
Nr. 12 (311)   14. detsember 2020 Kuni su küla veel elab, elad sina ka...

Head Paikuse Postipauna 
lugejad! Seoses püsieks-
positsiooni täiendamisega 
palub Seljametsa Muuseum 
teie abi. 

Me soovime saada in-
formatsiooni kõigi siinkan-
dis kunagi tegutsenud või 
praegu tegutsevate seppade, 
puuseppade, tislerite, king-
seppade, rätsepate ning me-
sinike osas. Kes teavad või 
mäletavad inimesi, kes sel 
alal on töötanud, olge head 
ja andke teada nende nimed, 
kus ja millal nad tegutsesid. 
Samuti oleme huvitatud 

igasugusest infost, mis puu-
dutab siitkandi meiereisid, 
juustu- ja piimakodasid. 

Eriti tore oleks, kui kel-
lelgi on olemas ka mõni foto 
– teeksime sellest koopia ja 
foto tagastame.

Kui Teil on meile mi-
dagi põnevat, olge head 
ja võtke meiega ühendust 
kas telefonil 5301 8846 või 
e-posti teel ants.valimae@
paikuse.ee.

Ants Välimäe, 
muuseumi 

pedagoog-varahoidja 

Otsime endisteaegade meistrite jälgi

RAHULIKKU JÕULUAEGA kõigile!

Kodused lapsed saavad 
jõulupakid kätte 
osavallakeskusest

Kõikidele Paikuse osavallas elavatele kodustele 
lastele, st kes ei käi meie koolis ega lasteaias, 
on tellitud jõuludeks kommikotid. Lapseva-
nemad saavad pakid kätte osavallakeskusest 
detsembrikuu ja jaanuarikuu jooksul.

Eelnevalt palume helistada ette tel 444 8151, 
et kokku leppida, millal on sobiv aeg 
pakile järele tulla.

Osavallakeskuse tööajad aasta lõpus:
K 23.12 kell 8-12 (saab kontakti telefoni teel)
N-R 24.-25.12 SULETUD
K 30.12 kell 8-17 (saab kontakti telefoni teel)
N 31.12.2020 ja R 01.01.2021 SULETUD

Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, 
kasutada võimalusel elektroonilisi sidevahendeid ning 
e-keskkondi. Jälgige infot parnu.ee lehel.

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea
Lõppev aasta on kogu maailmas erakordne. Kevadel levima hakanud koroonaviirus sundis sulgema riigi-

piire ja muutis järsult igapäevaelu. Peseme käsi, kanname maske ja loodame, et haigus meist mööda läheb.
Kõige pimedam aeg on enne koidikut. Kui ei teaks, et päike uuesti tõuseb, võiks musta masendusse mat-

tuda. Kuid me teame, et vaktsiinid kurja viiruse vastu on saabumas ja iga päev annab lootust, et peagi võime 
normaalse elu juurde tagasi pöörduda.

Lõppev aasta polnud Paikuse osavallas sugugi lootusetu. Valmis kaua oodatud Tammuru tehnoküla juur-
depääsutee, renoveeriti Seljametsa rahvamaja ja koolimaja, uuendati Teeveere pargi välijõusaali. Paljud 
osavalla teed on saanud uue ilme, kaasajastatakse tänavavalgustust.

Paikuse kandis on palju aktiivseid inimesi, kes kodukoha kaunimaks muutmiseks vaeva näevad. Kasutage 
julgelt ühinenud omavalitsuse võimalusi: programme „Värvid linna“ ja „Hoovid korda“, erateede kruusa-
toetust, laste huvihariduse toetust jpm.

Mida paremini läheb Paikusel, seda paremini läheb meil kõigil. 
Püsigem terved! Head uut 2021. aastat!

Päevakeskuse tegemistest
Paikuse päevakeskuse ruu-
mides tegevusi küll veel 
toimub, kuid Memmede 
tantsurühm ja mälumängu- 
ning bingoõhtud on hetkel 
pausil. Ei oska lubada ka, 
millal algavad taas Eakate 
klubi pühapäevased peo-
hommikud.

Kohustuslik on maski 
kandmine ning vahemaa 
hoidmine ning loomulikult 
eeldame, et kõik meie kü-
lastajad on terved.

Päevakeskus ise aga töö-

tab endiselt ja pakub kodu-
hooldusteenust abivajajatele. 
Abistame arstilkäikude ja 
asjaajamiste korraldamisel, 
kütmisel, toidu koju toomi-
sel, koristamisel, pesemisel 
jne. Lisainfo puhul pöörduda 
päevakeskuse 445 5355 või 
sotsiaalkonsultandi poole 
444 8155.

