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Õpetajate päeval jagati tunnustusi

Järjekordselt on alanud uus 
õppeaasta ning lasteaias 
toimub juba palju huvita-
vat. Kuna Paikuse Lasteaia 
Seljametsa maja pere on 
Rohelise Kooli liige ning 
loodushoid ja taaskasutus 
on väga  suure au sees, siis 
osalesime ka sellel aastal 
maailmakoristuspäeval. 

Oravakeste rühm käis 
traditsiooniliselt koristamas 
sama maanteeserva, mil-
le puhtuse eest on nemad 
hoolitsenud juba aastaid. 
Suurim rõõm, üllatus ja 
pettumus oli see, kui vähe 
prügi sel korral leiti. Veel 
selle aasta kevadel, “Teeme 
ära” talgudel, oli nende 
saagiks üle 300 liitri prügi, 

kuid seekord pidid lapsed 
“leppima” 90 liitri prügiga. 

Muidugi oli rõõm suur, 
et saak nii väike oli, samas 
lapsed ei olnud rahul, et nii 
vähe tööd teha said, see-
ga koristamine jätkus juba 
järgmisel päeval lasteaia 
hoovialal.

Hiirekeste rühm käis 
koristamas Seljametsa küla 
mänguväljakut ning bussi-
peatust. Olles mitu aastat 
samades kohtades koris-
tamas käinud, tuli tõdeda, 
et bussipeatuse olukord 
paraneb igal aastal. Kurvaks 
tegi seekord laste mängu-
väljak, kui lapsed leidsid 
mängumajast ning liumäe 
alt tohutult jäätisepabereid 

ja muud prügi. Hiljem sor-
teeriti koos lastega prügi 
õigetesse prügikastidesse. 
Loodame, et järgmisel aastal 
on meie saak väiksem. 

Siilikeste rühm käis pu-
hastamas neile juba tuttavat 
kergliiklustee äärt. Seekord 
otsiti erinevat pisiprügi. 
Õpetaja Kaire sõnul oli 
seekordne saak suurem, 
kui eelneval aastal. Leiti 
palju penoplasti tükke ning 
mõned pudelid ja purgid. 
Lasteaeda tagasi jõudes 
meisterdasid lapsed koos 
õpetajatega leitud prügist 
prügikolli (fotol).

Lootes, et lapsed mõis-
tavad, kui tähtis on hoida 
loodust meie ümber ning 

seda, et prügi koht on prügi-
kastis, kavatseme kindlasti 
ka edaspidi käia loodust 
koristamas. Hoidke teiegi 
loodus puhtana!

Seljametsa maja 
õpetajad

Ka meie osalesime maailmakoristuspäeval

Palume suhtlemisel eelis-
tada telefoni või e-kanaleid
Pärnu Linnavalitsus palub 
kodanikel linnavalitsusega 
ja osavaldadega suhtlemisel 
eelistada telefoni või e-ka-
naleid, silmast silma kohtu-
misteks palutakse eelnevalt 
aeg kokku leppida ka siis, 
kui tulete vastuvõtuaegadel. 
Erinevate osakondade ja 
teenistuste vastuvõtuajad 
ja kontaktid on avaldatud 
kodulehel, linnavalitsuse 
liikmetega kohtumisteks on 

vaja aeg broneerida telefonil 
444 8210.

Kui kohale tulemine on 
vältimatu, tuleb linnavalit-
suse Suur-Sepa 16 hoone, 
osavallakeskuste ja hoole-
kandekontorite siseruumi-
des kanda maski või visiiri. 
Kui maski pole kaasas, saab 
selle kohapealt. Maskikand-
mise kohustus ei laiene alla 
12aastastele lastele.

Valimised käivad, 
tulge kindlasti hääletama!
Austatud Paikuse osavalla 
valijad, tänaseks peaks teie-
ni olema jõudnud kas posti 
teel või digitaalselt valimis-
te teabeleht, kus on kõik 
vajalik must-valgel näha.

Tuletame meelde, et 
15. ja 16. oktoobril kell 12-
20 ning 17. oktoobril kell 
9-20 on avatud ja ootab teid 

valimisjaoskond Paikuse 
osavallakeskuse ruumides 
(Pärnade pst 11).

Kõik 16-aastased ja va-
nemad hääleõiguslikud osa-
valla elanikud, palun võtke 
isikut tõendav dokument 
kaasa, pange mask ette ja 
tulge oma lemmikule häält 
andma, sest loeb ju iga hääl!

