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Roboteid saab kasutada kõikide 
valdkondade õpetamise juures

Paikuse Lasteaia 
aasta õpetajad 2020
Aasta õpetaja 2020 Paiku-
se majas on Anu Vill, kes 
alustas Paikuse Lasteaias 
tööd 2011. aasta sügisel. 
Kolleegid iseloomustavad 
teda järgmiselt: 

Anu on oma olemuselt 
vaikne, sõbralik, hea suht-
lemisoskusega, konstruk-
tiivselt kriitiline, avatud ja 
väga hea fantaasialennuga. 
Ta teeb ja jõuab palju, kõik 
mis vaja, saab alati õigel ajal 
tehtud ja enamasti varemgi. 

Ta on hea kohaneja, kes 
on olnud valmis alustama 
igal õppeaastal uue mees-
konnaga, sest pea igal õp-
peaastal on tema kõrvalt 
õpetaja läinud lapsehool-
duspuhkusele. Kollegid üt-
levad selle kohta naljatades, 
et Anu on kõrge tootlikkuse-
ga, igal aastal üks ema.

Anut jätkub kõkjale ja 
kõigile – lasteaeda, jook-
suradadele ja trenni andma.

Aasta õpetaja 2020 
Seljametsa majas on Ave-
li Kink, kes alustas tööd 
Seljametsas 2017. aasta 
sügisest, olles enne seda 
Paikuse majas 2013 aastast. 
Kolleegid iseloomustavad 
teda järgmiselt:

Aveli on uuendusmeel-
ne, huvitub paljudest erine-
vatest asjadest. Õpetajana 

on järjekindel ja nõudlik, sa-
mas hooliv ja abivalmis. Ta 
on põhjalik ja teeb oma tööd 
pühendumusega, on alati 
valmis koostööks. Aveli on 
selline kolleeg, kes liigub 
kogu aeg majas ringi, küsib 
midagi, jagab infot jne. Ta 
on osaline projektikirjuta-
mises, eestvedaja robooti-
ka rakendamisel õppe- ja 
kasvatustöösse ja projektis 
Roheline Kool. 

Aveli peale saab kindel 
olla, kui ütleb, et teeb ära, 
siis ka teeb.

Anu Vill

Aveli Kink

Lastead kirjutas Hariduse 
Infotehnoloogia Sihtasutu-
sele projekti koolieelikutele 
sobivate erinevate roboo-
tikaseadmete ostmiseks ja 
meie rõõmuks see ka rahul-
dati. Õppeaasta eesmärgiks 
valisimegi digiseadmete 
abil uute teadmiste ja koge-
muste omandamise.

Septembris toimunud si-
sekoolitusel tutvusime uute 
programmeerimist õpetava-
te robotitega ka ise, et os-
kaksime neid igapäevaseselt 
oma töös rakendada (fotol). 
Digivahendite laialdasema 
kasutamise eesmärgiks ei 
ole mitte see, et laps võima-
likult palju erinevate tehni-
kavidinate ja ekraanidega 
tegeleks, vaid omandaks 
oskuse neid mitmekesiselt ja 
sihipäraselt kasutada.

Qobo robotigu on eesti 
keelt rääkiv robot, keda saab 
ninast kõdistades naerma 
ajada, laulma ja tantsima 
suunata, panna erinevaid 
liikumisviise nimetama. 
Kaartidel põhinev ülesehi-
tus ja mängulised ülesanded 

arendavad lastes loogilist 
mõtlemist ning samal ajal 
annavad võimaluse oma 
kätega tegutseda. Panda 
mTiny on samuti ekraa-
nivaba programmeeritav 
robot, mida saab lihtsalt 
juhtida nutika juhtpliiatsiga 
või programmeerida talle 
teekondi kasutades koo-
dikaarte. Eriti põnevad on 
need, millel on kujutatud 
emotsioonid. Komplektis 
kaasas olevate maskide ja 
vastavate kaartidega saab 

roboti muuta kassiks, koe-
raks või tibuks.

Koolitustel saadud tead-
mised kinnistuvad üksnes 
kohese praktilise tegevuse 
käigus. Võime uhkusega 
öelda, et kõikides meie las-
teaia rühmades on robotid 
õppetegevustes rakendust 
leidnud. Vastavalt vahen-
dite kasutamise korrale on 
robotid väikeste laste kasu-
tuses vähemalt kord kuus, 
vanemates rühmades kord 
nädalas.

Programmeerimise õp-
pimine võimaldab lastel 
paremini mõista kiiresti 
muutuvat maailma, täien-
dada oma teadmisi tehno-
loogiast, arendada uusi os-
kusi ja avastada uusi ideid.
Robotitelt saadav tagasiside 
aitab lastel suurendada ene-
sekindlust ja tõsta enesehin-
nangut.