Kõikidele Paikuse osa-
vallas elavatele inimestele 
kaunist jõuluaega!

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Tulgu uus aasta parem kui tänavune!

Raamatukogu jääb avatuks
Tuletame meelde, et kui 
soovite kasutada kontakti-
vaba laenutust, saatke meile 
e-kiri paikuse@pkr.ee või 
helistage 445 5225. Raa-
matutega saate tutvuda ning 
neid reserveerida portaalis 
www.lugeja.ee.

Raamatukogu külasta-
misel aga palume kõikidel 
desinfitseerida ukse juures 
käed ja üle 12-aastastel kan-
da maski. Eelneval kokku-
leppel pakume individuaal-
set abi arvuti ja nutiseadme 
kasutamisel.

Käivitus Lugemisisu 
programm

1.-4. klassi lapsed saa-
vad raamatukogust valida 
lugemiseks põnevat uudis-
kirjandust. Loetud raamatud 
tuleks panna kirja spetsiaal-
sesse lugemispassi, kus on 
ka loomingulised lisaüles-
anded loetu kinnistamiseks 
ja oma lugemiskogemuse 

jagamiseks. Kooliaasta lõ-
pus premeeritakse kõiki 
viis raamatut läbi lugenud 
ja lugemispassi täitnud lapsi 
lugemisdiplomi ja vahva 
lõpupeoga! 

Ilusat pühadeaega ja 
kohtumiseni raamatukogus!

Gerli Lehemets

Käimas on jõulukaunistuste konkurss
Linnavalitsus kuulutus esi-
mesel advendipühapäeval 
välja 2020. aasta jõulukau-
nistuste konkursi eesmär-
giga tiivustada ettevõtteid, 
asutusi ja kodanikke ehti-
ma jõuluootusajal hoonete 
fassaade, aknaid ja hoove 
ning andma nii panuse ko-
dulinnas pühademeeleolu 
loomisse.

Konkursist võivad osa 
võtta kõik nii era- kui kor-
termajade elanikud, koolid, 

lasteaiad, ettevõtted, organi-
satsioonid ja asutused.

Hindamine  to imub 
kuues kategoorias:

Linnaaedniku Anu Nur-
mesalu sõnutsi ei ole ehti-
mise juures esmatähtis kau-

nistuste hulk ega mastaap, 
vaid ennekõike soov muuta 
ümbruskonda pühade puhul 
kenamaks.

Parimate jõulukaunis-
tuste kohta ootab linn infot 
20. detsembrini.

Lühikirjelduse ja aadres-
si ning võimalusel ka foto 
dekoratsioonidest palutakse 
saata Pärnu linnaaednikule 
e-postil anu.nurmesalu@
parnu.ee.

Jõulukaunistusi hindab 

žürii, kuhu kuuluvad abi-
linnapea arengu ja planee-
rimise alal, linnakujunduse 
spetsialist, linnaaednik ning 
kultuuri- ja sporditeenistuse 
kultuuritöö peaspetsialist.

Võitjad kuulutatakse 
välja enne jõulupühi. Pari-
maid tunnustab linn mitte-
rahaliste auhindadega, mille 
on välja pannud OÜ Adam 
Decolight.

Anu Villmann

* parim vaateaken
* parim kortermaja aken
* parim eramaja linnas
* parim eramaja osavallas
* parim korterelamu
* parim asutus (sh koolid,  
   lasteaiad)
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Linnavalitsuses otsustati:
29. oktoobril 2020
* kinnitada Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakiri. Soodushinnaga osu-
tatakse koduteenust isikutele, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid ja kellel ei 
ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedasi või neil lähedastel 
ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile 
perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust.

02. novembril 2020
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 2004. aastal kehtestatud Pääsukese pst, Kalda tee, 
Sindi linnapiiri ja Linnu tee vahelise ala, Pääsukese pst 8/12, 14/18 ja 20/30 kruntide  
vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringut selliselt, et lubada Pääsukese pst 
10 kinnistul hoonestusala suurendada kuni 10% ulatuses vastavalt asendiskeemile. 
Kui kasutatakse ära kogu 10%-line hoonestusala suurendamine, siis see on lubatud 
ainult tingimusel, et ülejäänud varjualuse tänavapoolne osa enne kasutusloa saamist 
lammutatakse. 
* algatada Paikuse alevis asuva Uue-Jakobi kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
Huvitatud isiku sooviks on planeerida kinnistu ümber kuni 31-ks üksikelamu maa 
krundiks, kolmeks haljasala maakrundiks ja üheks tee ja tänava maa krundiks.
* nõustuda Seljametsa külas asuva Koidupõllu katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks: Koidupõllu ja Jänese, mõlemad maatulundusmaa sihtotstarbega.

