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Lipuväljaku pidulikul avamisel kõneldi
sümbolist ja vabadusest
Pärnu linnavalitsuse liige ja 
Paikuse osavallakeskuse juht 
Marika Valter ning osavalla-
kogu esimees Eero Rändla 
heiskasid 21. veebruaril Pai-
kuse uut lipuväljakut avades 
mastilipu, millega ühtlasi 
tähistati Eesti Vabariigi 105. 
aastapäeva. Sündmusel vii-
bis peaminister Kaja Kallas, 
kes lausus, et lipp on kõige 
püham sümbol, mis ühel 
rahval või riigil üldse on.

Lipuväljakule rivistusid 
lippe hoidvad Paikuse põ-
hikooli õpilased mõlemale 
poole Kaitseliidu Pärnumaa 
maleva puhkpilliorkestrit, 
mida juhatas Kaido Kivi. 
Sõjaväeliku täpsusega kor-
raldas ja juhatas Kivi ka 
kogu lipurivistust, asetades 

paljude liputoimkondade 
ja lippurite rivis esikohale 
MTÜ Eesti Lipu Seltsi Sindi 
osakonna liputoimkonna, 
kes kasutas pidulikkuse rõ-

hutamiseks lippurite õlalinte. 
Nende järele joondus 

Kaitseliidu vahtkond. Järg-
nesid Sisekaitseakadee-
mia politsei- ja piirivalve 
kolledž, Paikuse osavald, 
Paikuse kool, Paikuse LC, 
Paikuse külade esindused, 
noorkotkad, kodutütred, 
gaidid, maadlusklubi Leo, 
seejärel veel üksiklippudega 
noorkotkad, kodutütred ja 
gaidid.

Tosina meetri kõrguse 
valgustatud lipumasti juures 
seisid auvalves Kaitseliidu 
Pärnumaa maleva veebel 

Fred Kaas ja kapral Karmen 
Vesselov. Lipp tõusis puu-
delatvade kõrgusele Eesti 
hümni saatel.

Peale peaminister Kal-
lase kõnet eisnesid sõnavõt-
tudega Pärnu linnavolikogu 
esimees Andres Metsoja ja 
Paikuse osavallakogu esi-
mees Eero Rändla.

Sõnavõttude järel vai-
mustas kohalviibinud rah-
vast tantsurühm Kuu oma 
meeleolukate tantsudega 
lumivalgel lumevaibal.

Urmas Saard/
Külauudised

Lippude rivistus Paikuse lipuväljaku avamisel. Fotod: Urmas Saard

Õhtusel vastuvõtul anti üle ka autasud

Peale lipuheiskamistsere-
mooniat kogunes õhtul osa-
vallakeskuse saali sadakond 
inimest. 

Eesti Vabariigi 105. 
aastapäevale pühendatud 
pidulikule vastuvõtule olid 
kutsutud Paikuse valla ja 
osavalla vapimärgikavalerid 
ja asutuste juhid. Tervitus-

kõnedes heideti pilk mine-
vikku ja räägiti tulevikust.

Pidulikus õhkkonnas 
andsid linnavolikogu esi-
mees Andres Metsoja ning 
osavalla juhid Marika Valter 
ja Eero Rändla üle vapimär-
gid ja tänukirjad inimestele, 
kelle tegevus on viimastel 
aegadel enim positiivselt 

mõjutanud Paikuse arengut.
Õhtu jätkus vokaalan-

samblit Mirt kuulates ning 
vanade tuttavatega mõnusalt 
juteldes.

Osavallakeskuse fuajee 
seina ehtinud Seljametsa 
järve kaunist kaldast tehtud 
pildi ette paluti fotograafile 
naeratama kõik värskelt 

autasu saanud.
Esimeses reas vasakult: 

Eero Rändla, Jaana Külm, 
Annika Põltsam Sirje Tuule-
mäe, Triine Kose ja Marika 
Valter. Tagumises reas: Avo 
Hansberg, Mait Lind, Aare 
Jalakas, Edgar Übner, Kalvi 
Almosen ja Alari Roosileht.

Liilia Varik

Selleks korraks said 
valikud tehtud

Eelmistes lehtedes kutsusi-
me teid 5. märtsil Riigikogu 
valima, nüüd on paslik paari 
lausega anda aru, kuidas 
Paikuse valimisjaoskonnas 
valimised möödusid.

Kes kohal käis, nägi 
ise, et ei mingeid paberil 
nimekirju ja et kõik toimus 
arvutite vahendusel, mis-
tõttu pole ka meil aimugi, 
palju siis Paikuse osavalla 
elanikest üldse valimistel 
osales või keda valiti.