Vaktsineerime nii COVID-19 kui gripi vastu
COVID-19 vastane vakt-
sineerimine on jätkuvalt 
aktuaalne. Eesmärk on vä-
hendada COVID-19 põh-
justatud haigus- ning surma-
juhtumeid, kaitsta riskirüh-
mi, kelle nakatumisel haigus 
võib kulgeda raskemalt. 

Infot vaktsineerimise 
võimaluste kohta saab vee-
bilehelt http://www.vaktsi-
neeri.ee.

Pärnu haiglas vaktsinee-
ritakse teisipäevast laupäe-
vani, ka etteregistreerimata 
ja kõiki alates 12. eluaastast 
(info telefonil 4473300 ja 
4473301).

Hooajaliste puhangute-
na leviva gripiviiruse vastu 
soovitame nii täiskasvanuid 
kui ka lapsi vaktsineeri-
da igal sügisel. Vaktsiini 
kaitsev mõju on üks aasta.  

COVID-19 pandeemia tõt-
tu on suurenenud vajadus 
kaitsta vanemaealisi, kes on 
ka gripi kõige haavatavam 
riskirühm.

Sellel aastal võimalda-
takse gripivastast vaktsinee-
rimist kõigile 65-aastastele 
ja vanematele tasuta.

Kõik, kes soovivad end 
gripi vastu vaktsineerida 
(igas vanuses alates 6. elu-

kuust) palun võtke ühen-
dus oma perearstiga, et 
saaksime esitada vaktsiini 
tellimuse ja kokku leppida 
süstimise aja. 

Ekspertkomisjoni hin-
nangul pole gripivaktsiini ja 
COVID-19 vaktsiini tegemi-
se vahele vaja kindlat ajava-
hemikku jätta ning süste võib 
teha ka samal päeval.

Paikuse Tervisekeskus

Õpetajate päeva tähistatakse 
riigiti erinevatel päevadel, 
Eestis on selleks 5. oktoo-
ber. Sel päeval annavad 
koolides traditsiooniliselt 
tunde lõpuklasside õpilased 
ning õpetajatele jagatakse 
tänusõnu.

Paikuse Koolis möö-
dus õpetajate päev piduli-
kus õhkkonnas õpetajate 
jaoks, väljakutset pakkuvalt 
lõpuklasside õpilastele ja 

küllap tavapärasest lusti-
lisemalt ka noorematele 
õpilastele. Kooli direktor 
Anne Kalmus tegi teatavaks 
ja õnnitles tunnustatuid, 
kelleks on sel õppeaastal 
Kersti Rohtmets (Paikuse 
Kooli Aasta aineõpetaja, 
Pärnu linna Aasta aine-
õpetaja nominent), Tarmo 
Tõnismann (aasta klassi-
juhataja), Jana Suve (aas-
ta klassiõpetaja) ja Kadri 

Jõgi (aasta huvihariduse 
õpetaja).

Lemmikõpetaja 2021 
valisid õpilased hääletuse 
teel. Lemmikuks osutus 
õpetaja Mait Lind, kellele 
õpilasesindus andis üle tun-
nustuse. Tänutäheks kingiti 
õpetajale teatrielamus Endla 
teatris.

Paikuse Lasteaia direk-
tori Ene Mihkelsoni sõnul 
valitakse ja tunnustatakse 
neil traditsiooniliselt aasta 
kolleegi, õpetaja abi või 
assistenti ja valitakse aasta 

idee.
Aasta õpetaja 2021 Pai-

kuse majas on Merle Esken, 
aasta kolleeg Christel Raist 
(assistent) ja aasta õpetaja 
assistent Liina Priidik.

Seljametsa maja aasta 
õpetaja on liikumisõpetaja 
Kaie Reial, aasta kolleeg 
õpetaja Liis Osipov ja aasta 
õpetaja abi Kristina Rei.

Paikuse Lasteaia aasta 
idee 2021 on Kompostkas-
tid, et saaks ise biolagune-
vaid jäätmeid oma territoo-
riumil komposteerida.

Aasta õpetaja 2021 lasteaia Paikuse majas on Võilille 
rühma õpetaja Merle Esken.Inimpõlve jagu 

Paikuse valda
24. oktoobril saab 30 aastat 
päevast, mil Paikuse küla-
nõukogule omistati omava-
litsuse staatus ning uueks 
nimeks sai Paikuse vald.