Silja Kaur
Paikuse lasteaed
õppealajuhataja

Seljametsa sügislaat läks korda
MTÜ Naisteühing Martad 
korraldas 11. oktoobril Selja-
metsas juba neljandat korda 
sügislaada, kus ostlejad said  
täiendada oma talvevarusid 
erinevate hoidiste, puu- ja 
köögiviljade, käsitöö ning 
erisuguste kaupadega, mis 
kohale tulnud müüjatel pak-
kuda oli. Kuigi hetkeolukor-
rast tingituna toimus üritus 
esmakordselt vaid õues, oli 
ilmataat õnneks lahke ning 
laada lõpuks näitas isegi 
päike end pilve tagant. 

Laadalistele esinesid 
päeva jooksul mitmed ise-
tegesuskollektiivid. Tant-
surühm “Ristikhein” tervitas 
külastajaid tantsuga “Tant-
sides tuules” ja Seljametsa 
külateatri esituses sai vaa-
data etendust “Kaera Jaan“. 
Oma tuntud headuses asutsid 
üles segarahvatantsurühma 
“Kuu“ hoogsad tantsijad 
ning lõõtspillilugusid män-
gisid Marina ja Tiiu. Avatud 
sai ka näitus “Pärand elab“.

Päeva vedas Aire Koop, 
kes on ka kohaliku külateat-
ri kunstiline juht.

Seljametsa MartadKohalikud Martad korraldasid Seljametsa sügislaata juba neljandat aastat

Rahvamaja saalis kandsid Seljametsa külateatri näitlejad laadalistele ette kelmika 
teatritüki “Kaera Jaan”.

Keskkonnasõbralikult edasi!
Head pakendikoti kasutajad, 
kui kahtlete, kas pakendi-
kotti võib panna ka klaas-
taara, sh klaasist pudelid ja 
purgid, siis vastus on JAH, 
muidugi võib! Just selleks 
pakendikott mõeldud ongi.

Eelnevalt kallake pu-
delid ja purgid vedelikest 
tühjaks ja vajadusel loputage 
suurematest jääkidest, ärge 
keerake peale korke ja kaani.

Iga taaskasutatud tonni 
klaasi kohta säästetakse 
590 kg liiva, 185 kg soodat, 
170 kg lubjakivi, 2 m3 jagu 
jäätmeid ja ca 50% vett.

Kas teate, et kui plastikut 
ja paberit saab ümber töödel-
da 5-7 korda, siis klaas on 
harukordne materjal ja seda 
saab taaskasutada lõpmatult 
ilma, et tema materjalioma-
dused oluliselt muutuksid.

26 aastat Paikuse Postipauna
1994. aasta novembrikuus 
nägi ilmavalgust Paikuse 
Postipauna esimene num-
ber. Loodame, et postipaun 
on täitnud oma eesmärgi ja 
toonud teieni võimaluste 
piires nii uudised eesseisvast 
kui andnud ülevaate juba 
toimunust meie kodukohas.

Täname heatahtlikke 
lugejaid ja usinaid koostöö-
partnereid ning õnnitleme 
Paikuse Postipauna sünni-

päeva puhul.
Vanadele aegadele mõel-

des meenub teinegi novemb-
rikuusse jäänud tähtis sünd-
mus. 27. novembril 1991 
võttis Aime Käärats valla-
maja saalis Arnold Rüütlilt 
vastu ajaloolise dokumen-
di Paikuse külanõukogule 
omavalitsusliku ehk valla 
staatuse andmise kohta. Seda 
päeva meenutab osavallakes-
kuse ette istutatud tamm.
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Linnavalitsuses otsustati:
12. oktoobril 2020
* anda detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Paikuse alevis paik-
nevatele
 - Muraka tn 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kinnistutele (täpsustati Paikuse vallavolikogu 2006. aastal 
kehtestatud Männipargi maaüksuse detailplaneeringut katuse kalde osas selliselt, et 
katuse kalle jääb 0º-10º);
- Pohlaku tn 1 kinnistule (täpsustati Paikuse vallavolikogu 2002. aastal kehtestatud 
Pohlaku maaüksuse ja selle lähema ümbruse detailplaneeringut selliselt, et suurendati 
hoonestusala 5% ulatuses).
* anda ehitusluba Paikuse alevis Koskla tn 24 kinnistule elamu püstitamiseks koos 
krundisiseste kommunikatsioonidega: reoveekanalisatsioon, vesi ja elekter.
26. oktoobril 2020
* kinnitada Paikuse Lasteaia hoolekogu järgmises koosseisus: linnavalitsuse esindaja 
Anne Kalmus; lapsevanemad Anni Pallas, Diana Vainonen, Annika Proos, Annika 
Jaanoja, Monika Õunaaed, Mari- Liis Kikkul, Kairi Erik, Kaire Leerima, Helen Põld, 
Arko Suppi, Liisa Liivamägi, Merilis Sarv ja Katre Veski; Paikuse maja õpetaja Merle 
Esken ning Seljametsa maja õpetaja Kaidy Kohv.
* anda ehitusluba Silla külas Ogaliku tee 5 kinnistule elamu püstitamiseks koos krun-
disiseste kommunikatsioonidega: reoveekanalisatsioon, vesi ja elekter.
* kinnitada Paikuse Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:
kooli pidaja esindaja Kuno Erkmann; vanemate esindajad Annela Õismets, Marika 
Kuusik, Gerli Kauge, Marek Varkentin, Diana Vainonen, Janek Ollep, Kaspar Laanemets 
ja Gerda Nõurus; huvikooli vanemate esindaja Maarika Urm; õpilaste esindaja Tarmo 
Tõnismann; õppenõukogu esindajad Mait Lind ja Jekaterina Maasikas; huvikooli õpe-
tajate esindaja Ingrid Lilles ning kooli toetava organisatsiooni esindaja Marika Valter.
* kehtestada Paikuse Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu 
ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 320 eurot kuus 
ning arvestuslikuks investeeringukomponendiks (amortisatsioon) ühe õpilase kohta 
20 eurot kuus.
* kehtestada Paikuse Kooli huvihariduskeskuses õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks 
maksumuseks ühe õppekoha kohta 48 eurot kuus ja hoonete haldusega seotud tegevus-
kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe põhiõppe õppuri kohta 7 eurot kuus.

