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Kauneim kodu püüdis pilku maitsekalt 
kujundatud majaesise haljastusega
Igal aastal toimuval Pär-
nu linna konkursil Kaunis 
Kodu valitakse välja neli 
väikeelamut Pärnu linna 
neljas linnaosas, üks Paiku-
se osavallas ja üks Audru 
ja Tõstamaa osavaldadest, 
üks parima heakorrastusega 
korruselamu ja üks parima 
heakorrastusega teenindu-
settevõte.

Konkursi Kauni Kodu 
läbiviimiseks jaotatakse 
Pärnu linn konkursi komis-
joni liikmete vahel piirkon-
dadeks ja iga komisjoni liige 
selgitab suvekuude jooksul 
vastavas linnaosas välja 
kuni kolm paremat koduae-
da ning esitab need komis-
jonile üle vaatamiseks. 

Komisjon hindab haljas-

tuse tervikilmet ja haljastuse 
kooskõla elamu, piirde ning 
tänavailmega. Kauni Kodu 
tiitli andmisel on väga suur 
tähtsus just hooldusel ja 
hoolduse järjepidevusel.  
Rõõmu teevad majaomani-
kud, kelle töökus on toonud 
nad oma aiast välja kodu 
ümber olevale linnamaale, 
kus nad niidavad muru ning 
pügavad puid sama hoolsalt 
kui oma koduaias.

Selle aasta Paikuse osa-
valla Kauni kodu nominent  
Haigru 29 hakkas tänavalt 
möödujatele silma just mait-
sekalt kujundatud majaesise 
haljastusega, mis on rippuv 
ja õiterohke ning harmonee-
rub maja värvilahendusega. 

Kujundus aiaruumis on 
vabakujuline, voolujoone-
line, murupõhjaline ning 
pilkupüüdev igal aastaajal. 
Värvikad püsilillepeenrad 
segamini okaspuuvormide-
ga on kooskõlas nii lehtede 
struktuuri, mustrite kui ka  
kuni külmadeni õitseva õi-

teiluga. Aiaruumis on tunda 
isikliku pitseri maitset, mida 
on tunda aedniku oskustega 
perenaise Reet Jalaka väga 
hea taimede tundmise ning 
oskusliku hooldusega aias.

Anu Nurmesalu
Linnaaednik

6. oktoobril käisid Romek Kosenkranius ja Anu Nur-
mesalu selle aasta kaunima Paikuse osavalla kodu 
omanikele Reet ja Aare Jalakasele autasu ja meeneid 
üle andmas. /Foto Haide Rannakivi/

Ettevõtlus- ja karjääriõppe 
programmi Edu ja Tegu 
raames tunnustatakse igal 
aastal ettevõtlikke, ettevõt-
lus- ja karjääriõpet edenda-
vaid inimesi ja meeskondi 
– nii otseseid õppe läbivii-
jaid kui sellesse muul moel 
panustajaid.

Paikuse Kool esitas Aas-
ta ettevõtliku õpetaja nomi-
nendiks meie kooli õpetaja 
ja karjäärikoordinaatori 
Kadri Haavandi (fotol).

Koolipere hindab kõr-
gelt õpetaja Haavandi kar-
jääritegevusi 9. klassidele, 
koostööd Töötukassaga, 
külalisõpetajate ja e-külalis-
tundide korraldamist, ette-
võtlusnädala tegevusi jpm. 
Õpetaja Haavandi teeneks 

on meie koolis karjääri- ja 
ettevõtlusõppe käivitamine 
7. klassidele, sh õppekäigud 
ja Minifirmade juhendami-
ne (loovtöö 8. klassides).

Palju õnne õpetaja Kadri 
Haavandile vabariikliku 
tunnustuse puhul!

Sirje Suurevälja

Vabariiklik tunnustus 
õpetaja Kadri Haavandile

Pärnu Linnavolikogu 2. 
koosseis pidas 16. novemb-
ril oma esimese istungi, mil-
le päevakorras oli esimehe 
ja aseesimeeste valimine. 
Uue võimuliidu moodusta-
vad valimisliit Pärnu Ühen-
dab, Keskerakond ja Re-
formierakond. 39 volikogu 
liikmest kuulub koalitsiooni 
23 ja opositsiooni 16.

23 poolthäälega valiti 
volikogu esimeheks Kesk-
erakonda esindav Andrei 
Korobeinik. Volikogu ase-
esimeesteks valiti Jane Mets 
(Reformierakond) 28 ja 
Helle Kullerkupp (EKRE) 
20 poolthäälega. Samad 
aseesimehed olid ka vo-
likogu eelmises koossei-
sus, kuid siis esindas Mets 
opositsiooni ja Kullerkupp 
koalitsiooni.

Volikogu kuulas ära 
linnavalitsuse tagasiastu-
mispalve. Praeguse linna-
valitsuse volitused kehtivad 
kuni uue ametisse kinnita-
miseni. Volikogu koguneb 
linnapead valima ja uue 
linnavalitsuse liikmeid ame-
tisse kinnitama täna, 22. 
novembril.