Tänaseks on juubilar 
oma suhteliselt lühikese  
eluaja jooksul jõudnud küll 
palju muutuda, isegi nime 
ära vahetanud, kuid meie 
jaoks ikka sama – parim 
paik, kus elada. Ja jäägugi 
see nii!

Inimpõlv on möödu-
nud, paljud algusaegade 
juures olnud ka meie seast 
lahkunud. Täname kõiki, 
kes selle aja jooksul on 

jõudumööda aidanud kaasa 
Paikuse valla ja nüüd ka 
osavalla arengule.

Novembris 27. sün-
nipäeva tähistav Paikuse 
Postipaun soovib oma kaas-
autoritele ja heatahtlikule 
lugejaskonnale tervist ja 
õnne. 

Paikuse Kooli Aasta aineõpetaja Kersti Rohtmets ja 
aasta klassijuhataja Jana Suve.
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Linnavalitsuses otsustati:
20. septembril 2021
* anda ehitusluba Seljametsa külas asuvale Ploomi kinnistule elamu püstitamiseks koos 
krundisiseste kommunikatsioonidega: veetrass, reoveekanalisatsioon koos immutus-
süsteemiga, maaküttekollektor ja elekter. 
27. septembril 2021
* muuta 1. oktoobrist Paikuse raamatukogu lahtioleku aegu järgmiselt: esmaspäevast 
reedeni kell 8-18 ja laupäeviti kell 10-14 (seni oli esmaspäeviti avatud kell 8-15).
* algatada Seljametsa külas asuva Laine kinnistu ja selle lähiümbruse (Koidu tn 1, 3, 5, 
7 ja 8) kinnistute detailplaneeringu koostamine eesmärgiga liita Paikuse Vallavalitsuse 
kehtestatud 2006. aasta Ülevälja detailplaneeringu terviklahendusele Laine kinnistu. 
Planeeringuala hõlmab hoonestamata Laine (24 526 m2) kinnistut, mis on maatulundus-
maa ja Koidu tn 1, 3, 5 ja 8 elamumaa ala ning Koidu tn 7, mis on ärimaa. Juurdepääs 
planeeritavale alale on võimalik Pilve tänavalt.
* täpsustada Pärnu Linnavolikogu poolt 1999. aastal kehtestatud Keraamika tn 7b 
elamute detailplaneeringut, lubades Keraamika 17 kinnistul suurendada hoonestusala 
10% ulatuses eesmärgiga viia Keraamika 17 hoonestusala ehitusjoon paralleelseks 
Keraamika tn 11, 13 ja 15 kinnistute ehitusjoonega.
4. oktoobril 2021
* anda välja ehitusload Paikuse alevis asuvatele Vahenurme tn 1, Vahenurme tn 9 ja 
Keraamika tn 13 kinnistutele elamute püstitamiseks koos krundisiseste kommunikat-
sioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter.

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust
23. septembri osavallakogu 
koosolekul anti heakskii-
tev arvamus linnavolikogu 
määruse „Pärnu kalmistu-
te eeskiri“ eelnõule, mida 
tutvustanud abilinnapea 
Mart Järviku sõnul ühtlus-
tatakse selle määrusega en-
diste valdade ja Pärnu linna 
vastavad endised määrused.

Eeskiri sätestab linna 
omandis ja valduses olevate 
kalmistute haldamise ja ka-
sutamise korra, hauaplatside 
kasutusse andmise tingimu-
sed, matmise korra, kalmis-
tute tööaja ja heakorra nõu-
ded ning muud seadusest 
tulenevad või kalmistute 
tegevuse korraldamisega 
seotud asjaolud. Pärnu linna 
valduses on 14 kalmistut.

Järviku sõnul on puu-
de ja heki istutamine vaja 
kooskõlastada kalmistu hal-
dajaga, et teadlikult vältida  
ohtlikuks saada võivate 
kõrgete puude ja põõsaste 
tekkimist kalmistule.

Osavallakogu otsustas 
ka toetada linnavolikogu 
otsuse „Silla küla endi-
se kanafarmi piirkonna 
maa-alal detailplaneerin-
gu kehtetuks tunnistamine 
Jõekalda tee 99, 103 ja 
103a kinnistutel“ eelnõu.