16. novembril 2020
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Murumuna tn 19 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundi võrkpiirdeaiaga ja krundisiseste teede-platsidega ning krundisiseste kom-
munikatsioonidega: maakütte kollektor, reoveekanalisatsioon, vesi ja elekter.
* muuta Paikuse alevis asuva Teeveere tn 23 katastriüksuse senist sihtotstarvet (riigikait-
semaa 100%) ja määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa.
* nõustuda Silla külas asuva Jõekalda tee 46 katastriüksuse jagamisega kaheks katast-
riüksuseks vastavalt jagamise plaanile: Jõekalda tee 46, elamumaa – 100% ja Jõekalda 
kergliiklustee L8, transpordimaa – 100%.

23. novembril 2020
* võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Põlendmaa külas asuv Pähkli kinnistu 
(registriosa nr 14097750, katastritunnus 62401:001:0308, üldpind 2,88 ha, ühiskond-
like ehitiste maa 100%) Enampakkumise alghind 15 000 eurot, tagatisraha 1500 eurot.
* tunnistada riigihankel „Teede talvine hooldus Paikuse ja Tõstamaa osavaldades ning 
Lavassaares 2020-2022“ osas 3 (Paikuse kergliiklusteed) edukaks MKM Infra OÜ 
pakkumus (40 eurot tund+km) kui hanketingimuste kohaselt võrdselt madalaimate 
pakkumuste vahel korraldatud liisuheitmisel edukaks osutunud pakkumus.

07. destembril 2020
* kinnitada Paikuse Kooli arengukava aastateks 2021-2025.
* muuta Tammuru külas asuva Pardi katastriüksuse (katastritunnus 56801:005:0070,
kinnistu registriosa nr 2413506) senist sihtotstarvet (maatulundusmaa – 100%) ja 
määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 100% tootmismaa.

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust
Paikuse osavallakogu ot-
sustas oma 26. novembri 
koosolekul toetada Pärnu 
Linnavolikogu määruse 
„Represseeritu ja repres-
seerituga võrdsustatud 
isiku maamaksust vabas-
tamise kord“ muutmise 
eelnõud (ettekandja abilin-
napea Silver Smeljanski). 
Määruse muutmine on vaja-
lik määruse maamaksusea-
dusega kooskõlla viimiseks. 

Heakskiitev arvamus 
anti ka linnavolikogu mää-
ruse „Pärnu linna 2021 
eelarve“ eelnõule (ette-
kandja abilinnapea Meelis 
Kukk). Eelnõu kohaselt 
on Pärnu linna 2021. aasta 
eelarve põhitegevuse tulud 
78 283,72 ja põhitegevuse 
kulud -71 759,12 tuhat eu-
rot. Põhitegevuse tulem (põ-
hitegevuse tulude ja kulude 
vahe) 6524,60 tuhat eurot 
ehk 8,33% põhitegevuse 
tuludest. Prognoositav eel-
arve tulem (saadakse põhi-
tegevuse tulemist investee-
rimistegevuse lahutamisel) 
on -11 207,25 tuhat eurot 
ehk lisaks põhitegevuse 
tulemile annavad investee-
ringutele katte likviidsed 

varad (1428,20 tuh eurot) ja 
laenud (9779,05 tuh eurot).

10 poolt ja 1 vastuhää-
lega otsustati toetada lin-
navolikogu määruse „Hea-
korraeeskirja ja koormise 
kehtestamine“ eelnõud tin-
gimusel, et määrust täienda-
takse järgmiselt: kolme aas-
ta möödumisel käesolevast 
ajast võib üldkasutatavatel 
territooriumitel kasutada 
ainult keskkonnasäästlikke 
lehepuhureid ning täpsus-
tatakse § 3 lõikes 1 olevaid 
mõisteid tiheasutusala kohta 
(§ 3 lg 2-ga kaasneb nõue 
niita üle 0,5 ha haljasala 
vähemalt kaks korda aas-
tas: hiljemalt 24. juuniks 
ja 20. augustiks). Eelnõud 
tutvustasid abilinnapea Mart 
Järvik ja linnavara- ja hea-
korrateenistuse juhataja 
Karmo Näkk.