Ülevaade Paikuse osavallakogu 
koosolekust

Linnavolikogus otsustati:
15. oktoobril 2020
* algatada Paikuse alevis Staadioni tn 2 kinnistu (4545 m²) detailplaneeringu koostami-
ne eesmärgiga laiendada kinnistul olemasolevat tootmishoonet (PlasmaPro OÜ) ning 
selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed 
ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimis-, juurdepääsu- ja kommuni-
katsioonidega liitumise lahendus. Praegu on juurdepääs krundile võimalik Staadioni 
tänavalt läbi Paide mnt 19 kinnistu.

22. oktoobri Paikuse osa-
vallakogu koosolekul anti 
heakskiitev arvamus linna-
valitsuse korralduse „Pär-
nu linnas Paikuse alevis 
Uue-Jakobi kinnistu de-
tailplaneeringu koostami-
se algatamine“ eelnõule.

Linnavalitsusele esitati 
Paikuse alevis 11,786 ha 
suuruse maatulundusmaa 
sihtotstarbega Uue-Jakobi 
kinnistu detailplaneeringu 
algatamise taotluse ees-
märgiga planeerida kinnistu 
ümber kuni 35 krundiks (31 
üksikelamu, 3 haljasala ja 
1 tee ja tänava maa krunt). 
Planeeringuala asub juur-
depääsuga Rummu teelt, 
lähim elamu asub Salu ni-
melisel naaberkinnistul.  
Kinnistu edela osas asuvad 
hoonestamata Kadaka tn 
elamukrundid.

Vastavalt kehtivale Pai-
kuse valla üldplaneeringule 
on Uue-Jakobi kinnistu 
maakasutuse juhtotstarbeks 
määratud elamumaa, kus 
ehituskrundi suurus peab 
olema vähemalt 2000 m2. 
Seda tingimust ei ole pla-
neeringuga kavas muuta. 

Osavallakogu otsustas 
ühehäälselt mitte anda nõus-
olekut Kadaka pargi ja 
Vana-Kadaka kinnistutele 
hoonete planeerimiseks, 

sest need mõlemad kinnis-
tud jäävad kalmistu 50 m 
sanitaarkaitsevööndisse. 
Kui arendaja soovib Ka-
daka tee 2, 4, 6, 8 ja 10 
kinnistutel hoonestusalasid 
tuua Kadaka teele lähema-
le, siis selles osas võib uue 
detailplaneeringu algatada. 
Kadaka pargi ja Vana-Ka-
daka kinnistu arendaja soov 
on saada kalmistu sanitaar-
kaitsealast juurde 17 meetrit 
lisamaad haljasala tarbeks. 
Kalmistuseaduse kohaselt 
peab kalmistu välispiirist 
jääma vähemalt 50 m ula-
tuses sanitaarkaitsetsoon, 
mis praegu läheb Kada-
ka tänavani välja. Leiti, et 
eraomandi huvisid kaitstes 
ei saa kahjustada üldsuse 
huve.

Võeti teadmiseks Pai-
kuse Kooli direktori Anne 
Kalmuse põhjalik ettekanne 
kooli tegevustest, aren-
gutest ja koostööst spordi-
keskuse, huvikooli, noorte-
keskuse, kultuurimaja ning 
noortekoguga. 

Ettekandest jäid kõla-
ma järgmised märksõnad: 
huvihariduskeskuse teise 
osa ehitamine endise ma-
suudihoidla maale; puudub 
normaalne keemia ja füü-
sika klass; õpetajate kva-
lifikatsiooni määramine 

(kvalifikatsioon ja kutse on 
kaks erinevat asja); komp-
litseeritus spordikeskuse 
ruumide kasutamisel; pole 
õnnestunud leida koolile 
logopeedi.

Lähiaja suuremateks 
väljakutseteks loeb kooli-
juht arengukava koostamist, 
töö- ja tehnoloogiaklassi 
kaasajastamist, kompleksi 
haldamise ümberkorralda-
mist (nt saadi raha lasertöö-
pingi muretsemiseks), ette-
võtluse teema sissetoomist 
õppekavasse ning jätkuvalt 
osalemist rahvusvahelistes 
projektides. 