Uue osava l lakogu 
koosseisu ja asendusliik-
mete järjekorra nimekirja 
kinnitab linnavalitsuse poolt 
moodustatud osavallakogu 
valimiskomisjon, lähtudes 
valimistulemustest ning 
isiku kirjalikust nõusolekust 

osaleda osavallakogu töös. 
Osavallakogu valmiskomis-
jon teeb otsuse hiljemalt 26. 
novembril 2021. Teatavasti 
ei saa üheaegselt kuuluda 
linnavolikogusse ja osaval-
lakogusse.

Pärnu linna valimisko-
misjoni 9. novembri otsu-
sega registreeriti Paikuse 
osavalla elanikest Pärnu 
Linnavolikogu liikmeks 
Kuno Erkmann (Isamaa), 
Avo Keel (Eesti Keskera-
kond), Marika Valter (Eesti 
Reformierakond) ja Alar 
Laneman (EKRE).

Kuno Erkmann oli vo-
likogu liikmeks registree-
rimise ajal linnavalitsuse 
ametnik, kuid seadusest 
tulenevalt ei saa volikogu 
liige samaaegselt olla sama 
valla või linna ametnikuks 
ning peab kolme tööpäeva 
jooksul valimistulemuste 
väljakuulutamise päevast 
teavitama valimiskomisjoni, 
kas ta soovib osaleda voli-
kogu töös või jätkata oma 
senises ametis. K. Erkmann 
teavitas valimiskomisjo-
ni, et soovib jätkata oma 
senises ametis ja lõpetada 
volikogu liikme volitused. 
Tema asemel on volikogus 
Rain Jung.

Loodetavasti on järg-
mise Paikuse Postipauna 
ilmumise ajaks kõik nimed 
teada ja ametid jagatud.

Valimistulemused on 
kinnitatud 

Lugemisisu saab kasvatada mängude 
ja loovate lisategevuste abil
Paikuse Kooli algklasside 
õpilased lustisid 12. oktoob-
ril lastekirjanduse karnevalil, 
kus pandi pidulikult punkt 
eelmise õppeaasta “Lugemi-
sisu” programmile ja võeti 
hoogu uueks hooajaks! 

“Lugemisisu” on prog-
ramm, milles innustatakse 
5-10 aastaseid lapsi lugema. 
Et nad saaksid isukateks 
lugejateks, tutvustatakse 
neile väärt uudiskirjandust, 
mis on välja toodud laste-
kirjanduse keskuse soovi-
tusnimekirjades. Läbiloetud 
raamatud pannakse kirja 
spetsiaalsesse lugemispassi 
ja täidetakse sealsed loo-
mingulised ülesanded. Koo-
liaasta lõpus premeeritakse 

diplomiga kõiki osalejaid, 
kes on passi kandnud viis 
teost. Lasteaialapsed saa-
vad „Lugemisisus“ osaleda 
koos terve rühmaga. Samuti 
viiakse klassidele ja rühma-

dele programmi jooksul läbi 
teematunde, mis on täidetud 
loovate lisategevustega. 
Ühekoos mängitakse lu-
gemismänge ja õpitakse 
tähelepanu pöörama raa-

matuillustratsioonile. Huvi 
korral võtke ühendust gerli.
lehemets@paikuse.ee.

Head lugemisisu!
Gerli Lehemets

Raamatukogu juhataja
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Linnavalitsuses otsustati:
11. oktoobril 2021
* kinnitada Paikuse Lasteaia arengukava aastani 2035. 
* määrata Paikuse alevis Paide mnt 17 // Nimmi asuva katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Paikuse 
alev, Paide mnt 17 (maatulundusmaa) ja Paikuse alev, Staadioni tn 3 (maatulundusmaa).
* omandada tasuta Pärnu linnale osaühingult P-Trucks alljärgnevad Silla külas asuvad 
Kuigu tee L7 (pindala 2,71 ha, sihtotstarve transpordimaa) koos teerajatistega ja välis-
valgustusega ning Kuigu park (5606 m2, üldkasutatav maa) ja rajatised: tuletõrje vee-
võtukoht. Nimetatud kinnisasjad on vajalikud sealsete rajatiste avalikuks kasutamiseks.

18. oktoobril 2021
* anda välja ehitusload Seljametsa külas asuvatele Lõuna tn 3 ja Lõuna tn 5 kinnis-
tutele elamute püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee 
kanalisatsioon, maakütte kollektor ja elekter.
* anda ehitusloa Silla külas asuvale Puraviku tn 31 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos elamu teenindamiseks vajalike krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee 
kanalisatsioon ja elekter.
* võtta vastu Silla külas asuvate Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistute detailplaneering 
ja kohustada planeerimisosakonda korraldama selle avalik väljapanek.

25. oktoobril 2021
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Rukkilille tn 3 kinnistule tootmislaohoone 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: elekter, sademevee kanali-
satsioon, vesi ja reovee kanalisatsioon.
* anda ehitusluba Seljametsa külas asuvale Pilve tn 2 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, maakütte 
kollektor ja elekter.