7 poolt, 2 vastu ja 2 
erapooletu häälega otsustas 
osavallakogu mitte toetada 
linnavolikogu otsuse „Pär-
numaa Omavalitsuste Lii-
dust väljaastumine“ eelnõud 
(ettekandja volikogu esi-
mees Andrei Korobeinik). 
Liidust väljaastumise mitte 
toetajad tõstatasid küsimu-

se, miks peaks ära lõhkuma 
seni hästi toimiva ülemaa-
konnalise koostööüksuse. 
Seda enam, et alles 2018.a. 
lõpus läbi arutatud, heaks 
kiidetud ja vastu võetud kõi-
gi Pärnumaa omavalitsuste, 
kaasa arvatud Pärnu linna 
poolt Arengustrateegias 
„Pärnumaa 2035+“ on väga 
selgelt välja toodud, et POL 
on maakonna identiteedi 
hoidja ja kandja. Pärnu 
linna väljaastumise korral 
ei esindaks POL enam kogu 
Pärnumaad ehk piirkonda, 
sest POL-i kuuluvate oma-
valitsuste elanike osakaal 
moodustaks vaid 41% maa-
konna elanike arvust.

Osavallakogu esimees 
Eero Rändla tutvustas 2021. 
aasta tööplaani teemade 
projekti, palus teha ettepane-
kuid, et tööplaan saaks järg-
misel koosolekul kinnitatud.

Võeti teadmiseks osa-
vallakeskuse juhataja Kuno 
Erkmanni informatsioon, 
kus ja kuidas saab tutvuda  
kaitseväe Kikepera harju-
tusväljaku kasutusgraafi-
kuga (loe lk 4).

Liilia Varik

Oodatakse vapimärgi kandidaate
POL ootab ettepanekuid 
inimeste kohta, kes on vää-
rilised kandma Pärnumaa 
kõrgeimat autasu.

Pärnumaa vapimärk on 
asutatud Pärnumaale osuta-
tud teenete tunnustamiseks 
ja omistatakse isikutele, 
kes oma silmapaistva töö 

ja tegevusega on oluliselt 
kaasa aidanud maakonna 
arengule, sh väljapaistvate 
saavutuste eest spordis ja 
kultuuris.

Ettepanekud palutakse 
esitada 31. detsembriks 
Pärnumaa Omavalitsuste 
Liitu e-posti aadressil: pol@

pol.parnumaa.ee.
Ettepanek peab sisalda-

ma kandidaadi ees- ja pere-
konnanime, sünniaega või 
isikukoodi, teene kirjeldust 
ja kontaktandmeid (telefon 
ja e-posti aadress). 

Täiendav info: Kristel 
Ernits, tel 5566 9353.

Helitehnoloogiline hüpe
Paikuse noortekeskus Pa-
NoKe koostöös meie koo-
liga taotles toetust heliteh-
noloogiliste õppevahendite 
soetamiseks Haridus- ja 
Noorteameti poolt läbiviida-
va projektikonkursi Varaait 
16 raames. Meie koostöö-
projekti otsustati rahastada 
8 858 euroga.

Projektiga „Helitehno-
loogiline hüpe Paikusel“ 
soetatavate vahendite abil 
plaanime uuendada heliteh-
noloogilisi lahendusi erine-
vate ürituste ja sündmuste 
läbiviimiseks, käivitada 
huvihariduskeskuses ringi 
„Helindamise ABC“ noor-
tele, kus huvilistele luuakse 
võimalused õppimaks oma 
ala professionaalidelt ja 
mille tegevused toetavad 
noorte üleminekut tööellu 

eelprofessionaalse õppena.
Helindamise ABC hu-

vialal saavad noored oman-
dada esmased pädevused 
helitehnoloogiast ja helinda-
mistehnikatest. Õpetatakse 
tundma arvutihelitöötlemise 
programme ning oskusi he-
liaparatuuri paigaldamisest, 
seadistamisest ja testimisest, 
mikrofonide valimisest ja 
paigaldamisest. Sellel hu-
vialal õppivatest noortest 
saavad hinnatud abilised Pai-
kuse osavalla kogukonnale 
suunatud erinevate suurüri-
tuste korraldusmeeskonnale.

Vajaminevaid heliteh-
noloogilisi vahendeid ja 
tarvikuid aitas valida koos-
tööpartner ProEventSer-
vices OÜ, kelle esindajaks 
on meie oma kooli vilistlane 
Jaan Marten Pukk. Tema 

viib läbi ka esmased koo-
litused huvilistele noortele 
ja noorte juhendajatele. 
Valmib veebipõhine õppe-
materjal.

Projekti raames loodame 
käivitada ühistegevused 
Pärnu Kunstide Kooliga. 
Kui oled noor vanuses 13-
19 ja tunned, et helitehno-
loogia on just see, mis sind 
köidab ja soovid end sel alal 
arendada, võta ühendust 
meie noortekeskuse või 
huvihariduskeskusega. 

Monika Vaher
Paikuse Kooli huviha-
riduskeskuse õppejuht 

Vaatamata keerulisele ajale 
oleme sügisel noortekeskuses 
viinud ellu mitmete erinevate 
projektidega seotud tegemi-
si, korraldanud põnevaid ja 
arendavaid kohtumisi. 