Planeeringute spetsialist 
Alice Närep märkis, et Jõe-
kalda tee 99, 103a ja 103 
kinnistute omanik soovib 
tunnistada kehtetuks 24 aas-
ta vanuse detailplaneeringu 
eesmärgiga need kinnistud 
liita ja seejärel taotleda 

projekteerimistingimused 
värvitsehhi ehitamiseks.

Võeti teadmiseks osa-
vallakogu esimehe Eero 
Rändla põhjalik ülevaade 
osavallakogu tööst ühine-
mise üleminekuperioodil 
ehk siis aastatel 2018 – 
2021.

Rändla märkis, et vaata-
mata kahel viimasel aastal 
koroonaviiruse tekitatud 
keerulisele olukorrale toi-
musid koosolekud siiski 
regulaarselt. Kui kehtesta-
tud piirangute tõttu ei olnud 
võimalik koguneda, peeti 
koosolekuid MS Teams`i 
vahendusel.

Valimisperioodi jooksul 
on 13-st liikmest vahetunud 
viis: Annika Põltsami, Alar 
Lanemani, Kristjan Õun-
puu, Valter Landingu ja 
Aivar Ildi asemel said osa-
vallakogusse erinevatel ae-
gadel Jaan Tamme, Kunnar 
Hunt, Margus Saare, Urmas 
Teeäär ja Tiina Ojaste.

Oma liikmeks oleku ajal 
võttis kõikidest koosoleku-
test osa Jaan Tamme. Eero 
Rändla osalusprotsent oli 95 
ja Urmas Teeäärel 93. Kõige 
tagasihoidlikumalt on osale-
nud Mait Talvoja ja Oliver 
Kikas – vastavalt 66 ja 67%, 
ülejäänute osalusprotsent 
jääb 70% ja 90% vahele. 
Kvoorumi puudumise tõttu 
on ära jäänud üks koosolek.

Kogu äsja lõppenud va-
limisperioodil lähtuti oma 
tegevuses iga-aastasest 
tööplaanist, kus kajastu-

sid osavalla kohalikku elu 
puudutavad teemad. Neist 
enamuse osas on osavalla-
kogul endal nii õigus kui 
kohustus silm peal hoida ja 
võtta vastu ka otsuseid osa-
valla põhimääruses toodud 
pädevuse piires. 

Osavallakogu töö põhi-
nes peamiselt 2017. aasta 
lõpul allkirjastatud ühine-
mislepingus toodud kokku-
lepete elluviimise tähe all. 
Linnavalitsusel tuli välja 
töötada ja osavallakogule 
arutamiseks/arvamuse and-
miseks esitada täielikult uus 
regulatsioonide pakett, mis 
toimiks üheselt kõigis neljas 
ühinenud omavalitsuses.

Nelja aasta jooksul oli 
42 koosoleku päevakorras 
209 otsesemalt või kaudse-
malt kohalikku kogukonda 
puudutavat teemat. Neist 
140 olid osavalla territoo-
riumil linna toimimist või 
kohalikku elukorraldust 
puudutavad linnavolikogu 
ja -valitsuse õigusaktide 
eelnõud, mille kohta osaval-
lakogu andis oma arvamuse, 
aga tegi ka ettepanekuid.

Koosolekutel toimunut 
on järjepidevalt kajastatud 
Paikuse Postipaunas.

Kõlama jäi mõte, et ühi-
nemislepingu täitmisel on 
ära tehtud suur töö, kuid 
protsess ei ole kaugeltki 
veel lõppenud – peenhääles-
tus, mis tagaks osavaldade 
põhjalikuma sulandumise 
Pärnu linna, peab täie hooga 
jätkuma.

Uued võimalused vanemaealistele
Kõik 50+ vanuses tööotsijad, 
kes te juba 6 kuud või roh-
kem ei ole käinud tööl, kuid 
ei ole Töötukassas registree-
ritud töötuna ja kes soovite 
leida tööd või õppida uut 
eriala, Teid ootab Paikuse 
tööklubi, kus saate:

- uurida, milles olete hea ja 
milline amet sobib just Teile;

- õppida, kuidas tööd otsida 
ja töökohale kandideerida;

- arendada suhtlemisoskusi.
Lisaks tööklubi läbimi-

sele on teil võimalik: 

- võtta arvutikoolitust vasta-
valt oskustele kas algajate või 
edasijõudnute grupis 30 h;

- leida võimalusi tööprak-
tikaks kuni 3 erineva töö-
andja juures 40 praktikapäe-
va ulatuses;

- läbida erialakoolitus 80 
h, millega omandate uue 
elukutse;

- otsida töökohta oma maa-
konnas, mujal Eestis või 
Euroopas.