1. novembril 2021
* eraldada ettevõtlustoetust selle aasta viimases voorus kolmele ettevõttele kogusummas 
11 261 eurot ja 50 senti, sh Grundar Saeveski OÜ projektile “Välismessi (WoodShow 
Cairo) külastamise ettevalmistus ja osalemine detsembris 2021” summas 3590 eurot.
* algatada Keraamika tn 1 detailplaneeringu koostamine, mille ülesandeks on planee-
ringuala sihtotstarve muutmine 75% elamumaaks ja 25% ärimaaks, arhitektuursete ja 
linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine, 
vajadusel servituudialade määramine.

8. novembril 2021
* võtta vastu Paikuse alevis asuva Männiku tn 3 kinnistu detailplaneering ja kohustada 
planeerimisosakonda korraldama selle avalikustamine. Detailplaneeringuga planeeriti 
ümber Männiku tn 3 kinnistu, millest moodustati 5 üksikelamumaa sihtotstarbega krunti.
* anda ehitusluba Seljametsa külas asuvale Tuule tn 3 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon ja elekter.

Prügi põletamine saastab 
õhku ja ohustab tervist

Käes on november, mil pi-
medat aega on rohkem kui 
valget ning ka päevad on 
tihti sombused ning sajused. 
Sellistes oludes sagenevad 
liiklusõnnetused jalakäijate 
osalusel. Ometi on igaühel 
võimalik olla ka pimedas 
silmapaistev ja särav, mis on 
liiklemisel eluliselt oluline. 

Helkur ja erinevad hel-
kivad tooted aitavad Sul 
end sõidukijuhtide jaoks 
nähtavaks muuta.

Pimedas helkurita liikuv 
jalakäija on lähitulede val-

guses sõidukijuhile nähtav 
alles siis, kui jalakäija satub 
tuledevihku ehk ligikaudu 
30 m kauguselt. Sügis-tal-
visel perioodil on teekate 
enamasti märg ja libe ning 
seetõttu tuleb kõigil liik-
lejatel arvestada, et sõidu-
kite pidurdusteekonnad on 
palju pikemad kui suvistes 
oludes. Korralik, sertifitsee-

ritud helkur annab sõiduki-
juhile juba kaugelt märku, 
et jalakäija liigub tee ääres 
või on teed ületamas. Nii on 
juhil piisavalt aega kiirust 
vähendada ja vajadusel tee 
andmiseks peatuda. 

Ka pimeda ajal liiklevad 
jalgratturid ning kergliikuri-
juhid peavad end nähtavaks 
tegema – hoidma sõiduki 
helkurid puhtana ja lülita-
ma sisse valge esitule ning 
punase tagatule (soovitavalt 
vilkuvas režiimis). 

Mõistlik on kasutada 

mitut helkurit – teeületusel 
on vaja, et sind märkaksid 
õigeaegselt mõlemast suu-
nast lähenevad sõidukijuhid. 
Rippuv helkur peab olema 
kinnitatud nii, et see paistab 
üleriiete alt välja ja saab va-
balt liikuda. Rullhelkurit on 
kerge panna ümber käe või 
jala ning selle asukohta saab 
kiiresti muuta. Tasku- või 

pealampi võib kasutada hel-
kuri asemel, kuid veendu, 
et need on ka külma ilmaga 
töökorras.

Helkivad tooted ei ole 
helkurid, kuid mida näh-
tavamaks ennast teed, 
seda parem!

Aina rohkem on näha 
liikluses erinevaid helki-
vaid tooteid – olgu selleks 
siis helkivad prossid või 
ripatsid, helkiva ribaga lõn-
gast mütsid, LED-tuledega 
käe- ja jalapaelad, helkivad 
saapapaelad või vilkuvad 

tossud, helkurmaterjalist 
kindad-joped, poekotid jms. 
Riiete pesumasinas pesemi-
ne lühendab helkiva kanga 
omadusi. Seetõttu kasuta 
helkivaid tooteid koos vä-
hemalt ühe sertifitseeritud 
helkuriga. Sombusel päeva-
sel ajal aitavad silmapaist-
vaks meid teha ka erksad 
üleriided.

Olen silmapaistev, ole sina ka!

Sügis tõi kaasa jahedad 
ilmad ja koos sellega küt-
teperioodi alguse. Sooja 
saamiseks tehakse kodus-
tes küttekolletes tuld ning 
mõnes majapidamises vi-
satakse lisaks küttepuudele 
kahjuks ahju ka jäätmeid. 

Kodusesse küttekoldes-
se, olgu see siis kamin, pliit, 
ahi või katel, sobib ainult 
puhas kuiv puit. Selline küt-
tematerjal põleb kõrgemal 
temperatuuril ning tekitab 
vähem tuhka ja lenduvaid 
saasteaineid. Tulehakatu-
seks sobib üksnes kiletama-
ta papp või paber. 

Niiske või töödeldud 
puidu või lausa jäätmete 
põletamisel tekivad tervisele 
ohtlikud peened osakesed 
ja vingugaas. Plastjäätmete 
põletamisel lenduvad aga 
eriti mürgised saasteained (nt 
dioksiinid ja furaanid), mis 
võivad põhjustada vähktõbe, 
väärarenguid ja arengupee-
tust. Korstna kaudu lendu-
nud saasteained langevad 
maapinnale ning vette, kust 
need omakorda liiguvad 
edasi toidulauale, kui sööme 
oma aias kasvatatud saadusi. 