Lõppes linnavalitsuse 
haridus- ja noorsooprojek-
tide programmist toetatud 
projekt “Loovuse otsin-
gul”, mille raames toimus 
hulgaliselt noorte enese-
harimist toetavaid, loovust 
soosivaid ja õpetlikke töö-
tubasid ja kohtumisõhtuid, 
kus käsitleti kompamis-, 
visuaal-, muusika-, valgus-, 
kunsti-, maitsmis- ja lõhna-
teraapiat. 

Projekti “Meediatead-
lik Panoke” käigus rääkis  
veebipolitseinik Karmen 
Raud interneti turvalisusega 
seonduvast. Tuntud muusik 
Laura-Ly jagas oma koge-
musi teadlikust käitumisest 
sotsiaalmeedias. Koolitu-
sel “Turundusest noorelt 
noorele” jagas tarkuseteri 
MTÜ Tunne esindaja Karo-
liine Aus. Tegevusi rahastas 

Haridus- ja Teadusminis-
teerium, Haridus- ja Noor-
teamet ja Ideeviit. 

Novembris toimusid 
meil ka Meet and Code 
2020 algatuse ja toetuse 
raames virtuaalsed kodee-
rimise töötoad algajatele 
programeerimishuvilistele. 
Jätkub koostöö töötukas-
saga, kust viimati käis meil 
külas Mirje Reinson. Ta 
arutles noortega kui olulist 
rolli mängib tulevikus töö 
valikul tööharjumus, lai sil-
maring, koolis omandatud 
teadmised ja õpihimu ning 
kuidas mõjutavad suures 
pildis edaspidises tööelus 
meie teadlikke valikuid 
suhtlus sõpradega, õpeta-
jatega ja vanematega, huvi 
ümbritseva vastu, tegevused 
vabal ajal jne.

Alustasime partnerina 
rahvusvahelises aastases 
projektis “Dare to Care 
Baltics”, mis keskendub vä-
givallaennetusele Baltikumi 
noorte seas. Sihtgrupiks on 
noortega töötavad spetsia-

listid ning eesmärk on tõsta 
noorte teadlikkust tervisli-
kest suhetest ning problee-
midest (kiusamine, sooline 
vägivald, inimkaubandus).

Eriti hea meel on meil 
aga oma ettevõtlike noorte 
üle. Viimati otsustasid toime-
kad noormehed Tristan Tärg-
la, Laurus Parts ja Samuel 
Einbaum teha teoks ühe kaua 
peas keerelnud vahva mõtte 
ja valmistasid Panokesse 
populaarse näpurulalaua. 
Samuti meisterdasid Panoke 
noored üheskoos helkuripuu, 
et igal sõbral oleks võimalus 
end enne koduteele asumist 
nähtavaks teha. Täname 
meid helkuritega toetanud 
SW Energiat ning Politsei- ja 
Piirivalveametit. Alustasime 
koostööd Pärnumaa Kutse-
hariduskeskusega, kes jagab 
jooksvalt infot erinevate 
õppevõimaluste kohta ning 
toetab meid ka arvutipargi 
uuendamisel. Noortekesku-
se arvutiruum on täienenud 
juba terve arvutikomplektiga 
ja see pakub noortele väga 
suurt rõõmu.

Aasta lõppki tõotab tulla 
kiire, sest mitmed projektid 
ja üritused vajavad veel 
teostamist. Eks jookseme 
meiegi koroonaga võidu, 
hoides hinge kinni, et see 
kole haigus meie kogukon-
da kimbutama ei jõuaks. 
Soovime kõigile, et saaksite 
veeta rohkem aega perekes-
kis. Olge hoitud ning uute 
kohtumisteni!

Marika Valter

Edukad projektid aitavad 
noorte vaba aega sisustada

Noortekeskuse piparkoogitoa tegemisi käis vaatamas 
Regina Jaakson (paremalt teine) Pärnu TRE Raadiost.
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Meie imepusa vastab 
küsimustele kirjalikult

Isad ja pojad mängisid disgolfi

Unised tohtisid stiilipäeval olla unised

Paikuse Lionsklubi jätkas 
isadepäeva koostähista-
mise traditsiooni ja kutsus 
isad-pojad 8. novembril 
Sindi discgolfi rajale, kus 
peeti maha üks korralik 
paaristurniir.

Nagu ikka, oli seegi 
kord eesmärgiks toetada  
isade-poegade ühiseid ette- 
võtmisi. Kõik korralda-
miskulud võttis klubi enda 
kanda.