Klubis osalemine ja kõik 
muud projekti poolt pakuta-

vad teenused on osalejatele 
tasuta. Eriala koolituse ja 
tööpraktika ajal makstak-
se stipendiumit 3,84 eurot 
päev.

Osalemissoovist teatada 
ja täiendavat infot saab:  
Ille Riivits, tel 53456032.

XX Leo Kreinini mälestusvõistlused

Pärnu linna ja Tori valla 
tuuleenergeetika eriplanee-
ringute asukoha eelvaliku 
lähteseisukohtade ja kesk-
konnamõju strateegilise 
hindamise väljatöötamise 
kavatsuse avalik väljapanek 
on lõppenud, 4. augustil 
toimus avalik arutelu.

Pärnu Linnavolikogu 
algatas juunis tuulepargi ja 
selle toimimiseks vajaliku 
taristu kavandamiseks ko-
haliku omavalitsuse eripla-
neeringu ning planeeringu 
keskkonnamõju strateegi-

lise hindamise koostamise 
koos vajalike uuringute 
läbiviimisega. 

113,7 km² suurune pla-
neeringuala koosneb Pai-
kuse osavalla Põlendmaa 
külast ja Seljametsa küla 
territooriumi osast (Tori val-
las jääb eriplaneeringu ala 
Kildemaa, Urumarja, Taali, 
Randivälja ja Võlli külade 
territooriumitele). Paiku-
se osavalla territooriumile 
jääva elektrituulikute pargi 
hinnanguline suurus on 
800 ha, millele soovitakse 

kavandada kuni 7 tuulikut 
kõrgusega kuni 290 m.

Arvamusi eriplaneerin-
gu lähteseisukohtade ja 
keskkonnamõju strateegili-
se hindamise väljatöötamise 
kavatsuse kohta sai teha 9. 
septembrini, kas ja kuidas 
neid arvamusi aga arvesta-
takse, saab kuulama tulla 
19. oktoobril kell 15–17, 
mil Paikuse osavallakesku-
se I korruse saalis toimub 
eriplaneeringu avaliku 
väljapaneku tulemuste 
avalikustamine.

Avalikustatakse ettepanekud 
tuulepargile koha leidmiseks

Maadlusklubi Leol oli 26. 
septembril Paikuse Spor-
dikeskuses au korraldada 
meie endi iga-aastast Leo 
Kreinini mälestusvõistlust 
kreeka-rooma ja naiste-
maadluses.

Juubelivõistlustel oli 
rekordarv osalejaid – 178 
võistlejat 21 Eesti ja ühest 
Läti klubist. Esimest korda 
oli võimalus võistlust jäl-
gida Live ülekande vahen-
dusel. Autasustamisel jagas 
medaleid Leo Kreinini poeg 
Kaupo Kreinin.

Suured tänud kohalikele 
ettevõtjatele, omavalitsus-
tele, organisatsioonidele 
ja aktiivsetele Leo klubi 
liikmetele, kes aitasid kaa-
sa ja panustasid võistluste 
õnnestumisesse. 

Meie maadlejate tule-
mused olid kreeka-rooma 
maadluses 2011 ja noorema-
te vanuseklassis erinevates 
kaalukategooriates järgmi-
sed: teised kohad saavutasid 
Hendrik Liiva, Georg Hein-
mets, Egert Jürivete, Airon 

Kalamees ja Kaspar Milvek, 
kolmanda koha Karl Gustav 
Vill, viienda koha Andri Ant-
ropov, kuuendad kohad Cris-
tofer Meigo, Revor Nõmm ja 
Koit Tõnismäe, seitsmenda 
koha Mirko Kosenkranius ja 
kaheksanda koha Kenro Tilk.

Õpilaste vanuseklas-
sis saavutasid kolmandad 
kohad Rinat Mihhailov, 
Rasmus Tõnismäe, Maxi-
mus Maalinn ja Andres 
Antropov, kuuenda koha 
Brenet Juninen; kadetti-
de vanuseklassis saavutas 
kolmanda koha Rasmus 

Tõnismäe ja viienda koha 
Rinat Mihhailov.