Dioksiinid on silmale 
nähtamatud ja nende mõju 
inimese tervisele ei aval-
du kohe. Võib minna aas-
taid, enne kui haigusnähud 

ilmnevad. Peale välisõhu 
jõuavad saasteained ka sise- 
õhku, suuremas koguses 
näiteks siis, kui pikka aega 
kütmata ahi või pliit suitsu 
sisse ajab. Põlemisel tek-
kinud peened tahmaosake-
sed võivad aga soodustada 
südame-veresoonkonna ja 
hingamissüsteemi haigusi. 
Kütteperioodil võib pee-
nosakestest põhjustatud 
õhusaaste küündida ahiküt-
tega piirkondades tasemele, 
mis on võrreldav liiklusest 
tuleneva saastega tipptunnil 
suure magistraali ääres.

Saasteainete vähenda-
miseks tuleb kütmiseks 
kasutada ainult kuiva puitu. 
Niisked puud ei sütti ahjus 
korralikult ning süttimisfaas 
venib märksa pikemaks – 
see omakorda suurendab 
vingugaasi ja peenosakeste 
arvukust õhus. Niiske puidu 
kasutamine tähendab ka 
seda, et osa soojusest läheb 

raisku, sest osa energiat 
kulub puidu kuivatamisele.

Tuli tuleks süüdata ahjus 
alati ülevalt ja kui võima-
lik, siis halud laduda resti-
na. Nii põlevad puud palju 
kõrgemal temperatuuril ja 
keskkonda eraldub vähem 
saasteaineid. Kuna ahjuukse 
avamisel paiskub saasteai-
neid ka tuppa, siis peaks ust 
avama võimalikult harva.

Suurem kogus papi- ja 
paberijäätmeid on põleta-
mise asemel mõistlik hoopis 
ringlusse saata. Need saab 
viia avalikesse kogumiskon-
teineritesse või kohalikku 
jäätmejaama, sinna saab viia 
ka plastpakendid. Lähima 
jäätmejaama, avaliku pa-
kendikonteineri või vastuse 
küsimusele, kuhu millised 
jäätmed viia, leiad lehelt 
kuhuviia.ee.

Dagmar Undrits
Keskkonnaameti 

välisõhu peaspetsialist

Kas teadsid, et …
Ühe perekonna tekitatud jäätmete koduahjus põletamisel 
vabaneb keskkonda hinnanguliselt sama palju toksilisi 
ühendeid kui u 200 tonni prügi põletamisel jäätmepõ-
letustehases. Tehases põletatakse jäätmeid stabiilselt 
kontrollitud keskkonnas temperatuuril 1000–1100 °C, 
mille juures põlevad toksilised õhusaasteained vähemoht-
likeks põlemisproduktideks. Seevastu koduahjus põleksid 
jäätmed madalamatel temperatuuridel ja ebastabiilselt, 
mistõttu ei põle toksilised ühendid lõplikult ära.

Kuidas valida vingugaasiandurit
Vingugaas on lõhnatu, vär-
vitu ja maitsetu mürgine 
gaas, mis võib tekkida iga-
sugusel põlemisel, kui ei 
jätku piisavalt õhku. Selline 
olukord tekib kergesti halva 
ventilatsiooniga siseruu-
mides. Vingugaasi tuvasta-
miseks sobib ainult vingu- 
gaasiandur. Suitsuandur 
ega gaasiandur vingugaasi 
ei tuvasta.

Vingugaasiandur peab 
olema paigaldatud:

- eluruumi, kus asub 
korstnaga ühendatud gaa-
siseade, nt gaasil töötav 
veesoojendi ja katel.

-  hoonesse ,  kus on 
gaasikütteseade või gaa-
siveesoojendi. Andur peab 

asuma kohas, kus alarm 
oleks ohustatud inimestele 
kuuldav. 

- alates 1. jaanuarist 
2022 nii kodudes kui ka 
muudes hoonetes, kus on 
tahkekütteseadmed (puu-
küttel ahi, kamin, pliit, katel 
vms).

Vingugaasiandureid on 
mitmesuguseid (ekraaniga 
ja ekraanita, erinevate toi-
tesüsteemidega: patarei vs 
aku vs võrgutoide), kuid nad 
vastavad samadele nõuetele. 
Kõige lihtsam ja odavam on 
näidikuta andur, mis annab 
samuti alarmi, kui vingu-
gaasi kontsentratsioon ruu-
mis on olnud üle 30 ppm-i 
kaks tundi või kui vingugaa-
si kontsentratsioon on 300 
ppm maksimaalselt kolme 
minuti jooksul. Alarm lõpeb 
ise, kui vingugaasi kont-
sentratsioon langeb alla 50 
ppm-i.

Aku või patareidega töö-
tavat andurit on lihtne pai-
galdada ning see töötab ka 
elektrikatkestuste ajal. Pis-

tikdetektor ei sõltu patareist 
ega vaja seetõttu patarei 
vahetamist. Sisse ehitatud 
akuga andurite aku kestab 
küll kogu anduri eluea, kuid 
seegi ei ole igavene.

Anduri eluiga, mis on 
tavaliselt 7-10 aastat, sõltub 
sensorist, mitte patareist. 
Kasutaja võiks seadmele 
märkida selle käivitamise 
kuupäeva.