Infotunnis räägiti vii-
mastel nädalatel Raudtee ja 
Staadioni tänava vahelisel 
alal paiknevatest hakkehun-
nikutest leivivast kirbelõh-
nast, peale viimast põlengut 
prügilast levivast haisust, 
treppi sõidetud Põlendmaa 
teest, nii inimesi kui koeri 
häirivast paugutamisest Ki-
kepera lasketiirus, liiklus-
ohtlikust olukorrast suviti 
Seljametsa järve ääres ning 
kivisöega kütmisega kaas-
nevatest ebameeldivustest 
jne.

Otsustati võtta väljatoo-
dud probleemid teadmiseks 
ja võimaluse piirides nende 
lahendamisega ka tegeleda.

Liilia Varik

Riketest ja avariidest teatamine 

Tänavavalgustuse rikked Merkvik OÜ; 518 4149
Vesi- ja kanalisatsioon 24h avariitelefon 445 5660; vesi@parnuvesi.ee
Elektrikatkestused rikketelefon 1343
Omavalitsuse teed 444 8157; 5303 8366
Riigiteede probleemid telefon 1510
Ohvriabi kriisitelefon 116 006; www.facebook.com/palunabi/
Pärnumaa bussliikluse ja 
bussijaama infotelefon

17 018; info@pytk.ee

Maanteel (riigiteel) hukkunud suurulukist (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, 
põder või metskits), palutakse teada anda keskkonnainspektsiooni telefoninumbril 
1313, muudest loomadest maanteeinfo telefonile 1510. 

26. oktoobrist alustas 
Pärnu Linnavalitsuses pla-
neeringute spetsialistina 
tööd Alice Närep, kelle 
ametiülesannete hulka kuu-
lub ka Paikuse osavalla 
kodanike nõustamine pla-
neeringualastes küsimustes. 

Alice on lõpetanud Eesti 
Maaülikoolis keskkonna-

planeerimise ja maastiku-
kujunduse eriala. Hetkel 
omandab ta magistrikraaadi 
maaülikoolis maastikuar-
hitketuuri erialal. Tegutseb 
aktiivselt arhitektuuri vald-

konnas Eestis ja ka rahvus-
vaheliselt, edendades pea-
miselt maastikuarhitektuuri. 

Talle meeldib matkata 
looduses, joonistada ja elada 
keskkonnasõbralikult.

Planeeringute spetsialistina 
asus ametisse Alice Närep

Alice Närep võtab vastu planeeringute küsimustes ja 
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingi-
muste osas osavallakeskuses T 13-17 ja N 9-12. 
Telefon 444 8352 ja e-post alice.narep@parnu.ee.
 
Arhitektuursete küsimuste korral tuleks pöörduda 
planeerimisosakonna arhitekti Kadri Karjuse poole 
kas e-posti (kadri.karjus@parnu.ee) või telefoni teel 
(444 8350) või samadel vastuvõtuaegadel Suur-Sepa 
16 tuba 318. Kadri Karjus jääb Paikuse osavallas 
väljastama nö tavalisi projekteerimistingimusi ha-
jaasustuses, kooskõlastama ehitisregistri kaudu ehitus-
projekte ning on kaasatud osadel juhtudel kasutusloa 
menetlusse.

Võisteldi nii takistusrajal kui 
valiti parimat isetehtud hoidist
Vanavanemate päeva tähis-
tatakse septembrikuu teisel 
pühapäeval riikliku täht-
päevana juba alates 2010. 
aastast. 

Sellel päeval avaldame 
erilist tänu ja austust oma 
esivanematele ning aitame 
lastel saada osa teadmistest 
ja oskustest, mida just va-
navanemad neile pakuvad. 

MTÜ Naisteühing Marta 
liikmed olid selle päeva 
tähistamiseks ette valmis-
tanud toredaid tegemisi 
– ürituse avas Pauliina Ild 

oma kauni lauluhäälega, 
järgmiseks esinesid muusi-
kalise etteastega oma kepp-
hobustel Kätlin ja Merilin 
ning põnevat trikišõud pak-
kus Merily koos oma koera 
Teddiga. 

Õnneli Lõhmus viis läbi 
kepphobuse valmistamise 
töötoa (fotol), kus iga laps 
sai koos oma vanavanema-
ga valmistada just endale 
sobiva ratsu, millega hiljem 
kepphobuste takistusrajal 
võistelda. 

Maitseelamuseks kuju-

nes “Parima hoidise” kon-
kurss, millele sai igaüks 
anda oma hinnangu. Päeva 
lõpuks selgus ka parim ko-
dukootud hoidis, mis kõigi 
maitsemeeli paitas. Võitjaks 
osutus Ulvi imemaitsev kar-
ri-suvikõrvitsa hõrgutis, mis 
sai nii suurte kui väikeste 
lemmikuks. Päeva aitas läbi 
viia Tiina Ojaste. 

Aitäh kõikidele osale-
jatele ja eriline kummardus 
abistajatele, tänu kellele  
seesugune tore üritus toimus. 

