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Aasta Rahvakultuuri Tegijaks valiti meie
rahvamaja juhataja Annika Põltsam
22. detsembril jagati Pootsi 
mõisas Pärnumaa Aasta 
Kultuuriauhindu. Tegusaid 
ja silmapaistvaid kultuu-
rivaldkonnaga tegelevaid 
inimesi tunnustati viies eri-
nevas kategoorias.

Seljametsa Rahvamaja 
õuele naeratas õnn, sest 
Annika Põltsami panust 
kultuuriellu on märgatud 
ja Pärnumaa Omavalitsuste 
Liit tunnustas teda Aasta 
Rahvakultuuri Tegija 2022 

tiitliga.
Annika Põltsam on nai-

ne, kelle loomuses on nii 
tegutsemistahet, korralda-
javaistu, käteosavust kui 
loomingulisust. Ta suudab 
omakandi tegusaid inimesi 
kaasata rahvamaja tege-
vustesse, neid märgata ja 
tunnustada. Osavasti hoiab 
ta kodukanditeemad ja tege-
vused nähtaval. Tema kor-
raldatud üritused on eriil-
melised ja pisidetailideni 

läbi mõeldud. Kodu-uurijate 
kaasabil sai Annika eelmisel 
aastal paksude kaante va-
hele ajalooraamatu “Pildi-
kesi Paikuselt”. Raamat on 
menukas ja tagasiside selle 
kohta on väga positiivne.

Selline võimsa väega 
naine on Pärnumaa Aasta 
Kultuuri Tegija 2022 Anni-
ka Põltsam.

Krista Mustonen
Muuseumipedagoog-varahoidja

Haide Rannakivi foto

Eesti 105. sünnipäeva 
tähistame uues kohas
Viimasel aastal on erineva-
tes huvigruppides ja amet-
kondades tulnud jutuks 
Paikuse keskväljaku teema. 
Olulistemaks pidepunkti-
deks on selle paiknemine 
põhilisema tuiksoone – Pai-
de mnt ääres, et see oleks 
kergelt leitav ka võõrale, 
maa-ala kuuluks linnale 
ning keskus, kus juba ka 
hetkel ollakse harjunud 
käima. 

Nõndaks jäi sõelale 
Coopi poe ja Pärnade pst 
4 vaheline roheala, kus vii-
mati toimus ka rahva poolt 
sooja vastuvõtu osaliseks 
saanud Paikuse Lõviklubi 
korraldatud advendiüritus. 

Suured asjad saavad 
alguse ikka väikestest sam-
mudest – nii ka seekord. 
Tänavu püstitame rohealale 
lipumasti, kuhu juba 21. 
veebruaril heiskame piduli-
kult lipu EV 105. aastapäeva 
puhul. Sellest aga juba täp-
semalt veebruarikuu lehes.

Tulevikus on kavas kor-
raldada rajatava keskväljaku 
väljaehitamiseks arhitektuu-
rikonkurss, et saada selgem 
ilme ja visioon. Loodetavas-
ti leidub seal ka ruumi kaua 
oodatud OTT (otse tootjalt 
tarbijale) kauplemisala tar-
beks.

Marika Valter
Osavallakeskuse juht

Suur rõõm on tõdeda, et 
möödunud aastal kasvas 
meie raamatukogus nii lu-
gejate, külastuste kui ka 
laenutuste arv. Lugejaid oli 
aasta lõpu seisuga kokku 
1257, sh lapsi 742, mis on 
samuti rohkem kui aasta 
tagasi. Kokku tehti aasta 
jooksul 28798 laenutust, sh 
6580 laste poolt.

Aasta jooksul toimusid 
mitmed vahvad üritused 
ja näitused: lauamängude 
mängimise nädal ja inter-
netivaba päev; jutuvestmise 
festival “Ööbikuööd”, noor-
tekirjanduse päev, lindude 
joonistamise konkurss, kü-
las käisid kirjanikud Mika 
Keränen ja Liis Sein jne. 

Lisaks toimuvad regulaar-
selt erinevad teematunnid 
õpilastele, näiteks piparkoo-
giteematunnid ja kaisukaru 
teematunnid. Kogu õppe-
aasta vältel toimub “Lu-
gemisisu” programm, mis 
sel kevadel päädis vahva 
karnevaliga. Lõime kaasa ka 
perepäeva, noorte festivali, 
maal elamise päeva ning 
Paikuse õhtuse matkamängu 
korraldamisel.

Nagu ehk veel mäletate, 
avasime möödunud aasta 
alguses raamatukogus õmb-
lustoa ja see on üllatavalt 
hästi vastu võetud. Küllap 
oli seda teenust vaja, sest 
õmblemishuvilisi käis meil 
53 korral korral.

Paikuse rahvas loeb jätkuvalt palju ja 
on hakanud ka rohkem õmblema

Traditsiooniks on saanud 
ka iga-aastane ülevaate te-
gemine lugejate eelistustest 
neljas erikategoorias tehtud 
laenutuste arvu alusel.

Eesti kirjanduse TOP-i 
kuuluvad Kai Vare “Võlg”, 
Pille Simsoni “Pojengid tae-
va äärel” ja “Murakamoos”, 
Tõnu Õnnepalu “Palk”, Ain 
Küti “Risti soldati mõis-
tatus” ning Katariina Libe 
“Ohverduste sügis”. 

Väliskirjandusest “ju-

hib” teist aastat järjest De-
lia Owensi “Kus laulavad 
langustid”. Järgnevad Jenny 
Colgani “Ranna tänava väi-
ke pagariäri”, Clare Mac-
kintoshi “Pantvang”, Susan 
Mallery “Veinimõis Maa-
litud Kuu”, Rebecca Serle 
“Viie aasta pärast” ja Anne 
Youngsoni “3 naist laeval”.