Vingugaasiandur ja 
suitsuandur võivad olla 
ka kaks-ühes-seadmena. 
Automaatse tulekahjusig-
nalisatsioonisüsteemi jaoks 
on olemas spetsiaalsed süs-
teemi ühendatavad vingu-
gaasiandurid. Sellisel juhul 
tuleb kindlasti pöörduda 
süsteemi paigaldaja või 
haldusfirma poole. 

Lihtsamad ja odavamad 
andurid maksavad natuke 
alla 20 euro ja näidiku ning 
nutifunktsioonidega 40 kuni 
80 eurot. Autonoomsed 
vingugaasiandurid peavad 
vastama standardi EVS-EN 
50291-1 nõuetele.
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Martad kutsusid lapsed ja vanavanemad 
kokku ühisele ajaveetmisele
12. septembril tähistati juba 
viiendat korda MTÜ Marta-
de eestvedamisel Seljametsa 
Rahvamajas vanavanemate 
päeva.

Üritust alustas laululaps 
Pauliina Ild. Viisi võtsid üle 
kandlemängijad teemako-
haste lugudega “Põlvest põl-
ve”, “Valss vanaemale” ja 
“Oma laulu ei leia ma üles”. 
Tervituslaule vanavanema-
tele olid tulnud ka jagama 
Surju naiskoor “Kirekeel” 
Aet Villi juhendamisel.

Nagu ikka toimus väi-
ke võistlusmoment parima 
õunaampsu valimise näol. 
Võitjat tunnustasime uute 
ideede ammutamiseks ret-
septiraamatuga.

Vanaemad ja vanaisad  
kaunistasid koos oma lap-
selastega ühist poekotti, 
mis tulid välja väga vahvad. 
Küllap on poeskäiminegi 
edaspidi palju lõbusam, kui 
kotti kaunistavad ühised 
käejäljed ja sügisesed le-
hekesed.

Suurt elevust tekitas 
Danel Rinaldo temaatiline 
fotonurk “Pilt kohe kätte!” 
Oli seal alles poseerimist!

Veendusime, et tänapäe-
va nutimaailmas on vanava-
nematega koosveedetud aeg 
hindamatu ning suhtlemine 
ei pea alati toimuma ei sot-
siaalmeedias ega ka külas 
käies. Tuleb vaid õigel ajal 
õiges kohas olla. Üritust 

aitas läbi viia Heli Ild. Suur 
tänu kõikidele osalejatele ja 

püsime ikka heatujulistena!
Elle Jaakson

Enne talve saidki varud salve
10. oktoobri varahommikul 
oli leidnud tee Seljametsa 
sügislaadale 38 kauplejat, 
kellest pooled on Martadele 
tuttavad juba eelnevatest 
laatadest. See on tubli tun-
nustus Martadele seni tehtud 
töö eest. Sügislaada hüüd-
lauseks on juba viis aastat 
olnud “Enne talve varud 
salve!” ja seda võimalust 
kasutati agaralt.

Kauplejateks olid oma 

toodete, aiasaaduste ja käsi- 
tööde pakkujad üle Eesti, 
seega oli kauba valik väga 
rikkalik. Lettidel oli kartulit, 
sibulat, küüslauku, ploome 
jm. Tõelist väejooki pakkus 
MTÜ Chaga. Chaga ehk 
must pässik on immuun-
sust tugevdav eliksiir. Joo-
gi kohta jagati soovijatele 
selgitusi. Suures valikus 
oli RiinaKöök OÜ poolt 
valmistatud juuretisega lei-

va- ja saiatooteid. Ja loo-
mulikult pakuti rohkelt ka 
erinevaid lihasaadusi. 

Martade kohvikust sai 
osta soolaseid ja magusaid 
hõrgutisi ning laste näod 
tegi rõõmsaks nende paku-
tud pehme jäätis. Martade 
traditsiooniks on laadal 
jagada kauplejatele sooja 
suppi, et keegi ei peaks lah-
kuma tühja kõhuga.

Käsitöötoodete valik 
oli seinast seina. Mõeldes 
saabuvale talvele sai osta 
villaseid kindaid, salle, sok-
ke ja pontšosid. Maarjakase 
savikoja perenaine pak-
kus rikkalikku valikut oma 
valmistatud keraamikast. 
Vaibatädi Reet oli kohale 
tulnud oma imearmsate 
heegeldatud vaipadega. 
Kohaliku sepa valmistatud 
tööd tõmbasid ligi nii noori 
kui vanu. 

Peale Kuno Erkmanni 
avasõnu alustas kultuu-
riprogrammi meelelahu-
tusklubi Kuu oma särtsakate 
tantsude ja säravate nae-

ratustega. Järgnes etteaste 
Rein Pihelgaselt, kes on kol-
mekordne Pärnu Harmooni-
ka festivali rahvamuusika 
võitja. Pärnumaa parima 
lõõtsamehe mängitud tutta-
vad lood tõid inimesi tant-
suplatsile. Helitehnika eest 
hoolitses Priit Kask.