Seljametsa Martad

Koroonaviiruse tõkestamine
Linnavalitsuse ja osavallakeskuste hooned jäävad kodanikele avatuks, kuid linnavalitsus 
soovib nende külastamist piirata. Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, 
kasutada võimalusel elektroonilisi sidevahendeid ning e-keskkondi.
Kui aga kohale tulemine on vältimatu, tuleb ametiruume külastades kanda maski, täita hü-
gieeninõudeid ning hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad (maskid saadaval kohapeal).
Jälgige ka koroonakriisi infolehte kriis.ee.
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Näitus suurematest 
kriisidest Eestis

Kodutütred ja Noored Kotkad Paikusel

Paikuse Kooli huviringide tutvustus
Õppimisvõimalustest meie 
kooli huvihariduskeskuses 
PAI oli juttu juba septemb-
ri lehes. Täna tutvustame 
huviringe, mille kriteeriu-
miteks on traditsioonide 
jätkamine, isamaalisus ja 
ellu kutsutud projektide 
jätkusuutlikkus.

Pikaajalisi traditsioone 
jätkavad koorilaulu, rah-
vatantsu ja maleõpetuse 
ringid. Meie kooli mudi-
las-, poiste- ja lastekoorid 
on osalenud laulupidudel 
alates 1997. aastast. Õpime 
uusi laule ja valmistume 
Pärnumaa laulupeoks 2021, 
seejärel koolinoorte laulu-
peoks Tallinnas. Esinedes 
koolis toimuvatel üritustel 
on hea võimalus avarda-
da oma laulurepertuaari ja 
panna proovile lavanärv. 
Kahte mudilaskoori juhen-
dab Ester Murrand, laste- ja 
poistekoori Maire Krinal.

Ka rahvatantsuga tege-
leti juba Paikuse Algkooli 
aegadel. Uue hoo sai tantsi-
mine aastal 2006. 

Tollane juhendaja Anu 
Tammearu kirjutab: „Korra-
likku saali ei olnud. Proovi 
tegime tol ajal ainult ühes 
ruumis tegutsenud PaNoKe 

kohal olevas pikas kitsas 
aeroobikasaalis, mis oli 
suhteliselt külm. Küll oli 
seal peegel, mis oli ainuke 
eelis.“ Aga tahtmist ja lap-
sevanemate toetust jätkus.

Märksa paremates tingi-
mustes saab rahvatantsijaid 
juhendada Rita Veeremets. 
Lisaks eesti tantsus kasuta-
tavatele põhisammudele ja 
mõistele saab selles ringis 
selgeks rahvariiete kandmi-
se oskus. Sihiks osalemine 
koolinoorte tantsupeol aas-
tal 2022 ja seda miks mitte 
kolme vanuserühmaga, kui 
vaid rahvatantsu harrastada 
soovijaid piisavalt leiaks.

Malemäng soodustab 
loogilist mõtlemist ja on 
abiks matemaatika õppimi-
sel. Tänapäeval arenenud  
IT võimalustega saab male-
mänguks kasutada nii arvu-
tit kui ka mobiili. Maleringe 
juhendavad Eiki Lehemets 
ja Aare Külaots. 

2016. aasta novembris 
sai alguse projekt, mis popu-
lariseerib LTT (loodus-, täp-
pisteaduste ja tehnoloogia) 
valdkonda. Kokku alustas 
tööd 8 erinevat LTT huvi-
ringi: Heureka, Avastusõpe, 
Inimene, Robootika, Esi-

mesed katsetused keemias, 
Sissejuhatus füüsikasse, 
Tee oma esimesed äpid ja 
Esimesed avastused geo-
graafias. Osadest nendest 
tollal alustanud ringidest on 
saanud õppekava osa, kuid 
Heureka ja Avastusõpe töö-
tavad huviringina ka täna.

2020. algas mitmeaasta-
ne projekt „Ettevõtlikkuse 
lõiming Paikuse Koolis“. 
Selle raames toimuvad ma-
jandusõppe ringid 1.-3. klas-
side õpilastele. JuniorAchie-
vementi programmi „7 sam-
mu“ järgi saadakse ette- 
võtliku ellusuhtumisega 
inimeseks (juhendajad O. 
Johannes ja U. Mihkeles). 7. 
klasside ettevõtlikkuse tunni 
õppekavasse on kombinee-

ritud JuniorAchievementi 
majandus- ja ettevõtlus- 
ning karjääriõpe. Juhendaja 
Kadri Haavandi sõnul on see 
hea võimalus läbi praktiliste 
ja mänguliste ettevõtmiste 
panna õpilased mõtlema 
oma rollile majanduses ja 
ühiskonnas ning õpetada 
neid teadlikke valikuid te-
gema. Järgmisel õppeaastal 
pakutakse õpilastele võima-
lust luua minifirmad ning 
kogeda ettevõtluse võlu ja 
valu.

Ringijuhendajate kon-
taktid ja info ringide toimu-
mise kohta leiate Paikuse 
Kooli kodulehelt. 