Küll teame aga seda, 
et meie jaoskonnas käis 
3.-5. märtsini hääletamas 
kokku 810 inimest, neist 
valimispäeval kolmveerand. 
Kodushääletamise võima-
lust kasutas paarkümmend 
inimest. Pärnumaal oli vali-
kus 66 kandidaati üheksast 

erakonnast ja Paikusel antud 
hääled jagunesid järgmiselt: 
EKRE – 333, Reformiera-
kond – 185, Erakond Eesti 
200 – 93, Eesti Keskerakond 
– 73, Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond – 41, Erakond Pa-
rempoolsed – 14, Erakond 
Eestimaa Rohelised – 6 ja 
Eestimaa Ühendatud Vasak-
partei – 4.

Kandidaatidest kogusid 
Paikusel valinutelt enim 
hääli Mart Helme – 127, 
Alar Laneman – 96 ja Ma-
rika Valter – 58. Üldpilt 
Pärnumaal tervikuna on 
loomulikult hoopis teine, 
aga sellest on juba kõikvõi-
malikes meediakanalites 
pikalt ja täpselt juttu olnud.

Liilia Varik

Paikuse Postipauna kodu-
desse viimist enam ei tule
Käesolev osavalla infoleht 
on ilmselt viimane, mis 
jõuab meie kõikide maja-
pidamiste postkastidesse.  
Selle raske otsuse tingisid 
mitmed põhjused – eelkõige 
lehekande müstiliseks ker-
kinud hind, kuid ka viimasel 
ajal üha rohkemate inimes-
te soov paberlehte mitte 
saada, kuna seda loetakse 
internetist.

Jätkuvalt ilmub leht di-
givormis ning teatud hul-
gal ka väljatrükituna, mida 
on võimalik tasuta saada 

osavallakeskusest, raama-
tukogust, päevakeskusest, 
COOP-i poe infoletist ning 
Seljametsa Rahvamajast.

Väga raske on ette paika 
panna täpset lehe ilmumise 
kuupäeva, sest see sõltub 
suuresti meie asutustelt tule-
va info iseloomust. Püüame 
teha siiski nii, et leht oleks 
valmis iga kuu eelviimasel 
esmapäeval.

Kui teil on kahju, siis 
ehk lohutab veidi seegi, et 
meil on ka.

Toimetus

Ühistranspordi kasutajad!
Bussifirmad on võtnud luu-
bi alla vastuse otsimise 
küsimusele, millistel mars-
ruutidel on busside kasuta-
mine intensiivne ja millistel 
sõidavad praktiliselt tühjad 
bussid.

Siinkohal palve kõigile 
ühistranspordi kasutajatele 
tingimata valideerida oma 
sõidukaart, et me ei leiaks 
end ühel hetkel ootamatult 

ebameeldivas olukorras, kus 
meile vajalikku bussi enam 
sõidugraafikus ei olegi. Ja 
seda lihtsal põhjusel, et kir-
jade järgi sellel kasutajaid 
polevat.

Valideeri oma sõit ühis-
kaardiga vahetult pärast 
ühissõidukisse sisenemist, 
eriti tähelepanelikud palume 
olla liinide nr 15, 26 ja 28 
reisijatel.
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13. veebruaril 2023
* tunnistada riigihanke ,,Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehi-
tamine“ hankemenetlusel edukaks Aktsiaselts TREF Nord pakkumus maksumusega  
398 852,60 eurot koos käibemaksuga kui pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt 
kõige madalama hinnaga pakkumus. 
20. veebruaril 2023
* kinnitada Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu 9-liikmelisena, sh Paikuse osavalla kogu-
konna esindajana Urve Ott.
6. märtsil 2023
* tunnistada riigihanke „Pärnu linna osavaldade teede suvise iseloomuga hooldustööd 
2023 aastaks“ hankemenetlusel edukaks Paikuse osavalla territooriumil suviste hool-
dustööde teostamiseks Lääne Teed OÜ pakkumus maksumusega 53 048,40 eurot koos 
käibemaksuga.
13. märtsil 2023
* tunnistada Pärnu linna (väljaarvatud kesklinn) ja Paikuse osavalla parkides ja haljasaladel 
käesoleval aastal iluaianduslike tööde tegija leidmiseks korraldatud riigihanke menetlusel 
edukaks OÜ Rohenurk pakkumus maksumusega 65 967 eurot koos käibemaksuga.
* muuta Seljametsa külas asuva Tormi katastriüksuse senist sihtotstarvet (100% riigikait-
semaa) ja määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.