Kõigi turniiril osalenud 

26 paari vahel loositi välja 
ka sponsorite poolt välja  
pandud 26 auhinda ja iga 
osaleja sai lionsiteemalise 
helkuri.

Pärast raja läbimist kin-
nitati ühisel söömaajal keha 
kuuma tee, pontšikute ja 
pirukatega.

Tänan korraldusmeeskon-
na (fotol) nimel kõiki isadepäe-
val osalenud isasid ja poegi.

Aare Jalakas
LC Paikuse president

Lõpuklasside õpilased käisid Riigikogus
Novembris väisasid Paikuse 
Kooli kolme lõpuklassi õpi-
lased kahel päeval Riigiko-
gu. Kahel päeval, sest meid 

on nii palju. Kõik nähtu ja 
kuuldu oli noorte sõnul väga 
huvitav, mida tõestas ka 
tõik, et juba istungitesaalist 

väljununa paluti lisaaega, et 
riigimeeste sõnavõtte veel 
natuke jälgida.

Õppepäev sisaldas aja-

lootundi (ekskursioon Rii-
gikoguhoones), ühiskonna-
õpetuse tundi (kohtumine 
Riigikogu saadiku Toomas 
Kivimäega, infotunni ja 
istungi vaatlemine istungi-
tesaali rõdult) ja isegi ke-
halist kasvatust (tõusti Pika 
Hermanni torni tippu Eesti 
tähtsaima lipu juurde). Lõu-
nasöök Riigikogu kohvikus 
oli väga maitsev ja portsjo-
nid silmapaistvalt suured.

Huvitav oli ka tuntud 
poliitikuid möödumas näha, 
neid tervitada ning kuulata  
peaministrit infotunnis kü-
simustele vastamas.

Õppepäev täis poliiti-
kuid ja poliitikat oli hariv 
ning omanäoline.

Sirje Suurevälja
Õpetaja

Kooli magus jõulusõnum 
jõudis õpilasteni

Paikuse Kooli kehalise kas-
vatuse õpetajate temaatiliste 
kirjadega pusade saamislu-
gu algas ühest uitmõttest 
juba septembris. 

Seistes spordihoone 
välisukse juures tunniks 
“valmisolekus nr 1”, küsi-
sid õpilased kõigepealt, kas 
tund on sees või väljas, see-
järel tunti huvi, mida täna 
tehakse. Need küsimused 
kõlasid sadu kordi päevas.

Uute pusadega on kahe-
le enamlevinud küsimusele 
vastused justkui kirjalikult 
antud. Ja juba peale näda-
last kandmist võime julgelt 
väita, et sedalaadi küsimusi 

on jäänud palju vähemaks. 
Seljal olev tekst annab 

ülevaate peaaegu kõigest, 
mida õppeaasta jooksul 
teeme.Vertikaalselt ülalt alla 
on trükitud “kergejõustik”, 
millega on horisontaalselt 
seotud kõik ülejäänud spor-
dialad, mida tundides kä-
sitleme. Varruka õlavarrel 
leidis väärika koha ka kooli 
uus logo.

Veel ei ole olnud või-
malust meie pusa ei linna- 
ega maakonnavõistlustel 
demonstreerida, aga kindel 
on see, et sellist ei ole küll 
kellelgi kõrvale panna! 

Andres Kutser

Uhkusega oma imepusa kandvad kehalise kasvatuse 
õpetajad Ulvi, Kerstin, Reili ja Andres.

Advendiaja algus Paikusel 
tervitas esimese lumega ja 
muutis kõigi meeled pidu-
likumaks. Meeleolu lõi ka 
advendihommik, mil kõigis 
klassides peeti üheaegselt 
jõuluhommikut, kus vesteldi 
jõulude mõttest, kuulati jõu-
lulaule ja kaunistati klasse. 

Kooli direktor Anne 

Kalmus võttis samal ajal 
algklasside maja saalis vastu 
klassivanemaid ja nende 
abisid ning saatis nende 
kaudu jõulusõnumi kõigile 
koos piparkookide ja kom-
midega. Harras jõuluaeg 
võib alata.

Sirje Suurevälja
Õpetaja

Direktori Anne Kalmuse saadetud jõulusõnum jõudis 
klassivanemate ja nende abide kaudu kõikide õpilasteni.

Püüdkem liikuda nii, 
et meid nähtaks!

Õpilasesindus avas Paikuse 
Kooli hoovil helkuripuud. 
Turvalisus eelkõige! 

Helkuritega sponsoree-
risid ettevõtmist Paikre OÜ, 
Eesti Reformierakond ja 

õpetaja Jekaterina omateh-
tud helkuritega. Aitäh teile! 