Monika Vaher
Kooli huvihariduse 

õppejuht

Paikuse Kodutütarde rühm 
on tegutsenud juba veidi üle 
kümne aasta. Noorkotkad 
mõned aastad vähem. Kait-
seliidu noorteorganisatsioo-
nide eesmärgiks on edasi 
anda isamaalist haridust. 
Sama tähtsal kohal on ka 
erinevate vajalike oskuste 
õppimine. Igal hooajal õpi-
me vastavalt vanuseastmele 
juurde teadmisi Eesti ja 

Kaitseliidu ajaloost ning 
tutvume organisatsiooni 
tänapäevaga. Sinna kõrvale 
tuletame meelde esmaabi 
ABC’d, õpime kasutama 
praktilisi sõlmi, lugema 
kaarti ja orienteeruma. Hoo-
ajast ei puudu ka laagrid kus 
kogu maakonna noorkotkad 
ja kodutütred kokku saavad. 

Üheks peamiseks ees-
märgiks on näidata noortele 

seda, kuidas erinevates olu-
kordades hakkama saada ise-
seisvalt kui ka meeskonnana. 
Eesmärkide täitmist toetavad 
erinevad laagrid, õppekäi-
gud, võistlused, matkad ja nii 
rühmasisesed metsalaagrid 
kui suured maakondlikud 
laagrid suvel ja talvel.

Kooli ajal saame kokku 
esmaspäeviti rühma koon-
dustel ehk tundides. Ühel 
nädalal õpime midagi uut 
ja järgmisel nädalal kinnis-
tame õpitut läbi mänguliste 
tegevuste, et oleks vahel-
dust ja motivatsiooni. Igal 
hooajal püüame korraldada 
vähemalt ühe ürituse koos 
lapsevanematega. 

Sel õppeaastal võtame 
rühma vastu noori alates 
8. eluaastast. Uued tulijad 
saavad tiitli „kandidaatlii-
ge“ – see tähendab, et noor 

saab sel ajal tulla tundidesse 
ja osaleda laagrites teiste 
liikmetega võrdselt. Hil-
jemalt poole aasta pärast, 
kui esimesed kodutütre või 
noorkotka teadmised oman-
datud, tuleb noorel otsus-
tada, kas ta soovib saada 
ametlikuks liikmeks.

Kui sulle meeldib tegut-
seda aktiivselt ja seiklus-
rikkalt, soovid end proovile 
panna ja mänguliselt õppida 
ning uusi sõpru leida, siis 
liitu meiega. Koondused 
toimuvad esmaspäeviti Pai-
kuse osavallakeskuse majas 
järgmiselt: kell 15-16 Ko-
dutütred ja Noored Kotkad 
(2.-3. kl õpilased), 16-17 
Noored Kotkad (4.-9. kl õpi-
lased) ja 17-18 Kodutütred 
(4.-9. kl õpilased).

Merilin Sepp
Rühmajuht

Aasta lõpuni on Pärnu linna 
erinevates asutustes võima-
lik tutvuda Eesti erinevaid 
hädaolukordi tutvustava 
näitusega, kuhu on kogutud 
lähiajaloo suuremad kriisid. 

Fotosid ja lühikokku-
võtteid on metanoolitra-
göödiast ja jaanuaritormist, 
Padaoru lumetormist ja 
teistestki suurematest hä-
daolukordadest. Kõik need 
sündmused või sündmuste 
ahelad ohustasid paljude 
inimeste elu või vara ning 
vajasid mitme asutuse kiiret 

ja kooskõlastatud tegevust. 
Eesti on küll turvaline 

riik ja ulatuslikke kriisi-
sündmuseid või suisa häda-
olukordi esineb harva, kuid 
aja jooksul on meilgi esine-
nud kriise, mis on puuduta-
nud suuremat või väiksemat 
osa meie ühiskonnast.

Näitust on võimalik vaa-
data Pärnu Kaubamajaka 
teisel korrusel ning Pärnu 
Keskraamatukogus. Det-
sembris lisandub ka Port 
Artur II kaubanduskeskus.

Hea Paikuse inimene!
Edastame kõige olulisema 
info koroonaviiruse kohta.

Koroonaviirus levib 
inimeselt inimesele piisk-
nakkuse kaudu, peamiselt 
lähikontaktis haigestunud 
inimesega. Peamised sümp-
tomid on peavalu, ninakin-
nisus, köha, väsimus, li-
hasvalu, nohu, kurguvalu 
ja palavik. Raskematel juh-
tudel hingamisraskused, 
rindkere valud, häired 
kõnes ja liigutustes.

Kõige enam ohustab 
koroonaviirus eakaid ja 
nõrgema tervisega inimesi.

Et kaitsta viiruse eest 
ennast, oma peret, sõpru 
ning kolleege, saame teha 
lihtsaid asju, mille mõju on 
väga suur:

- Hoia vahet! Parim 
viis nakatumise vältimiseks 
on hoida teistest inimestest 
ohutut vahemaad (vähe-
malt 2 meetrit). Niiviisi on 
väiksem tõenäosus, et hai-
gestunud inimeselt jõuavad 
piisknakkuse nähtamatud 
osakesed sinuni. Kinnistes 
ruumides tasub olla võima-
likult väikese seltskonnaga 
ja hajutatult.