Linnavalitsuses otsustati:

Linnavolikogus otsustati:
16. märtsil 2023
* nimetada Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule 12 Pärnu linna esindajat ja 
määrata nende asendajad, sh Marika Valter (asendaja Urmas Sule).
* kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027. Uuendati Pärnu arengukava 
tegevuskava, erinevate perioodide investeeringute kavasid ja linna eelarvestrateegiat. 
Perioodi 2023–2027 tegevuskava kogumaksumus on 127,86 miljonit eurot, sellest linna 
eelarvest 90,46 miljonit. Täpsemalt saab dokumentidega tutvuda Pärnu linna dokumendi-
registris, valides volikogu päevakorrast kas arengukava muutmise või eelarvestrateegia.
* anda sel aastal linna teenetemärgid 15 inimesele, kellel on silmapaistvaid teeneid Pärnu 
linna ees. Teenetemärk nr 162 antakse Paikuse Kooli füüsikaõpetajale Aare Külaotsale 
pühendunud ja aktiivse tegevuse eest kogukondliku elu edendamisel. Külaots on pikki 
aastaid olnud Paikuse Kooli direktor ja füüsikaõpetaja. Tänu tema tegevusele on kool 
omandanud hea maine, läbi aastate on õpilased saavutanud aineolümpiaadidel, kon-
kurssidel ja võistlustel märkimisväärseid tulemusi. Külaots on noorusliku hingelaadiga, 
koostab õppetarkvara, tantsib folkloorirühmas Kullero, osaleb maleturniiridel, armastab 
reisida ja lugeda. Nii tema kui kool ei toimeta üksnes omaette, vaid tihedates sidemetes 
kohaliku kogukonnaga.Haldusreformist on möödas 

pea kuus aastat – sellesse 
on mahtunud õppetunde, 
ent palju rohkem uusi väl-
jakutseid ja edulugusid. 
Vaatamata keerulistele ae-
gadele (sõda Ukrainas ja 
Covid) on Paikuse kui Pärnu 
„eeslinna“ areng jätkunud ja 
seda oma eripära säilitades.

Loogiline on ka see, 
et kasvame päev-päevalt 
Pärnuga üha rohkem kokku 
üheks tervikuks, säilitades 
seejuure kogukonna identi-
teedi ja traditsioonid.

Hariduselu puudutab 
meid kõiki. Juba valla ajal 
pandi idanema mõte kooli 
juurde rajatavast loodus- ja 
tehnikamajast. Aastatega on 
mõte küpsenud ning saanud 
selgemaks – mõistlikum 
on laiendada olemasolevat 
koolihoonet ning rajada sin-
na loodus- ja täppisteaduste 
klassid. Nii hoiame kokku 
haldamiskulusid ning saame 
kasutada hooviala kompakt-
semalt õuesõppeks.

Paraku on ka koolihoone 
vanim osa ajale jalgu jäänud 
ning nõuab samuti suuri 
investeeringuid tagamaks 
õpilastele kaasaegsed ja at-
raktiivsed õppetingimused. 
Oleme koostamas taotlusi 
kevadel avanevatesse toe-

tusprogrammidesse välis-
vahendite kaasamiseks. Kui 
me tihedas konkurentsis 
sõelale ei jää, peame suu-
nama järgnevaks kaheks 
aastaks Paikusele mõeldud 
investeeringud kooli re-
noveerimiseks. Noored ja 
haridus on meie tulevik.

Kindlasti alustame juba 
sel kevadel kooli- ja spor-
dihoone ühisalale multi-
funktsionaalse spordivälja-
ku rajamisega, kust leiavad 
põnevat ja sportlikku tege-
vust nii meie noored kui ka 
meie väärikad.

Tänavu valmib esimene 
etapp Paikuse kauaaegse-
mast suurprojektist, milleks 
on Kiviaja küla kallasra-
da. Reiu jõe suudmes saab 
suve lõpus nautida uut aja-
loohõngulist, ent kaasaegset 
puhkekohta, mis meelitab 
huvilisi nii maalt kui me-
relt (jõelt), nii lähedalt kui 
kaugelt.