Laada raames avati vä-
lilauatennise laud. Esimese 
turniiri soovijatele viis läbi 
muuseumi töötaja Priidu 
Leok. Lastele näidati Sel-
jametsa Kinopunktis kogu-
pere multifilmi “Feliks ja 
peidetud varandus.” Lisaks 
sellele sai Kärbi talu hobus-
tel ratsutada. 

Täname kõiki, kes ai-
tasid sügislaata läbi viia ja 
kohale tulnud kauplejaid 
ning loomulikult laadalisi. 
Eriline tänu oma armsatele 
Martadele ning Ahtile ja 
Margusele selle suure vaba-
tahtliku töö eest. Kohtumi-
seni aasta pärast uuel sügis-
laadal! Laada korraldamist 
toetas Pärnu Linnavalitsus. 

Maiu Saare

Lõõtsapalavik Seljametsas

Pärnumaa Lõõtspillihaigete 
Seltsi festivali Lõõtsapala-
vik simman peeti teist korda 
Seljametsas. Esinesid rah-
vatantsurühm Virtin, Meele-
lahutusklubi Kuu segarühm 
ja tantsurühm Räämakad. 

Kogu õhtu jooksul hoidis 
tuju üleval peaesineja, an-
sambel Minge Leedust ning 
Pärnumaa lõõtspillimängi-
jad. Avatud oli fotonurk ja 
Martade puhvet. 

Annika Põltsam

Lumetõrje tellimiseks 
esita avaldus
Rahvastikuregistri andmetel 
Paikuse osavallas elavad 
inimesed saavad 1. det-
sembrini avaldada soovi 
hoida lumest vabana nende 
koju viivad erateed või tee-
de osad. Avaldused saata 
linnavalitsus@parnu.ee või 
toimetada osavallakesku-
sesse tuba nr 2. Probleemide 
ja küsimustega tuleks pöör-

duda mitte traktoristi, vaid 
osavalla projektijuhi poole, 
velmo.narruskberg@parnu.
ee või tel 444 8157.

Iga eratee omanik peab 
jälgima, et tema sissesõi-
duteel ei oleks ca kuni 4 
m kõrgusel ees puuoksi, 
mis võiksid lõhkuda suurte 
lumetõrjemasinate antenne, 
peegleid jne.

Maxima kaubanduskeskuses töötab kuu 
lõpuni koroonaennetuspunkt
Pärnu linn avas koostöös 
erameditsiiniteenuse osu-
tajaga Riia mnt 131 asuvas 
Maxima kaubanduskesku-
ses koroonaennetuspunkti, 
mis töötab novembri lõpuni 
esmaspäeviti ja kolmapäevi-
ti kell 16-19 ning laupäeviti 
ja pühapäeviti kell 10-14.

Soovijate vaktsineeri-
mine ja nõustamine toimub 
koroonaennetuspunktis eel-
registreerimiseta.

Kes jõuab end novemb-
ris vaktsineerida, saab juba 
aasta lõpuks kaitse viiruse 
vastu.

„Jansseniga vaktsinee-
rides tekib immuunsus 14 
päeva möödumisel süs-
timisest. Samas tehakse 
Jansseniga kaitsepookimi-
si ainult täiskasvanutele. 

Ka Modernaga, mille kahe 
doosi vahe on neli nädalat, 
saab vaktsineerimiskuuri 
jõuludeks lõpetatud. Pfize-
riga vaktsineerijad saavad 
koroonapassi kätte uue aas-
ta alguseks. Moderna ja 
Pfizeriga vaktsineeritakse 
täiskasvanuid ja tänavu vä-
hemalt 12-aastaseks saavaid 
alaealisi,“ selgitab Pärnu-
maa vaktsineerimise koor-
dinaator Karmen Vesselov.

Lisaks tehakse praegu 
aktiivselt tõhustusdoose. 
Tõhustusdoosi võib teha 
endale sobivas vaktsinee-
rimispunktis, seda ei pea 
tegema samas kohas, kus 
esimesed doosid saadi.

Tõhustusdoosi jaoks 
peab olema täisvaktsineeri-
misest möödas pool aastat, 

Jansseni või AstraZeneca 
vaktsiinidega vaktsineeri-
tutel viis kuud.

Peale Maxima saab 
Pärnus vaktsineerida:

Etteregistreerimiseta
Pärnu haigla
Pärnu linn, Ristiku 1
T 8.30-19, K 8.30-18, 
N 9-16, R 8.30-16, L 9-13
Tel: 4473 300
Ülejõe apteek
Pärnu linn, J. V. Jannseni 7a
E-R 15-19, L 10-14
Tel: 443 2255

Etteregistreerimisega
Tõstamaa tervisekeskuse 
Audru kabinet
Pärna allee 7, Audru
N kell 12-18

Tel: 446 4190
Qvalitas arstikeskus
Pärnu linn, Suur-Sepa 14
E-R 8.30-16
Tel: 44 75 244
Port Arturi apteek
Pärnu linn, Lai 11
K ja R 17-20 ja L 11-15
Tel: 447 8615
Ristiku tervisekeskus/
OÜ Pärnu Perearstid
Pärnu linn, Ristiku 1
K 14-16 ja R 8-12
Tel: 447 7954
Tõstamaa tervisekeskus
Tõstamaa alevik, 
Varbla mnt 24
E, T, K, R 8-16, N 8-18
Tel: 447 1940
Paikuse perearstid
Paikuse alev, Paide mnt 19
E-R 8-16
Tel: 5345 3982, 5883 4335

Eakate päeva tähistasime 
taas tagasihoidlikult
1. oktoobril tähistatakse 
rahvusvahelist eakate päe-
va, mil erilist tähelepanu 
saab meie vanem põlvkond 
ning väärtustatakse nende 
teadmisi, kogemusi ja elu-
tarkust.