Teabekirjanduse ede-
tabeli tipus on Eidit Kaio 
“Vestlused Priiduga. La-
hutus”, Ants Rootslase 

“Seitsme põlve müstee-
rium”, Lia Virkuse “Minu 
parimad”, Maarja Unduski 
“Ellen Niit”, Inge Pitsneri 
ja Marek Sadama “Tahaks 
veel midagi öelda …” ning 
Minna Huotilaineni “Kuidas 
aju õpib?”.

Lastekirjanduse ee-
listused sõltuvad kindlasti 
suuresti ka sellest, mida 
koolis lugeda kästakse. Igal 
juhul 2022. aastal võtsid ja 
lugesid lapsed kõige roh-

kem järgmisi raamatuid: 
Janno Põldma “Leiutajate-
küla lood”, Trolli “Detektiiv 
Pepu”, Andrus Kivirähki 
“Oskar ja asjad”, Liis Seina 
“Maruvahva lasteaed” ja 
Jeff Kinney “Ühe äpardi 
päevik”.

Uuel aastal uued raama-
tud, uued lemmikud. 

Kohtume raamatuko-
gus!

Gerli, Marika ja Sille

2022. aastal laenutatud raamatute edetabel

Paikuse valimisjaoskonnas 
osavallakeskuse hoones 
saab hääletamas käia eel-
hääletamise päevadel 3. ja 
4. märtsil ja valimispäeval 
5. märtsil.

Kuuendast kuni kolman-
da päevani enne valimispäe-
va (esmaspäevast neljapäe-
vani) saavad meie elanikest 
valijad hääletada vaid järg-
mistes Pärnu linna valimis-
jaoskondades: valimisjaos-
kond nr 5 (Pärnu Bussijaam 
Pikk tn 13); valimisjaoskond 
nr 6 (Maxima XXX Riia mnt 
131); valimisjaoskond nr 7 
(Kaubamajakas Papiniidu 8); 
valimisjaoskond nr 10 (Mak-
simarket Haapsalu mnt 43). 

Need neli jaoskonda kor-
raldavad ka eelhääletamist 
esmaspäevast neljapäevani 
väljaspool elukohajärgset 
valimisringkonda, samuti 
hääletamist vajadusel ka 
kinnipidamiskohas, haiglas 
ja ööpäevases hoolekande-
asutuses.

Jaoskonna valik on 
vaba, st et valija ei ole 
seotud elukohale lähima 
valimisjaoskonnaga ega 
pea kindlat hääletamiskohta 
eelistama. Oma hääle saab 
anda ka elektroonselt. Ko-
dus hääletamist korraldavad 
kõik valimisjaoskonnad. 

Kõigest täpsemalt veeb-
ruarikuu postipaunas.

Riigikogu valimiste päev 
5. märts läheneb

Praegu on raamatukogus üleval näitus õmblusteemalis-
test raamatutest koos sinna juurde sobivate näidistega.

Bussiliinil nr 26 on katseliselt 
tööpäeviti lisaväljumised
Veebruarist avatakse katse-
liselt busside lisaringid Sel-
jametsa ja Jõemännikusse.

Esimesest veebruarist 
hakkab bussiliinil nr 26 
tööpäeviti lisaväljumised 
Paikuse Kooli juurest Sel-
jametsa ja Silla külla Jõe-
männikusse sõitma.

Kooli bussipeatusest 
Seljametsa väljub täiendav 
buss kell 17.45 ja 18.45, 
Seljametsast kooli juurde 
tagasi kell 17.56 ja 18.51. 
Kooli juurest Silla külla 
Jõemännikusse väljub täien-
dav buss kell 17.05 ja 18.05, 
Jõemännikust kooli juurde 
tagasi kell 17.20 ja 18.20. 
Täpsema graafiku leiab 
Pärnumaa Ühistranspordi-

keskuse kodulehelt.
Aastaid on Paikusel kur-

detud, et kooli huviringides 
käivad noored ei saa ühis- 
transpordiga Seljametsa või 
Silla külas asuvatesse ko-
dudesse. Samuti on viima-
sel ajal soovinud elanikud 
tööpäeva lõppedes Pärnust 
külades paiknevatesse ko-
dudesse sõita. Nüüd on see 
võimalik kasutades bussi nr 
40 ja ümberistumist liinile 
nr 26.

Osavalla initsiatiivil 
töötati koostöös PÜTKiga 
välja esialgne lahendus, 
kuid katsetuste tulemusel on 
võimalusi teha liiniaegades 
vajadusel muudatusi.