Paikuse magnetiks on 
ka siinsed metsad ja jõed, 
loodus laiemalt. Kes meist 
ei teaks Reiu Vabaõhulava 
ja poleks külastanud mõnda 
seal toimunud meeldejäävat 
Endla teatri vabaõhueten-
dust. Tollastel vabaõhueten-
duste hiilgeaegadel pälvis 
ka see koht sealseid etendusi 
väisata armastanud presi-
dent Lennart Meri tähelepa-
nu ja tunnustuse. Just tema 
sõnul on Reiu Vabaõhulaval 
paikkonna ürgsusest ning 
looduskeskkonnast tingitu-
na omalaadne aura, mis toob 
parimal viisil välja eestluse 
mõtte ja olemuse, eestlaseks 
olemise. See projekt vajab ja 
väärib taas lauale tõstmist.

Kümmekond aastat ta-
gasi valmis realiseerimist 
ootav vabaõhulava ehitus-
projekt kogumaksumusega 
ligi 2,2 miljonit eurot, ent 

linna jaoks üksinda on see 
tänasel päeval liiga suur 
tükk. Küll oleks see jõuko-
hane ellu viia koos Endla 
teatri ja kultuuriministee-
riumiga, kelle poole me 
ootusärevalt vaatamegi (te-
gelikult oleme oma koos-
tööpakkumise neile juba 
esitanud ja nüüd ootame 
peatset tagasisidet).

Endla kohapealne mees-
kond on plaaniga päri, tea-
des, et ühed suuremad še-
döövrid nagu „2000 aastat 
elu Eestimaal ehk piknik 
Reiu jõel“ ja „Parvepoisid“ 
on sündinud just selles pai-
gas. Ja vaadates etenduse 
Ada menu sel suvel, saab 
kindalt öelda, et publiku 
ootus suurlavastusteks ka 
Reiu vabaõhulaval on väga 
kõrge. Vox populi, vox Dei. 
Linna valmisolek õlg alla 
panna on olemas.

Plaanime veelgi põne-
vaid üritusi, et tuua esile 
Paikuse paikkonna uni-
kaalsust ja väärtust. Oleme 
läbirääkimiste lõppfaasis 
Kristjan Järviga rõõmusta-
maks pärnumaalasi augusti 
lõpus taasiseseisvumispäe-
va tähistava meeleoluka 
kontsertiga.

Kas kunagi teostub ka 
suur unistus Reiu Vaba-
õhulava ühendamisest Kivi-
aja küla kallasrajaga, näitab 
aeg. Usk ja lootus pidavat 
olema kõikvõimsad. Meil 
jagub mõlemat.

Suurlinna tuled kiir-
gavad kaugemale, kui ka 
eeslinn särab. Meil on pal-
ju teineteiselt õppida ja 
teineteisele anda. Eripära 
rikastab. Paikuse teeb Pärnu 
suuremaks, kui ta on, ja seda 
mitte vaid geograafilises 
mõttes. 

Paikuse eripära ja uni-
kaalsus on kordumatud.

Suurlinna tuledes Paikuse

Osavalla riigiteid hakkab 
hooldama Verston
Alates oktoobrist vastutab 
järgmised viis aastat ka 
Pärnumaa, sh Paikuse osa-
valla riigiteede hooldamise 
eest Eesti üks suurimaid 
teedeehitus- ja korrashoiu 
ettevõtteid Verston. Pärnu-
maa teede korrashoiu hanke 
võitis ettevõte ühispakkumi-
ses Lääne Teed OÜ-ga. 

Pärnumaal jääb 2010. 
aastal tegevust alustanud 

Verstoni vastutusalasse 
722 km riigiteid, millest 
ligikaudu 35 km on meie 
osavallas. Lepingud nendes 
piirkondades võivad luua 
võimaluse pakkuda sügisest 
ümbruskonna inimestele 
uusi töökohti. 2022. aastal 
andis ettevõte tööd kokku 
ligi 330 inimesele.

Verston investeeris möö-
dunud aastal uude hooldus- 

ja ehitustehnikasse ligi 9 
miljonit eurot, et vähendada 
CO2 jalajälge taristuvald-
konnas ning teha tööd se-
nisest efektiivsemalt. Vers-
toni piirkonnakeskustesse 
üle Eesti jõudsid 19 kõige 
moodsamat Scania ja Volvo 
hooldeautot. Masinaparki li-
sandus ka 15 uut John Deere 
traktorit, efektiivsemaks 
lumekoristuseks soetati 360 
000 euro eest uusi sahkasid 
ja suveks 900 000 euro väär-
tuses niiduseadmeid.

„Oleme Verstonis sead-
nud ambitsioonika eesmär-
gi saada maailma kõige 
keskkonnasäästlikumaks 
taristuettevõtteks. See- 
tõttu töötame järjepidevalt 
selle nimel, et vähendada 
oma tegevusest tekkivat 
CO2-heidet, tegutseda tar-
gemalt ja kasumlikumalt”, 
selgitas Verstoni korrashoiu 
valdkonnajuht Tarmo Lood.