- Laadi Google Play või 
App Store’i kaudu oma 
telefoni mobiilirakendus 
HOIA! Äpp hoiatab sind, 
kui oled olnud lähikontaktis 
koroonaviirusesse haigestu-
nud inimesega. Samuti saad 
rakenduse kaudu anonüüm-
selt teavitada teisi, kui oled 
ise haigeks jäänud. Tutvu 
HOIA rakendusega lähemalt 
veebilehel www.hoia.me. 

- Haigena või lähikon-
taktsena püsi kodus! Kui 
oled haige või olnud ko-
roonapositiivse inimesega 
lähikontaktis, jää kohe koju. 
Koroonaviiruse kahtluse 
korral ära mina EMOsse, 
vaid helista oma perearstile 
või nõuandetelefonile 1220 
ja küsi nõu. Vajadusel suu-
nab arst sind testimisele. 

- Kanna maski! Mask 
peab katma nii nina kui ka 
suu. Hoolitse, et ka pereliik-
metel on mask alati kaasas.

- Pese käsi! Ära puuduta 
pesemata kätega oma suud, 
nina ega silmi. Tervita kät-
lemata.

Valmistu sinagi ootamatusteks
Tema: „No misasja te siin 
jälle jaurate oma varudega? 
Kas ikkagi on sõda tulemas? 

Mina: „Ei tea me ühte-
gi sõda siiakanti tulemas. 
Küll aga on taas sügis käes. 
Ilmad lähevad külmemaks, 
tuuled tõusevad. Tormid tu-
levad. Elekter võib kaduda. 
Koroona… Tasub lihtsalt 
igaks elujuhtumiks valmis 
olla.“ 

See üsna tavapärane 
vestlus tekib üldjuhul siis, 
kui Päästeamet taas kam-
paaniat „Varu enne maru!“ 
alustab või „Ole valmis!“ 
loosungitega kuskil välja 
ilmub. Milleks me siis õigu-
poolest valmistume?

Kõige lihtsam oleks öel-
da, et ootamatusteks, mis 
võivad meid tabada: haigu-
sed, elektri- ja veekatkestu-
sed või laguneb elektripliit 
ja poed on veel mitu päeva 
kinni või on kogu meie 
rahatagavara pangakontol 
ja ühel heal päeval ei tööta 

kaardimaksed mitu päeva 
jne jne.

Kõige lihtsam valem 
selliste ootamatustega toi-
metulekuks on olla valmis. 
Olulisemad muutujad selles 
valemis on toit, vesi ja ra-
vimid, aga ka toasoe ja või-
malus pidada ühendust lä-
hedastega ning saada infot. 
Oluline on meeles pidada, et 
mida suurem on kriis, seda 
kauem jõuab sinuni riigi või 
omavalitsuse abi.

Aasta lõpuks jõuab igas-
se postkasti kriisideks val-
misoleku juhis. Seal on väga 
lihtsad näpunäited, kuidas 
erinevates olukordades hak-
kama saada ja millele peaks 
siis iga tark kodanik mõtle-
ma. Seniks aga ole valmis 
ootamatusteks. Olge hoitud 
ja olge valmis! Turvalisus 
algab sinust. 

Eelnev on lühikokkuvõ-
te Päästeameti ennetustöö 
osakonna juhataja Viktor 
Saaremetsa kirjutisest.

Paikuse Kooli üks väärtus-
test on keskkonnahoid. Meie 
kooli õpilased, lastevanemad 
ja õpetajad hoolivad loodu-
sest, oskavad säästa ja teevad 
omalt poolt kõik, et hoida 
Pärnumaa puhtana.

Kui Paikre OÜ kuulutas 
oktoobris välja vanapaberi 
kogumise kampaania “Va-
napaber ei ole praht”, siis 
oli Paikuse koolipere ilma 
pikemalt mõtlemata valmis 
selles aktsioonis taas kaasa 
lööma. 

Kampaania raames vii-
sid Paikuse Kooli õpilased, 
õpetajad ja lastevanemad 
üheteistkümne päeva jook-

sul Paikresse või tõid kooli 
juurde kogumiskonteine-
risse märkimisväärse hul-
ga vanapaberit – 2880 kg. 
Kuna sel aastal ei toimunud 
isikulist ega klassidevahelist 
võistlust ning vanapaberit 
anti ära suuresti anonüüm-
selt, nimetades vaid kooli 
nime, oli aktiivne osavõtt 
kampaaniast veelgi tähele-
panuväärsem ja näitas, et 
vanapaberit koguti tõesti 
idee enda pärast. Aga kok-
kuvõtteid siiski tehti ja Pai-
kuse Kool saavutas Pärnu 
linna koolide hulgas igati 
tubli auhinnalise 3. koha. 
Paikre kliendihaldur Merike 

Anderson andis koolile üle 
5 kg suuruse tordi, mida 
kutsuti maitsma kõik vana-
paberit viinud lapsed.