Täiskasvanute vanuse- 
klassis saavutasid esikohad 
Raimond Uibo ja Robyn 
Paulberg, kolmanda koha 
Argo Mitt ja neljanda koha 
Matthias Tuulik. Meeste 
absoluutkaalus saavutas 
teise koha Robyn Paulberg, 
kes pälvis ka täiskasvanute 
vanuseklassi parima maad-
leja tiitli. Naistemaadluse 
absoluutkaalu meistriks 
trooniti Tiia-Triin Tomson.

Raiko Hiis
MK Leo juht

Punase paelaga käe tõstnud kohtunik annab teada, et 
Georg Heinmets alistas seekord Egert Jürivete.

Juubeliturniiri autasustamisele jäänud Maadlusklubi Leo võidukad maadlejad, 
treenerid ja eestvedajad ning Leo Kreinini poeg Kaupo (vasakult esimene).

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi 
projektiga „Uued võimalused vane-
maealistele tööotsijatele“.

Linnavolikogus otsustati:
16. septembril 2021
* võtta teadmiseks Toomas Rõhu, Jaanus Põldmaa ja Eero Rändla esitatud ülevaated 
vastavalt Tõstamaa, Audru ja Paikuse osavallakogude tööst lõppeval valimisperioodil, 
so aastatel 2017-2021.
* võtta vastu Pärnu linna põhimääruse, linnavalitsuse töökorra ja linnavolikogu töökorra  
muutmised; Pärnu linna 2021. aasta esimene lisaeelarve, Pärnu linna arengukava aastani 
2035 muutmine ja jäätmekäitluseeskiri.
* kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2026.
* moodustada jaoskonnakomisjonid, sh valimisjaoskond nr 10 asukohaga Paikuse 
alevis Pärnade pst 11, esimees Veronika Pikkur; liikmed Liilia Varik, Viljar Kõiva, 
Riita Lillemets, Marina Novikova, Aide Leppnurm, Piret Nikolai, Triine Kose ning 
asendusliikmed Reet Jalakas, Merily Varik, Jane Grandberg, Cassandra-Annabell Raidla.
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Õunauputusest sai alguse ilus mõte
Septembris tähistasime Pai-
kuse Lasteaia Seljametsa 
majas taaskord vanavane-
mate päeva. Loodusläheda-
se ja säästliku mõtteviisiga 
asutusena otsustasime sel-
lel aastal ühiselt tegutseda 
õues, valmistades midagi 
vajalikku ja head kogu las-
teaiaperele. 

Isade ja emade kaas-

abiga kogusime kokku ko-
duaedadest ülejäävad õu-
nad, millest maja maskoti 
Metsavana juhendamisel 
algasid suured talgud. Vana-
vanemad aitasid pisikestel 
koorida ja hakkida õunu, 
millest valmis magus õuna-
moos. Vanaisad purustasid 
ja pressisid lapselaste kaas-
abil õunu, millest saadud mahl oli ühtaegu hapu ja 

magus. Lisaks valmista-
sid vanaemad oma parima 
retsepti alusel pannkooke. 
Need lõhnad ja maitsed olid 
värskes õhus võrratud.

Suur tänu lapsevanema-
tele, kelle toodud õuntest 
saadud mahla jagub lastele 
veel pikaks ajaks. Veelgi 
suurem tänu läheb vanava-
nematele – teie aitasite selle 

hommikupooliku täita töö ja 
rõõmuga. Eriline tänu kuulub 
meie maja kokale, kes lahkelt 
laenas tööriistu ja oma abi-
kaasat, kes juhatas vägesid 
õunamahla masina juures.

Talgud möödusid suu-
repäraselt ja tundub, et Sel-
jametsa majas on sündimas 
uus traditsioon.

Aveli Kink
Fotod: Silja Kaur 

Maailma luuakse lugudega
15. septembril toimus meie 
raamatukogus 3. ja 4. klassi-
de õpilastele festival “Üks ei 
ole ühtegi”. See on esimene 
lugude jutustamise festival 
Eestis, mille eesmärgiks on 
just meie oma rahvapärimu-
se ja jutuvestmistraditsiooni 
väärtustamine. Festivali 
teeb omapäraseks tema rän-
dav iseloom. Sellel aastal on 
kaasatud 11 maakonda ja 20 
raamatukogu. Avafestivali 
moto on “Maailma luuakse 
lugudega”.