MARIKA VALTER
Pärnu linnavalitsuse liige,
Paikuse osavallakeskuse juht 

Kaks kohviringi ümber Soomaa

Kaks kohviringi ümber 
Soomaa on ROHELISE 
JÕEMAA KOOSTÖÖKO-
GU piirkonna ettevõtjate 
ja organisatsioonide üritus, 
mille raames avatakse koh-
vikud, kutsutakse külasta-
jaid osa saama erinevatest 
tegevustest ning pakutakse 
kohalikke maitseid.

Rohelise Jõemaa Koos-
töökogu on piirkonna aren-
dusorganisatsioon, mis te-
gutseb Raplamaa, Pärnumaa 
ja Viljandimaa kuue erineva 
valla territooriumil.

Juba kaheksandat korda 
ootavad kohvikud külalisi, 
et tutvustada oma tegevust, 
pakkuda enda poolt toode-
tavaid tooteid ning üllatada 
külalisi erinevate hõrgutis-
tega. Sel aastal toimub Kaks 
kohviringi ümber Soomaa 
pühapäeval, 9. aprillil. Sa-
mal päeval on kiriku kalend-
ri järgi ülestõusmispühade 
1. püha, lootuse ja headuse 
päev. Kutsume külalisi osa 
saama Soomaa piirkonna 
looduse ilust, külalislahku-
sest ning hõrkudest mait-

seelamustest. Tähistame 
koos kevade saabumist ning 
avame kohvikute hooaja.

Külalisi ootavad 22 eri-
nevat kohta nii Pärnu-, Vil-
jandi-, kui ka Raplamaal. 
Osalejatega saad tutvuda 
www.joemaa.ee.

Tule, võta oma perekond 
ja sõbrad kaasa ning vee-
da oma pühapäev meiega! 
Kaks kohviringi ümber Soo-
maa üritust korraldatakse 
LEADER toetusega. 

Annika Parm
Projektijuht

Väike selgitus meie lugejatele
Iga osavallakogu koosoleku 
järgselt olen teinud lühiüle-
vaate seal arutluse all olnud 
teemadest ja küsimustest, 
kuid kahjuks on sellest aeg-
ajalt tekkinud ka segadust.

Enamus päevakorra-
punkte käsitleb Pärnu Lin-
navolikogule või linnavalit-

susele esitatavatele otsuste 
ja määruste eelnõudele oma-
poolse arvamuse andmist. 
Seega Paikuse osavallakogu 
otsustab, kas toetada või 
mitte toetada mingit eelnõu. 
Lõplikult langetavad otsu-
seid ikka kas linnavolikogu 
või linnavalitsus sõltuvalt 

sellest, kelle pädevusse kü-
simus kuulub.

Niisiis ärgem võtkem 
osavallakogu seisukohti kui 
juba kindlalt otsustatut, vaid 
oodakem ära, kuidas lõpuks 
hääletatakse.

Head lugemist ja kaasa 
mõtlemist!       Liilia Varik
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Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
28.03 kell 18.30 filmiõhtu “Taevatrepp” Seljametsa Rahvamajas.
04.04 kell 18.30 filmiõhtu “Savvusanna sõsarad” Seljametsa Rahvamajas.
06.04 kell 19.30 Tornimäe näiteseltsi etendus Pansionaat “Eluratas” Seljametsa Rahvamajas.
22.04 kell 12 Pärnumaa väärikate vokaalansamblite päev Seljametsa Rahvamajas.
10.05 kell 12 Seljametsa Muuseumi sünnipäevapidu.
20.05 kell 10 Seljametsa 28. külalaat.

Piirkondlikelt olümpiaadidelt ja maa-
kondlikelt võistlustelt saadi häid tulemusi
Paikuse Kooli noored läksid 
Eesti Vabariigi sünnipäevale 
vastu väärikalt.

Emakeeleolümpiaadil 
saavutas esikoha 9.b kl õpi-
lane Heleriin Lilletai, kes 
märgiti ka nooreks teaduriks 
(õp Malle Tiidla) ning 3. ko-
hale tuli heaks ainetundjaks 
märgitud Meribel Malviste 
8.b-st (õp Monika Limberg). 

Füüsikaolümpiaadi 4.-5. 
koht läks Pätrik Mölderile 
(9.b) ja 6. koht Meribel 
Malvistele (8.b). Mõlemad 
on märgitud heaks aine-
tundjaks, juhendaja õp Aare 
Külaots).