Kahjuks ei ole juba teist 
aastat saanud toimuda selle 
tähtsa päeva puhul tradit-
sioonilist pidu meie osaval-
lakeskuses. Mis muud kui 
teeme igaüks kõik endast 
sõltuva, et aasta pärast ei 
oleks me jälle samasuguses 
masendavas olukorras – 
vaktsineerime ja desinfit-
seerime, avalikes kohtades 
kanname maski ja hoiame 
distantsi.

Paikuse päevakeskus on 
võtnud kogu oktoobrit kui 
eakate kuud. Kui eelmisel 
aastal proovisime varustada 
kõiki päevakeskuse sõpru 
helkuritega, siis seekord 

kinkisime neile koti poes 
käimiseks ning pastapliiatsi 
ristsõnade lahendamiseks. 
Õnneks oli oktoobrikuu 
alguses veel võimalus hu-
viringides käivatele eakatele 
anda meened üle käest kätte. 
Kõikidele päevakeskuse ko-
duteenuse klientidele viidi 
need loomulikult koju.

Teadke, et meiegi oota- 
me eakate kokkusaamisi 
väga. Soovime teile ikka 
tervist, mõistmist ja kan-
natlikkust.

Tuuli-Mai Tomingas 
Päevakeskuse juht 

Päeva juhtinud särtsakas Anita Elend andis sõna ka 
kõigile kauplejatele oma kauba tutvustamiseks.
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Anda ära 70-liitrine akvaarium, tel 53310130.
* * *

Ostan korteri Paikusele või Sinti, tel 5551 9235.
* * *

Korstnapühkimine eramajades, hekkide ja viljapuude 
lõikus. Taevastes OÜ 56981275.

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

Ago Eggert  26.08.1958 - 10.10.2021
Ants Järve  07.08.1953 - 08.11.2021

Õnnitleme!
JOHANN SEBASTIAN KARU 30.09.2021
ema Marja-Liisa Kuusk
isa   Erkki Karu

JOOSEP MANDER  04.10.2021
ema Liina Mander
isa   Janno Mander

BIRGER SINIJÄRV  20.10.2021
ema Eiri Silivälja
isa   Tõnis Sinijärv

DOMINIC EENSALU  21.10.2021
ema Aveli Stimmer
isa   Maico Eensalu

ROVER SAARE  31.10.2021
ema Agnes Vaarpuu
isa   Ronald Saare

JAAN PÕLLUÄÄRJAAN PÕLLUÄÄR
HUKO NÖÖRIHUKO NÖÖRI
KAIMO KARJUSKAIMO KARJUS
JAAN JÜRINGJAAN JÜRING
MART VAHERMART VAHER
ARVO RUUTMETSARVO RUUTMETS
SVEIN PALLE HOLMENSVEIN PALLE HOLMEN
ARVE PASIEKOARVE PASIEKO
MATI VILUMETSMATI VILUMETS
JUHAN TILKJUHAN TILK
LEIDA SOONVALDLEIDA SOONVALD

EVI LEOKEVI LEOK
ELVY ENNISELVY ENNIS
KADRI TIITSKADRI TIITS
LIIDIA ELVELTLIIDIA ELVELT
LINDA PÄRNLINDA PÄRN
LAINE ASAVILAINE ASAVI
HELJU JAANSONHELJU JAANSON
LEHTI TATTARLEHTI TATTAR
ELVE-LAILI JAAKSONELVE-LAILI JAAKSON
LINDA KASENIITLINDA KASENIIT
RUTT KRUUSERUTT KRUUSE

NIINA MATSKIVNIINA MATSKIV
LAINE TAMMELLAINE TAMMEL
TIINA LAAGUSTIINA LAAGUS
GALINA GONTŠARENKOGALINA GONTŠARENKO
SIRJE AIGROSIRJE AIGRO
ANU LINDRETANU LINDRET
ELLEN EESKIVIELLEN EESKIVI
HELDI ROHTLAHELDI ROHTLA
KRISTA KÄPPKRISTA KÄPP
SIRJE SIINMAASIRJE SIINMAA
LIIVI RANDMÄELIIVI RANDMÄE

Tasuta buss väljub 
kell 11.15 Silla tehnokülast, 
11.20. Paikuse Konsumi 
juurest, 11.30 Vaskrääma 
tee bussipeatusest ja 
pärast üritust toob tagasi. 
Vajadusel peatused mujal 
Paikuse osavallas.

Üritusel järgitakse riigis 
kehtivaid Covid19 nõudeid.

Elvy oma 88. sünnipäeva tähistamisel muuseumis. 