Marika Valter
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9. jaanuaril 2023
* moodustada Pärnu linnas 12 valimisjaoskonda, sh valimisjaoskond nr 9 asukohaga 
Paikuse osavallakeskuses Pärnade pst 11 (loe lähemalt lk 1). 
10. jaanuaril 2023
* kiita heaks ja suunata avalikustamisele Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023- 
2027 muutmine. 
Seadusekohaselt on kohustuste võtmisel aluseks arengukava ja eelarvestrateegia. Kui 
arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia 
arengukavaga kooskõlla. Muudatused: 
- Liiva 8D munitsipaalelamu ja Ülejõe LA Noorteväljaku hoone renoveerimise aeg 2023. 
aasta asemel 2023-2024;
- Raeküla kooli hoone renoveerimise maksumuse täpsustamine (kahe miljoni euro asemel 
kokku 2023. ja 2024. aasta peale viis miljonit);
- kolmanda silla ehitamise maksumuse jagunemise täpsustamine aastate vahel;
- 2024. aasta investeeringute kavva lisatakse Pühavaimu ja Supeluse tänavate rekonst-
rueerimine, jalgrattatee kavandamine maksumusega 2,5 miljonit eurot. 
* kiita heaks ja suunata avalikustamisele Pärnu linna arengukava tegevuskava aastateks 
2023-2027”. Tegevuskavas kajastuvad linna arengu jaoks olulised uued algatused ja 
investeeringud. Tegevuskavas on muudetud nelja projekti (eelkõige on täpsustatud ja 
korrigeeritud tegevuste sõnastust, maksumust, täitmise aega ning finantseerimisallikaid):
- Pärnu kolmanda silla (Raba-Lai sild) ja silla mahasõitudele jäävate välialade välja 
ehitamine (multimodaalsed parklad silla otstes ja jõe äärne avalik ruum);
- munitsipaaleluruumide rajamine ja rekonstrueerimine erinevatele abi vajavatele 
sihtgruppidele;
- Raeküla Põhikooli renoveerimine;
- kuue lasteaiahoone energiatõhusamaks muutmine.
Tegevuskavasse on 2024. aastaks lisatud Kesklinna ja rannapiirkonna (turismipiirkonna) 
ühendamine säästlikke liikumisviise soodustavalt. Perioodi 2024-2027 tegevuskava 
kogumaksumus on 121,1 miljonit eurot, sh linna eelarvest 85,4 miljonit.

16. jaanuaril 2023
* anda ehitusluba kinnistule aadressiga Paikuse alev, Vesiroosi tn 1 elamu püstitamiseks  
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter;
* anda ehitusluba kinnistule aadressiga Silla küla, Murumuna tn 21 elamu püstitamiseks  
koos piirdeaia ja krundisiseste kommunikatsioonidega: maakütte kollektor, vesi, reovee-
kanalisatsioon ja elekter.

Linnavalitsuses otsustati:

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust
Paikuse osavallakogu 10. 
jaanuari koosoleku päeva-
korras oli vaid üks punkt 
– arvamuse andmine linna-
valitsuse korralduse „Arva-
muse andmine Reiu-Liiva 
liivakarjääri keskkonna-
loa taotlusele“ eelnõule.

Keskkonnaamet edastas 
linnavalitsusele tutvumiseks 
ja arvamuse avaldamiseks 
Marina Minerals OÜ esita-
tud Reiu-Liiva liivakarjää-
ri keskkonnaloa taotluse. 
Luba taotletakse 7 aastaks 
maavara kaevandamiseks ja 
vee erikasutuseks. Taotletav 
Reiu-Liiva liivakarjäär asub 
Silla külas riigile kuuluval 
kinnistul Surju metskond 
36. Geoloogilised uuringud 
on teostatud 2022. aastal. 

Maavara kvalifitseerub täi-
teliivaks. Kaevandatud ma-
terjali soovitakse kasutatada 
Rail Balticu ehituses.

Koos 24,41 ha suuruse 
teenindusmaaga oleks kar-
jääri pindala 44,77 ha ning 
koosneb kahest lahustükist, 
põhjapoolne jääb lähemale 
Ülejõe elamurajoonile ja 
lõunapoolne Kuigu elura-
joonile. 

Lähimad elamud jäävad 
põhjapoolsest lahustükist 
ca 530 m ja lõunapoolsest 
mäeeraldise lahustükist ca 
870 m kaugusele. 

Linnavalitsuse hinnan-
gul nähtub dokumentidest, 
et ligipääsuks lahustük-
kidele hakataks kasutama  
Lüdigi teed ja Servaku- 

Vaskrääma teed, mis suu-
rendaks väga oluliselt seal 
liikluskoormust ning kas-
vaks tolmu- ja mürahäiring 
sealsetele elanikele. Taot-
letav liivakarjäär asub Pär-
nu maakonnaplaneeringu 
ja Paikuse üldplaneeringu 
kohaselt rohelise võrgusti-
ku tuumalal. Linnavalitsus 
leiab, et tugialasid ning 
nende terviklikkust tuleb 
säilitada, et tagada planee-
ringutega kavandatud rohe-
lise võrgustiku säilimine ja 
toimimine. Vältida tuleb ka 
tugialade killustumist.

Osavallakogu otsustas 
toetada eelnõu, millega 
keeldutakse antud alale 
kaevandusloa andmisest.

Liilia Varik

Eelarvestrateegia ja arengukava avalik väljapanek on 6. veebruarini www.parnu.ee, Pärnu 
linnavalitsuses (Suur-Sepa 16 ruumis 103) ja osavallakeskustes.
Ettepanekuid saab esitada kuni 6. veebruaril kella 17ni linnavalitsuses ja osavallakeskuses 
kohapeal, saates need e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee või saates need postiaadressil 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. 
Avalik arutelu toimub 7. veebruaril kell 16 Pärnu linnavalitsuses Suur-Sepa 16 ruumis 346.

Oli rohkete väljakutsete ja 
ettevõtmistega aasta

Paikuse lapsed olid talvelaagris
Talvise koolivaheaja vii-
mastel päevadel toimus 
traditsiooniline talvelaager 
osavalla lastele. Kui eel-
neval kahel aastal pidime 
piirangutega arvestama, siis 
nüüd saime jälle ööbimisega 
täisprogrammi läbi viia. 

Hommikupooliku veet-
sime Soomaal. Uurisime, 
kuidas metsaelanikud talvel 
elavad. Otsisime tuntumate 
kodumaiste loomade te-
gutsemise jälgi. Õppisime 

määrama loomi nende karv-
kasuka järgi. Ja loomulikult 
tegime ka lõket.