 Matemaatikaolümpiaa-
dil tulid 5.-8. kohale head 
ainetundjad Stella Jepiselg 
(9.b) ja Romet Rebane (9.c), 
õpetajad Hulda Larin ja 
Liina Kivisto. Iida Olviste 
(6.b, õp Rita Veeremets) 
saavutas 2. koha ning Elli 
Grethe Virkus (5.b, õp Talvi 
Kaja) 6. koha.

Ü h i s k o n n a õ p e t u s e 
olümpiaadi saavutas Laura 
Kulbok (9.c) 6. koha ja He-
leriin Lilletai (9.b) 7. koha 
(juhendaja õp Mait Lind). 

Keemiaolümpiaadi l 
saavutas parima tulemuse 
Heleriin Lilletai (8. koht, õp 
Marika Jagomägi).

Bioloogiaolümpiaadilt 
naasesid 2. kohaga Marcus 
Retpap (9.b), 3. kohaga 
Meribel Malviste (8.b) ja 
5. kohaga Heleriin Lilletai 
(9.b), keda juhendas õpetaja 
Maarja Tärk.

Inglise keele olümpiaa-
dil tuli 3.-6. kohale Hele-
riin Lilletai (9.b, õp Kersti 
Rohtmets).

Loodusainete võistluse 
PÕRGUTI 2. etapil said 2. 
koha 9.b kl õpilased Hele-
riin Lilletai, Marcus Ret-
pap ja Stella Jepiselg (ju-
hendajad õpetajad Marika 
Jagomägi, Aare Külaots ja 
Maarja Tärk).

Pärnumaa k i i rmale 
meistrivõistlustelt läks esi-
koht Romet Rebasele (9.c), 
2. koht Lene Tinnurile (9.b) 
ja 3. koht Mart Vaarile (3.b). 
Õpilasi juhendavad õpe-
tajad Aare Külaots ja Eiki 
Lehemets.

Pärnumaa koolideva-
helisel sisekergejõustiku 
võistlustel saavutasid sil-
mapaistvaid tulemusi oma 
vanuseklassides järgmised 
õpilased: Kertu Kasemaa  

2. koht kuulitõukes, Luu-
kas Ilisson 1. koht 1000 m 
jooksus, Lee Lehe 2. koht 
600 m jooksus ja 3. koht 60 
m jooksus, Emma Jürisoo  
3. koht kõrgushüppes, Kas-
par Milvek 2. koht 1000 m 
jooksus ja Lauretta Alliksaar  
2. koht kuulitõukes (juhen-
dajad on õpetajad Kaisa 
Jaakson, Reili Kaljund, Ulvi 
Laneman, Andres Kutser). 

Angela Taggo 
Paikuse Kooli õppejuht

Oli üks mõnus peohommik

19. veebruari eakate peohom-
mikul oli osavallakeskuse suu-
res ilusas saalis oodatust ehk 
vähem inimesi, kuid koha-
letulnud kindlasti ei kahetse.

Oli üks ütlemata mõnus 
istumine toredate inimes-
te seltsis. Peatsest vaba-
riigi sünnipäevast andsid 
aimu ahvatlevad kilu-muna 
võileivad. Põhiesinejaks 

oli ammu väljakuulutatud 
imeline Reet Linna, kes 
laulmise kõrvale puhus ka 
päevakohast juttu. Tema 
muusikaline saatja Are Jaa-
ma kostitas meid aga ka vir-
tuoossete kitarrisoolodega. 

Kohtumiseni maikuu 
peohommikul.

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Naistepäevaks tõid meie korvpallipoisid 
koju meistritiitli ja võidukarika
8. märtsil toimusid Pärnu 
Spordihoones Pärnumaa 
koolide Meistrivõistlused 
korvpallis 6.-9. klasside 
poistele. Meistritiitli ja kari-
ka eest asusid mõõtu võtma 
kuue kooli võistkonnad. 
Alagrupis kohtusime esime-
ses mängus Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumiga, 
keda võitsime 55:7 ja teises, 
juba tasavägisemas mängus, 
Vändra Gümnaasiumiga, 
kelle vastu viskasid poisid 
41 silma vastase 30 vastu.

Poisid seadsid juba enne 
mängude algust kõrge ees-
märgi – tuua võidukarikas 
Paikusele. Et kõigil oleks 
sellesse oma panus, siis te-
gime palju vahetusi ja kõik 
said mänguaega. Ja seda 
kõikides mängudes.