13. novembril tähistas 90. 
sünnipäeva Seljametsa Muu-
seumi kauaaegne kaastööta-
ja, kodu-uurija ja mahukate 
kirjatööde autor Elvy Ennis. 
Elvy panus on alates muu-
seumi asutamisest olnud 

hindamatu, tänu temale on 
talletatud suur tükk Paikuse 
piirkonna ajalugu.

Soovime Elvyle head 
tervist ja jätkuvat rõõmsat 
meelt!

Seljametsa Muuseum

Paraku ei ole plastikust 
maskidele veel häid alterna-
tiive, kuid seda olulisem on 
vastutustundlikult käituda. 
Maskid, kiirtestid ja teised 
isikukaitsevahendid tuleb 
visata segaolmejäätmete 
mahutisse, kuid et need 
tuule või loomade tõttu 
lendlema ei läheks, tuleks 
panna eelnevalt eraldi kile- 
või paberkotti.

Kui vahendite kokku 
kogumine eraldi kotti ei 
ole alati võimalik, tuleks 
kindlasti vältida isikukaitse-
vahendite ja kiirtestide vis-
kamist pealt avatud mahu-
titesse, kus nendega kokku-
puude või nende lendlema 
minek kõige tõenäolisem 
on. Selleks, et linnud maski 
ei takerduks, on soovituslik 
lõigata läbi ka maski nöörid.

Hoole tu l t  v i sa tud 
maskid on potentsiaalne 
nakkusoht nt neile, kes ma-
hutitest taarat või muud 
väärtuslikku otsivad. Paksu 
pahandust valmistavad need 
ka keskkonnale. 

Aasta tagasi läbiviidud 
uuringutest selgus, et kogu 
maailmas kasutatakse iga 
kuu kokku 129 miljardit 
maski ehk ühes minutis 3 

miljonit. 
Need maskid on valmis-

tatud erinevatest plastkiu-
dudest, peamiselt polüpro-
püleenist, mis jäävad kesk-
konda aastakümneteks või 
isegi sajanditeks, killus-
tudes üha väiksemateks 
mikro- ja nanoplastideks. 
Ühe näomaskiga võib merre 
sattuda kuni 173 000 mikro-
kiudu päevas.

Palju õnne ja tervist, Elvy!

Kuhu visata kasutatud maskid ja kiirtestid?

Hingede- ja advendiaeg, 
jõulupeod, uue aasta ootus – 
see kõik on meie meeli haa-
ramas. Kohe-kohe hakkame 
lootusrikkalt uude perioodi 
astuma, aga küllap vaatame 
ka veidi ajas tagasi.

Aga kui minna kauge-
male ajalukku ja uurida, et 
mis oli päevakorral lausa 
100 aastat tagasi? Internetist 
leidsin fakte, mis omal moel 
haakuvad ka tänase päeva-
ga. Eks ajalugu liigubki ju 
spiraali mööda. Millised olid 
maailma tähelepanuväärse-
mad sündmused aastal 1921?

2021 – Üks tänase päeva 
murekohti on toimuv Poola 
piiril. 

1921 – Teine Riia rahu 
lõpetab Nõukogude-Poola 
sõja. Määratakse kindlaks 
alaline piir Poola ja Nõu-
kogude vabariikide vahel.

2021 – Kes ei elaks prae-
gu kaasa Anett Kontaveidi 
võitudeseeriale aastalõpu-
turniiril?

1921 – Monte Carlos 
Monacos algab 1921. aasta 
naiste olümpia (esimene 
rahvusvaheline naiste spor-
diüritus). Selle korraldajad 
olid Alice Milliat ja Monaco 
rahvusvahelise spordiklu-
bi direktor Camille Blanc. 
Olümpiaad korraldati vas-
tusena ametlikule otsusele 
mitte lubada naistel osaleda 

1924. aasta olümpiamän-
gudel.

2021 – Väsimatult ana-
lüüsitakse Brexiti mõju 
Suurbritannia elu-olule.

1921 – Londonis kirju-
tatakse alla Inglise-Iiri le-
pingule, millega lõpetatakse 
1919.–1921. aastani toimu-
nud Iiri iseseisvussõda. Le-
pinguga loodi Iiri Vabariik, 
sõltumatu riik, kuhu kuulub  
Iirimaa 32 krahvkonnast 26 .

2021 – Ikka ja jälle ras-
sismiilmingud.

1 9 2 1  –  A m e e r i k a 
Ühendriikides Tulsa rassi- 
rahutused, kus valgetest 
elanikest koosnevad jõugud 
ründasid Oklahomas asu-

va Greenwoodi piirkonna 
mustanahalisi elanikke ja 
nende ettevõtteid. Seda on 
nimetatud Ameerika ajaloo 
kõige hullemaks rassilise 
vägivalla juhtumiks.

Need on vaid mõned 
näited. Aga vahva oli ka 
teada saada, et just aastal 
1921 kirjutas Oskar Luts 
oma teose “Tootsi pulm”. 
Kes teab, ehk uurib keegi 
ka 100 aasta pärast, et mis 
me siin aastal 2021 tegime 
ja mõtlesime. Toredaid eel-
seisvaid pühi ja pidusid ning 
palju vahvaid suurejoonelisi 
ettevõtmisi!

Sirje Suurevälja
Paikuse Kooli õpetaja

Sada aastat siia-sinna