Õhtupoolik möödus 
poolel sajal laagrilisel hu-
viharidus- ja noortekesku-
ses tegutsedes: erinevad 
õpitoad, aarete jaht, kringli 
söömine, tantsu löömine ja 
pika päeva lõpetuseks filmi 
vaatamine. 

Majadesse saabus unevai-
kus alles hommikutundidel. 

Monika Vaher

On paslik jätkata head tava 
ja heita pilk möödunule ning 
võtta aasta kokku. 2022 
oli rohkete väljakutsete ja 
ettevõtmistega aasta. Oleks 
küüniline väita, et kaks 
pikka koroona-aastat ja sõda 
Ukrainas ei ole mõjutanud 
Eesti majandust. 

Hüppeliselt kallinesid 
pea kõik  kaubad ja teenu-
sed. Sügava jälje jättis linna 
eelarvesse ka nii käesoleva 
kui eelmise aasta  talv paksu 
lumevaiba ning jäiste ilmas-
tikuoludega, pannes proovi-
le nii lumelükkajate, elanike 
kui ametnike kannatlikkuse 
ning võimekuse piirid. 

Elu siiski seisma ei jää-
nud ning plaaneeritud tööd 
ja tegemised said teoks. 
Alustati suure Pärnu üld-
planeeringu protsessi, mis 
puudutab otseselt ka igat 
Paikuse elanikku. Esimese 
eskiislahendusega tullakse 
avalikkuse ette ilmselt juba 
kevadel.

Osavalla mahukamate 
tööde tutvustamisel alustan 
Kastani väikekoha tänava-
valgustusprojektist, mille 
raames vahetatakse välja 
kõik vanad kaablid, elekt-
ripostid ning paigaldatakse 
kaasaegsed LEDlambid.

Teedevõrgu parenda-
misel kaeti uue kihiga kõik 
kruuskattega teed, mis seda 
vajasid. Mustkatte alla said 
Vaskräämas Murru tee ning 
Silla külas Kopra tänav. 
Kergliiklusteedest alus-
tasime Staadioni tänava 
kergliiklustee lõpule ehita-
misega, mis võimaldab ohu-
tult Raudtee tänavalt Paide 
maanteeni jõuda. Kevadel 
saame ka selle mustkatte 
alla. Reiu vabaõhulava juu-
res laiendati parkimisplatsi, 
kuna nõudlus selle järgi kas-
vas viimasel ajal oluliselt. 

Kui aasta alguses sai uue 
katte Reiu vana raudteesild, 
tuli osade krossitsiklisõitjate 
tõttu paigaldada sinna piir-
ded, et kiiresti kaitsta silla 
pealiskattematerjali tsiklite 
jääpiikidest põhjustatava 
hävingu eest. Piirded tõkes-
tasid ka nende tee Raeküla 
metsa alla ning Reiu jõe 
kallastele jäävate tervise- ja 
puhkeradadele. Nüüdseks 
on piirded eemaldatud ning 
asendumas valvekaame-
ratega, mis korrarikkujad 
fikseerib. 

Kevadest laieneb teisele 
poole kaldale Reideni ja 
Reiu raudteesilla vahelisele 
alale suur discgolfi män-
guala, mis saab olema üks 
Eesti keerukamaid ning 
võimaldab korraldada ka 
rahvusvahelisi võistlusi. 
Üsna väsinud ja juba ohtliku 
skatepargi asemele tehti uus. 
Valmis sai ka kauaoodatud 
Teeveere korvpalliväljak 
kaasaegse mängukatte ja 
pinkidega. Kevad-suvel te-
hakse palliplatsi ümber aed, 
mis takistab palli veeremist 
jõkke, aga piirab ka kohatut 
käitumist. Jalgrattasõbrad 
said kooli ette rattaremon-
diks puki ning bussipeatus-
tesse rattahoidikud. 

Korda said mänguväl-
jakud ning lisati ka uusi 
atraktsioone. Mängualad 
rajati Sinioja parki ja Vas-
krääma. Viimasele on oo-
data korralikku lisa, kuna 
kaasava eelarve hääletu-
sel võitlesid just nemad 
oma aktiivsusega välja uue 
mänguplatsi. Täiesti uus 
mänguväljak rajatakse sel 
aastal ka Kuigu-Jõemänni-
ku elamurajooni, tagamaks 
nõnda meie kaugematelgi 
äärealadel elavatele noortele 
vabaaja veetmise võimalusi. 

Ühe suurema ja mahu-
kama tööna valmis aasta lõ-
puks Kiviaja küla kallasraja 
projekt. Kui ehitushinnad 
vähegi võimaldavad, valmib 
tänavu ka aastaid kavanda-
tud Paikuse maamärk – Reiu 
ja Pärnu jõe äärde jääv Ki-
viaja küla kallasrada. Juba 
praegu armastatakse seal 
suviti ujumas käia. Kallasra-
ja valmides saab sellest loo-
detavasti meelispuhkepaik, 
kuhu saab tulla nii paadiga 
kui jalgsi, et nautida kauneid 
päikeseloojanguid ja loodu-
se ilu. Elame-näeme. 

Lõppenud aastal pööra-
sime suuremat tähelepanu 
ka ujumiskohtadele – enim 
kasutatavaid paiku hooldati 
regulaarselt. Reiu jõe suud-
mes vahetati välja aastatega 
väsinud ujumiskai Paikuse 
enda ettevõtja poolt valmis-
tatud uue vastu.

Üheks suuremaks inves-
teeringuks oli kahtlemata 
Seljametsa rahvamaja katu-
se vahetamine. Sealne tragi 
ning vahva meeskond hoiab 
auga kogu Paikuse kultuuri-
elu kõrgel. Lisaks lugematul 
hulgal erinevatele üritustele 
jõudsid nad kaante vahele 
panna väärika raamatu „Pil-
dikesi Paikuselt“, mis annab 
läbilõike Paikuse ajaloost.