Poolfinaal viis kokku 
Kuninga Tänava Põhikoo-
liga, keda võitsime samuti 
kindlalt 39:19. Ja olimegi 
oodatud finaalis ootuspärase 
vastasega, kelleks oli Mai 
Kool.

Ka selles kohtumises ei 
antud vastastele eriti või-
malusi ja lõpuvileks tablool 
meie võitu tähistav 52:29. 
Pean siinkohal ennast pa-
randama – tegelikult tablool 
küll seda seisu ei olnud. 
Nimelt olid kasutusel võrk-
pallitablood, millistel said 
numbrid otsa juba 40 punkti 
juures.

Ei saa jätta märkimata, 
et meie võistkonnas oli 
lisaks seitsmele Pärnu Korv-
palliklubi kasvandikule ka 
üks võrkpallur ja üks käsi-

pallur, kes väga hästi mees-
konda sulandusid ja igati 
enda koha meeskonnas välja 
mängisid. 

Tublid poisid! Tänan 
Teid! Järgmiste võitudeni!

Andres Kutser
õpetaja

Pildil vasakult paremale Lennart Soobik, Gregor 
Ostrov, Gregor Jegorov, Jesper Roman, Kristian 
Kalbus, Andreas Pärn, Robin Roman, Remi Sebastian 
Kuuseorg.

Veel saab Seljametsa vaatama tulla 
vanaaegsete salmikute ja laulikute näitust
Seljametsa Muuseum avas 
sõbrapäeval käsitsi kirjuta-
tud salmikute ja laulikute 
näituse, et taaselustada vana 
tava, mis oli pikki aasta-
kümneid väga populaarne. 
Salmikukultuur on kolinud 
internetti, kus luuleridade ja 
aforismide asemel tehakse 
postitusi oma saavutustest ja 
kommenteeritakse teiste elu.

Näituse avamispäeval 

oli käsitsikirjutatud lauli-
kuid ja salmikuid kokku 65, 
kuid  hetkeseisuga juba 73. 
Kõige vanem laulik päri-
neb aastast 1902. Värskem 
sissekanne on aastast 1993 
ja see kuulub HeleryVald-
rele. Priit Kase kogust leia-
me filigraanse käekirjaga 
kirjutatud noodiread koos 
laulusõnadega, kus iga lau-
lu lõpus on kirjas asukoht 

ja kuupäev. Iga klade on 
kaunistatud ilusate piltidega 
ja laulikutes leidub lisaks 
eestikeelsetele sõnadele nii 
inglise-, vene-, saksa-, kui 
ka itaaliakeelseid salme, 
millest võime oletada, mis 
laulud parajasti moes olid. 

Näituse avamisel lõi 
rõõmsa meeleolu Priit Kase 
juhtimisel Seljametsa vää-
rikate segaansambel Helin, 

kelle esitatud repertuaar 
pärines vanadest lauliku-
test. Lõppakordid kuulusid 
Seljametsa Teatristuudio 
lastele, kes esitasid põgusa 
ülevaate salmikute ajaloost. 
Avamispidu lõppes kohvi-
lauas salmikuid ja laulikuid 
uudistades ning nostalgit-
sedes. Näitus on avatud 14. 
aprillini. Tulge uudistama!

Krista Mustonen

Päevakeskus jätkab 
bingo ja mälumänguga
Kutsume igas vanuses pen-
sionäre neljapäeviti kell 14 
mängima nii bingot kui ka 
mälumängu. Mis aga kõige 
tähtsam – nautima head 
seltskonda. PS! Kui ka mälu 

kipub koju jääma, las siis 
jääb pealegi, aga ise tule 
kindlasti kohale! Lisainfo 
4455355 või 55531732.

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Pärnu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
SELJAMETSA RAHVAMAJA JUHATAJA 

töökoha täitmiseks
Seljametsa Rahvamaja juhataja töökoha põhieesmärgiks 
on Paikuse osavalla kultuurielu korraldamine ja koor-
dineerimine, sh traditsioonilised üritused, Seljametsa 
Rahvamaja juhtimine ning koostöö osavalla külakogu-
kondadega.
Kandideeri kuni 10.04 Pärnu linna lehel Tööpakkumised: 
https://talendipank.ee/toopakkumine/Z269tI
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Mälestame 
lahkunut