Liikugem nii, et oleksi-
me teistele nähtavad!

Tarmo Tõnismann
Õpetaja

Õpilasesinduse eestvedami-
sel toimus kogu kooliperele 
stiilipäev “Unised”. Tore, 
et kaasalööjaid nii palju 
oli ja fantaasiast puudust ei 
tuntud. 

Õpilased suundusid koo-
litundidesse pidžaamades, 
hommikumantlites, patjade 
ja tekkidega. Ei puudunud 
ka kaisukarud ja hambahar-

jad. Ka õpetajad lõid kaasa. 
Vaheldus missugune. Ja oli 
ju päris vahva vahepeal õpe-
tajat kuulates pea padjale 
toetada ja vahetundides teki 
sisse mähitult ringi liikuda. 

Just sellised stiilipäevad 
lisavad koolielu argipäeva 
paraja annuse särtsu.

Sirje Suurevälja
Õpetaja

Lungede kontsert lõi jõulumeeleolu

Birgit sõitis oma Domingoga kullale
28. novembril toimusid Tal-
linnas Veskimetsa ratsakes-
kuses poniklassi sisemeist-
rivõistlused takistussõidus, 
kus suurte ponide klassis 
saavutas 13 ratsaniku seast 
meistritiitli Paikuse neiu 
Birgit Adler. 

Birgit ja Domingo näi-
tasid 110 cm parkuuride 
ületamisel kindlat sõitu ja 
külma närvi ning võtsid 
võidu, lisades oma muljet-

avaldavasse medalikollekt-
siooni EMV kulla järel ka 
sisemeistrivõistluste oma. 
Birgit õpib Koidula Güm-
naasiumi 10. klassis ja on 
Valgeranna RSK-is treener 
Janely Saare juhendamisel 
tegelenud ratsaspordiga 
juba kümmekond aastat.

Õnnitleme meiegi ja 
soovime Birgitile ja tema 
seitsmeaastasele sõbrale edu 
ka edaspidiseks!

Birgit (paremal) koos Domingo ja treeneri Janely 
Saarega. Foto: Celin Lannusalu

Inga ja Toomas Lunge Sel-
jametsa Rahvamaja kontsert 
algas rõõmsa elevusega 
– artistid olid üllatusena 
kaasa kutsunud sõber Tõnu 
Raadiku, kes kontserti viiu-
limängu ja lauluga imehästi 
täiendas. Kõlasid nii vanad 
tuntud jõululaulud kui palad 
artistide endi uuema loo-

mingu seast. 
Publik tuli seekord is-

tuma paigutada hajutatult 
ning saali mahtunud pool-
saja inimese tagasisidest 
jäi kõlama, kui väga sellist 
hingepidet just praegusel 
ajal vajatakse.

Annika Põltsam
Foto Ilmar Naaber
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Korstnapühkimine. Kütteseadmete hooldus ja re-
mont. Töödele garantii ja akt. Tel 56450529, OÜ Tomu

* * *
Müüa kuivad 50 cm ahjupuud (hind al 50 €/rm) ja 
märjad pinnupakid (1,5 m3 ja 2 m3 pakk, hind 23 €/
rm) . Küttepuudele tasuta transport ~15km Pärnus ja 
Pärnumaal. 
Tel 5607 3337, Grundar Saeveski OÜ.

Paikuse Kool võtab alates 11. jaanuarist 2021 tööle 
täisametikohaga matemaatikaõpetaja (võib ka osa-
koormusega), eripedagoogi ja logopeedi. Avaldus, 
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 
esitada 18. detsembriks digiallkirjastatult saata                  
pk@paikuse.ee.
Lisainfo 515 8260 (koolijuht).

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 sünnipäevalapsi Õnnitleme!
KENNETH RAUSK   04.11.2020
ema Cätlin Rausk
isa   Ken Rausk

HENRI REEDER  06.11.2020
ema Kadri Järlik
isa   Tanel Reeder

KIRSI SUITSMART  01.12.2020
ema Liis Landing
isa   Siim Suitsmart

MARI SUITSMART  01.12.2020
ema Liis Landing
isa   Siim Suitsmart

EDGAR TAMMEL
LEO PÄRNOJA
ANTS TALING
KAALU TÕNTS
EERI SEPP
HARRI TINNURI
AAVO SILDOJA
ANTS ELBING
PAUL SMORODIN
JAAN PROOS
HEINO JOKK

JOHANNES TOOME
UNO JAANIMETS
LEIDA ÕISMAA
AINO RIIVITS
ASTA-MIRALDA VEESALU
HILME TIITS
TAIMI KASEMETS
MARET SAARSE
LIISA KIVISELG
LIIDIA KALDMA
ILMI ALJAS