Aitäh lastevanemate-
le, kes andsid oma panuse 
vanapaberi pakkimisel ja 

äraviimisel! Koos säästame 
ja jätame rohkem ruumi 
loodusele. Jälle said kodud 
puhtamaks ja mitu puud jäi 
kasvama.

Angela Taggo
Paikuse Kooli õppejuht

Paikuse koolipere säästis mitu puud
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Korstnapühkija eramajadele, viljapuude lõikus.
Taevastes OÜ, tel 5698 1275.

* * *
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.

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

 
Mälestame lahkunuid

Helgi Kask   21.02.1935 - 20.10.2020
Elma Teder   04.09.1927 - 25.10.2020
Vaike Tammel   22.05.1937 - 28.10.2020
Tiiu Vare   06.08.1943 - 31.10.2020
Rein Tamm  19.06.1957 - 07.11.2020

Õnnitleme!
GUSTAV HEINMETS   20.10.2020
ema Mari Mäesepp
isa   Carl Heinmets

JAAN PÕLLUÄÄR
HUKO NÖÖRI
KAIMO KARJUS
JAAN JÜRING
MART VAHER
ARVO RUUTMETS
SVEIN PALLE HOLMEN
ARVE PASIEKO
MATI VILUMETS
JUHAN TILK
LEIDA SOONVALD

EVI LEOK
ELVY ENNIS
KADRI TIITS
LIIDIA ELVELT
LINDA PÄRN
LAINE ASAVI
HELJU JAANSON
LEHTI TATTAR
ELVE-LAILI JAAKSON
LINDA KASENIIT
RUTT KRUUSE

NIINA MATSKIV
LAINE TAMMEL
TIINA LAAGUS
GALINA GONTŠARENKO
ANNE TILK
SIRJE AIGRO
ANU LINDRET
ELLEN EESKIVI
HELDI ROHTLA
KRISTA KÄPP

 

TENNISETREENINGUD
PAIKUSEL

PÄRNU KESKLINNA TENNISEKOOL

ON PÄRNU PIKIMATE TRADITSIOONIDEGA TENNISEKOOL.
PAKUME TENNISEÕPET LASTELE JA TÄISKASVANUTELE 

NING PANUSTAME VÕISTLUSSPORTI
 

MILLAL: Treeningud REEDETI peale tunde 

KELL: Kell 12:00 või kell 14:00 
KUS: Paikuse Spordikeskus 

KAASA: Selga sportlik riietus ja jalatsid, veepudel 
KELLELE: Lapsed vanuses 7+ 

 

 
Kontakt & Registreerimine: 
Tel.:    53449900 
Email: kool@parnutennis.ee 

 
 

 

Toidukartulite müük

21. novembril 
kell 12-14 osavallakeskuse juures
kell 12-17 Tammuru hoidlas
15 kg võrkkottides, 40 senti/kg. Sortidest peamiselt 
Maret ja Teele. 
Saadaval ka porgandeid 4 kg kottides 60 senti/kg.

Info 5210662 või 5115376

Lõõtsapalavik nakatas simmanilisi
rahvamuusikapisikuga

Kodused lapsed saavad 
jõulupakid kätte 
osavallakeskusest

Simmanil Lõõtsapalavik 
sai veel enne suuremaid 
koroonapiiranguid kokku 
hulk rahvamuusikasõpru. 

Pärnumaa Lõõtspilli-
haigete Seltsi eestvedami-
sel toimusid simmanid ja 
töötoad mitmes Pärnumaa 
paigas. Seljametsas esinesid 
ansambel Helin, segarahva-
tantsurühm Kuu, rahvatant-
surühm Virtin ja seenior-
tantsurühm Räämakad. 

Üllatusena külastasid 
pidu mardisandid, kes panid 

pererahva tegema mitmesu-
guseid naljakaid ülesandeid 
ning külvasid põranda õnne-
toovate tammetõrudega üle. 
Kogu õhtu mängis tantsuks 
ansambel Palat 7. 

P u h v e t i s  p a k k u s 
head-paremat Paikuse Nais-
teühing Marta. Täname rah-
vamaja sõpradest abilisi, 
kes aitasid seegi kord saali 
kaunistada ja hiljem koris-
tada ning on iga ürituse ajal 
nõu ja jõuga abiks. 

Järgmise peo toimumise 
aeg on esialgu küsimärgi all, 
kuna valitsuse soovitusel 
jäetakse jõulupeod kogu 
Eestis ära. 

Annika Põltsam

Fotod Ülari Tuisk

Kahjutundega teatame, et vastavalt riigis 
kehtivatele üldistele kokkulepetele ei toimu 
sel aastal jõulupidusid ega ka muid suuremaid 
rahvakogunemisi.
Sellegipoolest on tellitud kõikidele Paikuse 
osavallas elavatele kodustele lastele, st kes ei 
käi meie koolis ega lasteaias, jõuludeks kom-
mikotid. Lapsevanemad saavad pakid kätte 
osavallakeskusest detsembrikuu jooksul. 

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