Ants Tilk  22.07.1942 - 19.02.2023

Õnnitleme!
OLIVER NÕMM  11.02.2023
ema Triin Nõmm
isa   Silver Nõmm

HARRIET OJASSALU  17.02.2023
ema Doris Ojassalu
isa   Kardo Ojassalu

KIRKE VIIKMAA  21.02.2023
ema Krete Viikmaa
isa   Edgar Viikmaa

STENVER LINNASMÄGI 02.03.2023
ema Diana Kozlov
isa   Toomas Linnasmägi

KAAREL RABA  02.03.2023
ema Liis Kaljuvee
isa   Mait Raba

HANNA RANDLA  08.03.2023
ema Kaisa Pulk
isa   Risto Randla

HENDRI SOOSALU  13.03.2023
ema Ailen Viilma
isa   Viljar Soosalu

LENNA KASTEPÕLD  14.03.2023
ema Tähte Kastepõld
isa   Raimond Kastepõld

KOIT AIGROKOIT AIGRO
TÕNU LÄÄNETÕNU LÄÄNE
HEINER TILKHEINER TILK
REIN VARESREIN VARES
KALJU SAZONOVKALJU SAZONOV
OLEV KASEMETSOLEV KASEMETS
KALEV KORPKALEV KORP
REIN TAMMREIN TAMM
MADIS TÄHISTEMADIS TÄHISTE
IRENE MÄNDLAIRENE MÄNDLA
HELJU JOHANSONHELJU JOHANSON
LAINE SAULLAINE SAUL
SÜLVI HALJASMÄESÜLVI HALJASMÄE
AINO SUURAINO SUUR
MILDIIT LEPPMILDIIT LEPP
MARIE KAURMARIE KAUR

ELLEN PAALELLEN PAAL
EILA MARJATTA MOISIOEILA MARJATTA MOISIO
LAINE LANDINGLAINE LANDING
MAIE LIIVMAIE LIIV
SAIMA TÕNISSONSAIMA TÕNISSON
MAIMU MITTMAIMU MITT
VAIKE HAAVASALUVAIKE HAAVASALU
HELVE MURDHELVE MURD
ENE RUUTMETSENE RUUTMETS
LYDIA TALINGLYDIA TALING
AIME SIPELGASAIME SIPELGAS
LEHTE LILLELEHTE LILLE
HELI LAURHELI LAUR
MALLE KAURMALLE KAUR
HELMI KUUSKHELMI KUUSK
MAIMU KARJUSMAIMU KARJUS

HELJE ANTONHELJE ANTON
MALLE AERMALLE AER
VANDA KIRIKALVANDA KIRIKAL
ANNE JAANUSANNE JAANUS
EVGENIA ROZHKOVAEVGENIA ROZHKOVA
VIIVI KIPPUSVIIVI KIPPUS
MARE LOOGUSMARE LOOGUS
HELENE ERALAHELENE ERALA
SILVIA LILLESSILVIA LILLES
KAJA KREŠTŠJONOKKAJA KREŠTŠJONOK
VIRVE ABAKANOVVIRVE ABAKANOV
MALLE RAKUMALLE RAKU
AIME UIBOMÄEAIME UIBOMÄE
ELJU KASEELJU KASE
LYUBOV KUCHEINALYUBOV KUCHEINA

Filmiõhtud
Seljametsa Rahvamajas

28.03 kell 18.30
Taevatrepp

Pääse 5.-/4.-
Kohtade broneerimine 5263300,

rahvamaja@paikuse.ee

	

	

	

	

	

Seltsilisega koos muutub eakate ja erivajadustega inimeste elu 
rõõmurikkaks!  

Seltsiliste liikumine aitab parandada eakate ja erivajadustega 
täiskasvanute iga- päevast toimetulekut ja heaolu, olles osa 
varajasest märkamisest sotsiaalhoolekande süsteemis.  

Mida ÜHESKOOS teha:  

• vestlused ja mälestuste jagamised  
• jalutuskäigud looduses, külastused arstile, poodi, 

raamatukokku  
• käsitööga või muu hobiga tegelemine  
• lihtsamate kodutööde tegemine  
• teatri, kontserdi, kogukonna sündmuse külastamine  
• ja palju muud  

Tule sina ka seltsiliseks või anna teada soovist omale seltsiline 
leida!  

Võta ühendust Pärnumaa koordinaatoriga  

HIIE LAINELA-KOLLOM tel 517 0842 lainela.hiie@gmail.com  

Uuri lisaks kodulehte www.seltsilised.ee  

 

04.04 kell 18.30
Savvusanna 

sõsarad

PAIKUSE PÄEVAKESKUSES

Viljapuude lõikus, korstnapühkimine eramajas, 
lehtede riisumine. Taevastes OÜ 5698 1275.

KUULUTUSED