Head suhted ning koos-
töö aitab kaasa igakülgsele 
arengule, mille kohta on 
tuua ka palju näiteid. Koos-
töös Pärnumaa Ühistrans-
pordikeskusega taastasime 
bussiliini nr 15 sõidugraa-
fiku, mis tagab tööpäeviti 

bussitranspordi Silla Teh-
nokülani ka hommikul kella 
9 ning õhtul 19 ajal. Paikre 
andis meie elanikele sügisel 
üle 200 tonni tasuta kom-
postmulda. Rohelise Jõemaa 
Koostöökoguga kaardista-
sime meie piirkonna teenu-
seid pakkuvad ettevõtjad ja 
ka vaatamisväärsused, mis 
said talletatud kogu Soo-
maa piirkonda tutvustavale 
kaartide võrgustikule – ikka 
selleks, et meie ettevõtjad 
oleksid rohkem nähtavamad 
ning külalised leiaksid tee 
meie juurde.

Talve hakul said paika 
pimedal ajal silma rõõmus-
tavad jõulukaunistused. 
Tähelepanuväärsemateks 
võib pidada erinevate sisse- 
sõiduteede äärde postidele 
paigutatud Paikuse logo ku-
jutavaid valguskaunistusi, 
mis tehti eritellimusel meie 
jaoks. Esmakordselt valmis 
renoveeritud Rattapargi 
mänguväljakule meie oma 
Päkapikula, millele puhusid 
elu sisse Paikuse Kooli õpi-
lased ja õpetajad. 

Ka Reiu vabaõhulava on 
vaikselt ellu ärkamas – suve 
lõpul taaslavastati seal „Ees-
ti Iseseisvuse sünd“, mille 
raames etendati episoodi 
Vabadussõjast. AugustFestil 
sai uudistada silmatorkavaid 
sõidukeid ning kaasa elada 
helivõistlusele. Ka 2023. 
aastal on vabaõhulavaga 
seoses varuks üllatusi, kuid 
nendest siis, kui õige aeg.

Jätkusid juba traditsioo-
nilised üritused nagu Pai-
kuse Perepäev, P.Õ.M.M., 
kevadine jalgrattamatk, 
Seljametsa külalaat, eakate 
peohommikud jpt. Seljamet-
sa rahvamaja eestvedamisel 
toimuvad teatrietendused 
nüüd ka Paikuse osavalla-
keskuses. Uue algatusena 
toon välja Paikuse lionsklu-
bi korraldatud advendi-
tule süütamise, mis leidis 
kogukonna poolt ka sooja 
vastuvõtu.

Loetelu tehtust võiks 
jätkata veel pikalt, kuid las 
jääb midagi ka endal avasta-
da ning meenutada. Meil on 
tublid sädeinimesed, teistele 
eeskujuks haridustöötajad, 
maailmatasemel sportlased, 
hoolivad sotsiaaltöötajad, 
abivalmid noored, koos-
tööaltid ettevõtjad, tragi ja 
ettevõtlik kogukond, kaasa-
mõtlev ning toetav osavalla-
kogu. Nii linnas kui osaval-
lakeskuses on toimekas ja 
pühendunud ametkond, kes 
püüab nii hästi kui võimalik 
meie elanikele olemas ja 
abiks olla. Tänan teid kõiki 
senise panuse ja koostöö 
eest. Ees ootavad juba uued 
väljakutsed, mida üheskoos 
ellu viia – loodetavasti saab 
2023. aasta olema värvikas 
ning uuenduslik.

MARIKA VALTER
Pärnu linnavalitsuse liige 
Paikuse osavallakeskuse juht 
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Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
03.02 kell 19 Sepo Seemanni monokomöödia “Eesti mees ja tema poeg” Seljametsa rahvamajas.
11.02 kell 19 lustipidu Väikeste Lõõtspillide Ühingu saatel Seljametsa rahvamajas.
18.02 kell 19 maailma edimäne võrokeelne pistüjalapull ”Kogõmus mass” Seljametsa rahvamajas.
19.02 kell 12 eakate peohommik Paikuse osavallakeskuses, külas Reet Linna. 
21.02 kell 17 Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamine lipu heiskamisega Coopi poe ees rohealal.
03.03 kell 19 Indrek Taalmaa “Lood elust enesest” Paikuse osavallakeskuses.

Igaaastane jõulupidu Paiku-
se osavalla pensionäridele 
õnnestus ka seekord suu-
repäraselt. Esines armasta-
tud laulja Airi Allvee ning 
laiendatud koosseisus La-
vassaare Trio. Koos veedeti 
lõbusalt aega ja kohal käis 
ka päkapikk, kes tõi igale 
pidulisele isikliku märkmi-
ku oma tähtsamate plaanide 
kirjapanekuks. 

Päevakeskus tänab kõi-
ki, kes on osalenud möödu-

nud aasta eakate peohom-
mikutel. Järgmine eakate 
pidugi juba peatselt tulemas 
– 19. veebruari keskpäeval 
ootame teid taas osavalla-
keskuse suures saalis, kus 
esineb Reet Linna koos 
oma muusikalise saatjaga. 
Oma tulekust anna teada 13. 
veebruariks, ikka kas telefo-
nil 445 5355 või 55531732. 
Kohtumiseni!

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Meenutus eakate jõulupeost

Salmikute ja laulikute näitus
Seljametsa Muuseum ka-
vatseb sõbrapäeval avada 
käsitsi kirjutatud ja joonista-
tud piltidega laulikute ning 
salmikute näituse.