Projekti käigus jutustab 
näitlejaharidusega jutuvest-
ja Piret Päär (fotol) lugude 
jutustamise traditsiooni ja 
jutustab teemat toetavaid 

rahvajutte. Oma sõnul on ta 
30 aastat rännanud lugude 
jutustamise lõpututel väl-
jadel. Jutustanud lugusid, 
korraldanud koolitusi, töö-
tubasid, suvelaagreid...

Gerli Lehemets
Raamatukogu juhataja

Huvialaringides omandatud uued 
oskused ja teadmised tulevad elus abiks
Esimene kuu kooliaastast 
on läbi ja väike rutiin tekki-
nud. Üks võimalus, kuidas 
koolist vaba aega hästi ja 
kasulikult veeta, on tegeleda 
oma hobi või huvialaga. 

Sageli võib olla nii, et 
kooliajal alanud huvi aitab 
hiljem valida eriala, mida 
kõrgkoolis õppida. Huvi-
alaga tegelemine võib aidata 
sul töökohta leida, sest huvi-
alaringides omandatud tead-
mised ja praktilised oskused 
tulevad sulle kasuks. Samas 
aitavad hobid ka koolitööst 
puhata ja uut energiat ko-
guda. Kuna koolitöö võib 
olla kohati üsna raske, siis 
teistsugune tegevus aitab 
paremini energiat taastada. 
Huviringides kohtad uusi 
inimesi ja saad oma tutvus-
ringkonda laiendada.

Oma huvidega saab Pai-

kusel tegeleda huviharidus-
keskuses ja kooli ringides.

Huvihariduskeskuses on 
huvialade valik lai. Igaüks 
peaks leidma endale mida-
gi sobivat. Kunstikesku-
ses saab õppida erinevaid 
kunstitehnikaid, tantsimist, 
pillimängu, disaini ja esi-
nemisoskust. Nutikeskus 
ootab digitehnoloogiatest 
huvituvaid noori.

Paikuse Kooli huvi-
ringide kriteeriumiteks on 
traditsioonide jätkamine, 
isamaalisus ja ellukutsutud 
projektide jätkusuutlikkus. 
Need ringid on õpilaste-
le tasuta. Registreerimine 
toimub Pärnu linna regist-
reerimiskeskonnas ARNO 
järgmiselt: valige Paikuse 
Kool ja PAI huvialadele re-
gistreerides valige Paikuse 
Kooli huvihariduskeskus.

Alati võib tulla ka proo-
vitundi või niisama vaatama 
veendumaks, et seda ma just 

õppida tahangi!
Monika Vaher

Huvihariduse õppejuht

Fotomeenutus kunsti põhiõppe praktikalaagrist sel 
suvel Tallinnas KUMUs.

30. septembril käis raama-
tukogutöötaja Marika Kukk  
päevakeskuses rääkimas 
Eesti krimikirjandusest. 
Elevust jätkus kõigile, rää-
giti ammu loetud krimka-
dest ja kuulati ülevaadet 
äsjailmunutest. 

Järgmised raamatuklubi 
kohtumised leiavad aset 
juba 21. oktoobril ja 18. no-

vembril kell 11. Oktoobris 
räägitakse lugejate tungival 
soovil armastusromaani-
dest. 

Kas huvi jätkub ka edas-
pidiseks, näitab aeg. 

Kutsume kõiki raama-
tuhuvilisi vestlusringist osa 
saama.

Gerli Lehemets
Raamatukogu juhataja

ARS kunstistuudio värs-
keim maalinäitus sai Pai-
kuse päevakeskusesse üles  
3. oktoobril. Teemaks see-
kord „Muusad“. Nii nai-
selikku näitust pole meil 
seni olnudki – aasta lõpuni 
kõigil võimalus tulla vaata 
ja veenduda selles. Ikka 
päevakeskuse ja ikka töö-

aegadel.
Suured tänud maali-

de eest hobimaalijatele, 
kelleks olid seekord Terje 
Tali, Malle Tamm, Merle 
Kikkas, Anu Paluoja, Katrin 
Kuller, Kristiine Veski, Tiia 
Reimann, Eda Naaber ja 
Rasmus Selge.