AILI ROOTS
AIME INT
SENNI RÄÄK
RUTT SOOBIK
SVETLANA KELIPOVA
ANU MIILEN
RAIJA KAARINA HYTTINEN-MOISIO
MILVI JÜRING
SIRJE JAANIMETS
ANNE KAAR

Pürotehnika – ohtlik nauding
Kuigi lendu lastud ilutu-
lestik võib olla kaunis vaa-
tepilt, tasub mõelda alati 
ka sellele, et see jääkski 
positiivseks elamuseks. 
Pürotehnika kasutamine 
oskamatutes kätes võib olla 
vägagi ohtlik ning tekitada 
korvamatuid tagajärgi nii 
inimestele, loomadele kui 
hoonetele. 

Loomulikult on kõige 
ohutum ilutulestikku üldse 
mitte teha. Nii käitudes 
säästame loomi ja inimesi 

mürasaastusest ning hoia-
me kõige kindlamini ära 
ilutulestiku tõttu tekkida 
võivaid õnnetusi. Kui aga 
siiski ilma ei saa, tuleb ilu-
tulestikku teha kõiki ohutus-
nõudeid ja konkreetse toote 
kasutusjuhendit järgides. 
Ilutulestikurakett tuleb ase-
tada lagedale väljale ning 
see kindalt toestada näiteks 
liiva või lumega. Läheduses 
ei tohi olla inimesi, autosid 
ega hooneid. Rakette ei 
tohi lasta rõdult, aknast 

ega käest. Jälgida tuleb 
raketi lennusuunda, et see 
ei lendaks inimeste poole, 
katustele või akendesse. 
Rakette ei tohi mingil juhul 
paigutada otsapidi pudelisse 
– see võib ümber kukkuda 
ning suuna hoopis inimeste 
poole võtta. Üks kindel 
tõsiasi on, et ükski lendu 
lastud rakett ei jää kunagi 
taevasse, vaid tuleb sealt 
alati alla ja võib põhjustada 
tulekahjusid. Sellele tasub 
mõelda iga kord, kui ilutu-
lestikku lasete.

Pürotehnikat tuleks osta 
ainult sertifitseeritud müü-
jalt ning alati kontrollida, et 
ostetud patarei või rakett ei 
oleks vigastatud. Kui rakett 
juhuslikult ei aktiveeru, ei 
tohi selle kohale kummardu-
des seda kontrollima minna. 
Soovitatav on raketile lähe-
neda alles 15 minutit peale 
ebaõnnestunud süütamist.

Ettevaatust nii püroteh-
nika kui lahtise tulega!

Statistilistel andmetel 
juhtub enamjaolt õnnetu-
si täiskasvanud vägijooki 
tarbinud meestega, kuid 
viimastel aastatel on sage-
nenud pürotehnikast põh-
justatud vigastused ka laste 
seas. Seetõttu ärge lubage 
oma lapsi ja purjus sõpru 
rakette laskma. 

Ettevaatlikult tuleb rin-
gi käia ka lahtise tulega: 
küünlad, kaminatuli jne 
tuleks kodust lahkudes või 
magama minnes kustutada 
ning kontrollida, et pühade 
ajal täistuuridel töötavad 
elektriseadmed ei tekitaks 
vooluvõrgus ülekoormust. 
Kui vanavanemaid külasta-
te, võiksite üle kontrollida 
ka nende suitsuandurid ning 
viia ahiküttega majadesse 
kingituseks vinguanduridki. 

See tekst on kokkuvõte 
Lääne päästekeksuse enne-
tustöö büroo juhtivspetsia-
listi Sandra Nahkuri kirju-
tisest.

19. detsember 2020 - 03. jaanuar 2021
on Kohvik Florinda 

SULETUD

Soovime kõigile häid jõule!

Kaitseväe harjutusaladel ja 
nende vahetus läheduses lii-
kudes tuleb enda turvalisuse 
huvides jälgida seal kehti-
vaid liikumispiiranguid ja 
ohutusnõudeid. 

Harjutusväljal võib lii-
kuda, kui seal ei toimu väl-

jaõpet, st et kui harjutusväl-
jal toimub tegevus, on alale 
sisenemine keelatud! 

Kikepera harjutusväl-
ja kasutusgraafikud on 
üleval Pärnu linna lehel 
Paikuse osavalla all tea-
detes.

Kikepera harjutusvälja 
kasutamine

ARS Kunstistuudio talvemaalide 
näitus. Paikuse kooli ruumides 
juhendaja Annela Raud Selge 
juhendamisel koos käiva stuudio 
maale saab vaadata veebruari 
lõpuni.

Seljametsa Rahvamaja saalis avati 