Kui Sinul endal või mõ-
nel Su tuttaval juhtub veel 
alles olema selliseid salmi-
kuid-laulikuid ja olete valmis 
need näitusele välja panema, 
palun võtke muuseumiga 
ühendust krista.mustonen@
paikuse.ee või tel 5193 3710. 
Salmikuid ja laulikuid oota-
me muuseumisse hiljemalt 
8. veebruariks. Ja mida va-
nemaid, seda parem!

Loodame väga, et jagad 

meie üleskutset oma pere, 
sõprade ja tuttavate ringis – 
saame sellist näitust teha ju 
ainult üheskoos!

Krista Mustonen

Seljametsa Teatristuudios oli mentorpäev
Uue aasta hakul said Selja-
metsa Rahvamajas kokku 
ning osalesid ühisel koo-
litusel noorte näitetrupid 
Seljametsa Teatristuudiost 
ja Tootsi Põhikoolist. 

Põnevat ja harivat tee-
konda juhtis näitleja, lavas-
taja ja TÜVKA õppejõud 
Katrin Nielsen. Päev oli 
tõeliselt loominguline ja 
sinna mahtus nii draama-, 
rolli- kui rütmimänge ja ka 
etüüde.

Mentorpäeva teises poo-
les kanti ette kaks avatud 

lühietendust: Tootsi Põhi-
kooli vanema näiteringi esi-
tuses “Kiire” (lavastaja Inga 
Raudsepp) ja Seljametsa 
Teatristuudio esituses ning 
Krista Mustoneni lavasta-
tuna “Jõuluvana äratamine”.  
Peale nähtut saadi vahetu 
tagasiside koolitaja Katrin 
Nielsenilt ning kommen-
teeriti ka isekeskis, mis oli 
hästi ja mida oleks võinud 
ka teisiti teha.

Hariv pärv sai teoks 
Pärnumaa rahvakultuuris-
petsialisti Aire Koobi eest-

vedamisel ja koostöös Eesti 
Rahvakultuuri Keskuse, 
Eesti Harrastusteatrite Liidu 
ja Seljametsa Rahvamajaga.

Krista Mustonen
Seljametsa Teatristuudio 

juhendaja

Kuuskede põletamine käis tantsu saatel

Iga vana lõpp on uue ja parema algus
Mida olulisem on muutus ja 
rõõmsam emotsioon, seda 
suuremalt seda tahetakse 
tähistada.

Viies kord tõi aastavahe-
tus Seljametsa Rahvamajja 
toreda seltskonna, kellega 
koos lustiti ja tantsiti uude 

aastasse.
Alustame ju kõik uut aas-

tat tunde ja sooviga maailma 
paremaks muuta ning ka ise 

olla veidi paremad kui eile.
Seetõttu ei olnud me 

üldse kurvad rakettide vä-
hesuse üle. Hoopis olulisem 
oli peomeeleolu, mida aitas 
varajaste hommikutundide-
ni ülal hoida Ahto Juhkam.

Aitäh väikesele üllatus- 
esinejale Hannah Meribelile 
esitatud akrobaatilise vahe-
pala eest.

Üritusele “Head uut aas-
tat, naabrimees!”pani õla 
alla ka Pärnu linn.

Soovime kõigile posi-
tiivsust, edu ettevõtmistes ja 
tugevat tervist uuel alanud 
aastal!

Elle Jaakson
Paikuse Naisteühing Marta 

Päev pärast kolmekuninga-
päeva saatsime jõulud ära 
ühise tantsu ja kuuseskulp-
tuuri põletamisega. Kardo 
Ojassalu, Ilmar Naaber ja 
Jüri Kasemets ehitasid Tee-
veere parki osavalla elanike 
toodud jõulukuuskedest 
kena skulptuuri, mida ehtis 
kaks stiliseeritud rõngasris-

ti. Skultpuuri ehitamiseks 
vajalike kaubaalustega aitas 
Risto Arak. Õhtuse kuu-
selõkke juures vedas ühist 
tantsuringi Eda Naaber koos 
Meelelahutusklubi Kuu se-
garühmaga, kaasa tantsisid 
rahvatantsurühmad Virtin 
ja Pastlapaar.

Annika Põltsam

Parimad täppisteadustes
Aastalõppu koolis ei kuulu-
nud pelgalt jõulukontserdid 
ja muud pühade-eelsed te-
gevused, vaid toimusid ka 
koolisisesed olümpiaadid 
matemaatikas ja keemias. 

Paikuse Kooli mate-
maatikaolümpiaadil saa-
vutasid parimaid tulemusi 
järgmised õpilased: 4.kl 
– Kätriin Priivits, Emily El-
bing ja Kenert Valgenberg; 
5.kl – Elli Grethe Virkus, 
Marelle Vahter ja Fernando 
Paimre; 6.kl – Iida Olviste, 
Melinda Käärats ja Lauretta 
Alliksaar; 7.kl – Joonas 
Jepiselg, Sedrik Mölder ja 
Aliise Kink; 8.kl – Grevo 
Luup, Reigo Vahter ja Me-

ribel Malviste; 9.kl – Stella 
Jepiselg, Romet Rebane ja 
Renee Busch.

Keemiaolümpiaadil 
olid edukamad Meribel 
Malviste, Reigo Vahter ja 
Grevo Luup (8.kl) ning 
Heleriin Lilletai, Marcus 
Retpap ja Stella Jepiselg 
(9.kl). 

Tartu Ülikooli Teadus-
kooli keemiaolümpiaadi 
koolivoorus olid parimad  
Meribel Malviste, Jakob Ott 
ja Rivo Tõnissaar (8.kl) ja 
Renee Busch, Heleriin Lil-
letai ja Stella Jepiselg (9.kl).

Angela Taggo
Kooli õppejuht

Kergejõustiklased ja sulgpallurid olid tublid
13. jaanuaril  toimusid 
Pärnu kergejõustikuhallis 
Pärnumaa koolide vaheli-
sed sisekergejõustiku U14 
(sünd 2010 ja 2011) ning 
U16 (sünd 2008 ja 2009) 
vanuseklassi võistlused, 
kus osales meie koolist 10 
õpilast (Brajon Järve, Kertu 

Kasemaa, Lukas Ilisson, 
Lee Lehe, Lauretta Allik-
saar, Ander Kivikas, Do-
ris-Ketrin Sillamaa, Emma 
Jürisoo, Kaspar Milvek ja 
Georg Rahusaar). 

Esikoha võitis U14 vanu-
seklassis Lukas Ilisson 1000 
m jooksus (fotol keskel), 2. 

koha teenis samal jooksu-
distantsil Kaspar Milvek. 
Lauretta Alliksaar tõukas 
end 2. kohale kuulitõukes 
U14 vanuseklassis ning sa-
mas vanuseklassis võistles 
ka Emma Jürisoo, kes teenis 
kõrgushüppes 3. koha. 

U16 vanuseklassis võitis 
kaks medalit Lee Lehe, kel-
lele riputati kaela hõbeme-
dal pärast 600 m jooksu ning 
pronksmedali teenis Lee 60 
m jooksus. U16 vanusek-
lassi teine hõbemedal tuli 
Paikuse Kooli kuulitõukes, 
kus Kertu Kasemaa tõukas 
end teisele kohale. 

Sulgpall
16. detsembril võeti 

Pärnu Spordihallis mõõtu 

sulgpallis. Paikuse Kooli 
esindas 16 õpilast, kellest 
5 tulid auhinnalistele koh-
tadele. Kõiki neid noori 
õpetavad Ulvi Laneman ja 
Andres Kutser.

4.-6. klasside poisid te-
gid puhta töö: I koht – Luu-
kas Parts, II koht – Siim 
Tomingas ja III koht – Ro-
bin Sindonen. 7.-9. klasside 
arvestuses saavutasid esi-
kohad tüdrukutest Mirethe 
Möller ja poistest Matthias 
Martikainen.

Suur aitäh kõikidele õpi-
lastele, kes tulid kooli eest 
võistlema ning palju õnne 
kõikidele medalivõitjatele!

Reili Kaljund
Õpetaja

Sindi Tervisekeskus loodab 
mõistvale suhtumisele
Sindi Tervisekeskus loodab 
patsientide mõistvale suhtu-
misele, kuna alates 30. jaa-
nuarist veebruari lõpuni on 
praksise töö Sindis häiritud.

Märkimisäärne hulk Pai-
kuse osavalla elanikest on 
OÜ Sindi Tervisekeskuse 
perearstide dr Tiiu Proosi ja 
dr Sergei Kaminski patsien-
did, kes on harjunud käima 
nende vastuvõtul Sindis 
Jaama tänav 1. 

Vana hoone küttesüstee-
mi kapitaalremonti on kaua 
oodatud, kuid jõuab kätte 
siiski ootamatult. Hoone 

kasutamine on remondi-        
perioodil välistatud ja see-
tõttu tegeletakse aktiivselt 
ajutise asenduspinna ot-
simisega. Tänaseks pole 
aga veel selge, kus täpselt 
hakkab toimuma tohtrite ja 
pereõdede vastuvõtt. 

Info oma Sindi perearsti 
vastuvõtukoha kohta saad 
helistades tel 51907478 
või 51907474. Juba teh-
tud registreeringute korral 
võetakse patsientidega ise 
ühendust.

Anne Järvsaar
Sindi Tervisekeskus
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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 Jüring  21.11.1940 - 14.12.2022
Taissia Simkina  08.10.1934 - 26.12.2022
Vladimir Kelipov 18.02.1946 - 02.01.2023
Maimu Krause  04.07.1929 - 02.01.2023
Viktor Suslov  29.10.1937 - 06.01.2023
Hilda Maslova  20.09.1931 - 09.01.2023
Hilda Tamberg  17.09.1931 - 15.01.2023

Õnnitleme!
MARIBEL REMMELGAS 01.12.2022
ema Agnes Aldur
isa   Tarmo Remmelgas

LUKAS TREIBLUT  09.12.2022
ema Triin Treiblut
isa   Allan Treiblut

IDA MIA PIKKUR  18.12.2022
ema Paula Nõulik
isa   Silver Pikkur

TÕNU ENDETÕNU ENDE
IVARS EIŽENS KARKLINŠIVARS EIŽENS KARKLINŠ
HEINO OKASHEINO OKAS
JÜRI MERITSJÜRI MERITS
JOHANNES TOOMSALUJOHANNES TOOMSALU
TOOMAS RÄPPOTOOMAS RÄPPO
RAIVO JAAMANNRAIVO JAAMANN
GENNADI HOHLOVGENNADI HOHLOV
TIIT HANSSONTIIT HANSSON
AHTO METSALUAHTO METSALU
ELMAR RAHUMAAELMAR RAHUMAA
VELLO ÕISMETSVELLO ÕISMETS

ELLEN KAARLÕPELLEN KAARLÕP
ILME-ROSALINDE LILLILME-ROSALINDE LILL
HELLE LUIKHELLE LUIK
ELGA-EVI AAVAELGA-EVI AAVA
MALLE KAARKLINJAMALLE KAARKLINJA
RIIMA SUIKRIIMA SUIK
MOONIKA PUURMOONIKA PUUR
TIIU MERITSTIIU MERITS
HELMI REIMANNHELMI REIMANN
LAINE TRUULAINE TRUU
EEVI-LII VEIKESAAREEVI-LII VEIKESAAR
LIA HÜÜPLIA HÜÜP

LINDA MIHKELSOOLINDA MIHKELSOO
REET PASIEKOREET PASIEKO
HELBE TALTSHELBE TALTS
HELLE MITTHELLE MITT
ZHANNA KHOKHLOVAZHANNA KHOKHLOVA
SVETLANA CLARKSVETLANA CLARK
URVE ALTMARTURVE ALTMART
ENE JÜRISENE JÜRIS
MAIRE TAMMSOOMAIRE TAMMSOO
ERIKA JAKOBSONERIKA JAKOBSON
ZINAIDA HOMENKOZINAIDA HOMENKO
ERIKA RAHUMAAERIKA RAHUMAA

Paikuse Kool võtab tööle eripedagoogi ja/või logopeedi 
1,0 ametikohaga (võimalik ka väiksema koormusega).
Töötasu ja tööle asumise aeg kokkuleppel. Avaldus, 
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 
palutakse saata hiljemalt 30. jaanuariks pk@paikuse.
ee, lisainfo telefonil 51 58260 (koolijuht).

* * *
Pärnu Spordikeskus otsib 0,5 koormusega admi-
nistraatorit Paikuse Spordikompleksi (töö graafiku 
alusel). Elulookirjeldus ja avaldus saata hiljemalt  
31. jaanuariks info@spordikeskus.parnu.ee või Ran-
na pst 2, 80012 Pärnu linn. Infot saab tel 55578651, 
Roland Šimanis.

TEADAANDED TÄNU
Täname Marinox OÜ-d Paikuse piirkonna lastega pere-
dele tehtud annetuse eest!

Sotsiaaltöötajad
RIIETEVAHETUSPUNKTRIIETEVAHETUSPUNKT

Too oma kappi seisma jäänud riided ja Too oma kappi seisma jäänud riided ja 
jalanõud vahetuspunkti ning tule otsi ka jalanõud vahetuspunkti ning tule otsi ka 

endale midagi uut sobilikku vastu!endale midagi uut sobilikku vastu!
Muidugi tule ka uudistama, kui endal Muidugi tule ka uudistama, kui endal 

midagi ära pole anda.midagi ära pole anda.

Paikuse päevakeskuses Paikuse päevakeskuses 
16.–18. veebruar 202316.–18. veebruar 2023

NB! Perenaine palub tuua vaid puhtaid ja terveid esemeid!NB! Perenaine palub tuua vaid puhtaid ja terveid esemeid!
Lisainfo 445 5355Lisainfo 445 5355

Ootame Sind:Ootame Sind:
N, 16.02 ja R 17.02 kell 9-19N, 16.02 ja R 17.02 kell 9-19
L, 18.02 kell 11-15L, 18.02 kell 11-15

Õpetajatest võrkpallurid võistlesid vapralt 

Meie seast lahkus tunnus-
tatud arst, hea kaaslane ja 
Paikuse lionsklubi asuta-
jaliige Guido Ratnik.

Tema tööd pühendunud 
arsti ja juhina, samuti kogu- 
konna aktiivse liikmena on 
tunnustatud 2020. aastal 
talle omistatud Pärnumaa 
Vapimärgiga. 

Peale Tartu Ülikooli 
lõpetamist töötas Guido 
Ratnik kõrva-, nina- ja 
kurguarstina Pärnus, pa-
nustades kogu Pärnumaa 
tervishoiuvaldkonda laie-
malt. Aastatel 1994-2003 
töötas ta maakonnaarstina, 
oli üheks uue haigla ehita-
mise eestvedajaks ja selle 
sisu ümberkorraldajaks. 
Viimased 20 aastat töötas 
ta Pärnu Haigla kirurgia- 

kliiniku juhatajana, jätkates 
samal ajal erialast tööd.

Vähem oluline polnud 
Guido Ratniku ühiskond-
lik tegevus linnavolikogu 
liikme ja oma valdkonna 
erialaühingute eestvedaja-
na. Heldelt kulutas ta oma 
aega heategevusele.

G u i d o  R a t n i k  o l i 
lionsklubi LC Paikuse 
asutajaliige, kahel korral 
klubi president, LC Paikuse 
„Aasta Lioni“ tiitli nelja-
kordne omanik. 

„Saa nägijaks“ aktsioo-
ni organiseerimise ja eduka 
läbiviimise eest Pärnus oli 
ta Eesti Aasta Lioni nomi-
nent, Eesti lionsliikumise 
kõrge tunnustusena omis-
tati talle Rukkilille medal. 

Asjatundliku, sõbraliku 
ja hea huumorisoonega 
arsti ning juhina ja heatege-
vusele pühendunud kogu- 
konnaliikmena oli Guido 
parimaks näiteks suurepä-
rasest inimesest ja sõbrast 
ning väärikast kodanikust. 
Hoiame mälestust temast 
oma hinges ja südames.

Velid ja leedid 
Paikuse lionsklubist

Guido Ratnik 
17.06.1961 – 14.01.2023

IN MEMORIAM

Paariaastase pausi järel 
osales Paikuse Kool taas 
õpetajate võrkpalliturniiril, 
mis sel aastal toimus 3. ja 
4. jaanuaril Viljandis.

Kokkuvõttes saadi II lii-
gas mänginud 12 võistkonna 
hulgas 4. koht. Paikuse Kooli 
võistkonnas mängisid õpe-
tajad ja koolitöötajad Ulvi 
Laneman, Signe Martin-
son, Reili Kaljund, Kaisa 
Jaakson, Urmas Ennok, 
Einar Elbing, Andres Kut-
ser ja Tarmo Tõnismann.

Õpetaja Kaisa Jaakosn