Tuuli-Mai Tomingas

Päevakeskuse seinad on 
kaetud muusadega

Jutuaineks oli Eesti krimikirjandus

Käsitöö ja haabjate näitus rahvamajasSeljametsa rahvamaja 5. 
pärimuspäeva peategelas-
teks oli kaks noort vanaema 
– Irena Pikk õpetas tegema 
oma retsepti järgi maitsvat 
letšot ja Heli Rebane keetis 
sibulamoosi (kõrval fotol). 

Lapsed meisterdasid 
muuseumipedagoog Priidu 
Leoki käe all männikoorest 
paate. Uudistamist jätkus 
nunnunäitusel ning kohvik 
oli sisse seatud vanaema 
kööki. 

Päeva lõpetas Anu Tauli 
ja Meelika Hainsoo meele-

olukas kontsert koos rahva-
pillide tutvustusega. 

Annika Põltsam
Rahvamaja juhataja

Pärimuspäeval piiluti 
vanaema sahvrisse

S e l j a m e t s a  r a h v a m a -
jas-muuseumis on korraga 
avatud kaks näitust. 

Muuseumi poolel saab 
tutvuda põlise meie piir-
konna elaniku Leida Hundi 
käsitöödega. Jaanuaris ma-

nalateele lahkunud Leida jä-
reltulijad kinkisid vanaema 
hinnalise käsitöökogu muu-
seumile ning näitust saab 
vaadata oktoobri lõpuni. 

Rahvamaja saalis saab 
samuti oktoobri lõpuni tut-

vuda rändnäitusega Soomaa 
ühepuulootsiku ehk haab-
jaehituse traditsioonist. 

Detsembris peaks selgu-
ma, kas ühepuulootsiku ehi-
tamine võetakse UNESCO 
kultuuripärandi nimekirja. 
Taotluse selleks esitas näi-

tuse üks koostajatest Aivar 
Ruukel juba möödunud 
aastal. 

Näitusi saab vaadata 
igal tööpäeval, täpsem info 
telefonil 5263300

Annika Põltsam
Rahvamaja juhataja

Irena Pikk õpetas tegema maitsvat letšot.
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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 Õnnitleme!
JOOSEP KURRIKOFF  20.08.2021
ema Helen Kurrikoff
isa   Mikk Kurrikoff

ROBIN RAUDSEPP  24.09.2021
ema Hellika Tornik-Raudsepp
isa   Dario Raudsepp

EMMA VABRIT  02.10.2021
ema Caroline Vabrit
isa   Sten Vabrit

VÄINO JANTSONVÄINO JANTSON
VIKTOR SUSLOVVIKTOR SUSLOV
EINO KÄGOEINO KÄGO
ENDEL VAREENDEL VARE
MATI EESMÄEMATI EESMÄE
VIKTOR UZLOVVIKTOR UZLOV
ANDRES SAAREANDRES SAARE
LEO SAULLEO SAUL
LEONHARD MINAJEVLEONHARD MINAJEV
VERNER MARKUSVERNER MARKUS
VLADIMIR JUDINVLADIMIR JUDIN
OLEV TOMINGASOLEV TOMINGAS

VIRVE KAASVIRVE KAAS
KLAARA-GREETA MIILKLAARA-GREETA MIIL
HELVI RAADIKHELVI RAADIK
TAISSIA SIMKINATAISSIA SIMKINA
VEERA MAIDLEVEERA MAIDLE
LEILI JUSKELEILI JUSKE
HELLA-MARETA SOOVÄLIHELLA-MARETA SOOVÄLI
VILMA ANDERSONVILMA ANDERSON
MAIE TAMMEMAIE TAMME
ANNE TOOMEANNE TOOME
ELVI RIISELVI RIIS
ELLE URLAELLE URLA

SAIMA TAMMESAIMA TAMME
ANNE RÄPPOANNE RÄPPO
RAISSA PEDAKRAISSA PEDAK
HELGI PIIGERTHELGI PIIGERT
HELI KESKLAASHELI KESKLAAS
SILVA LILLEMETSSILVA LILLEMETS
ALLA SAULALLA SAUL
TIIU PROOSTIIU PROOS
SIRJE ÕISMETSSIRJE ÕISMETS
HELBE KASEVÄLIHELBE KASEVÄLI

Maadlejate hooaeg on hoogsalt alanud
Augusti lõpus osalesid 
maadlusklubi Leo maadle-
jad Märjamaal täiskasvanu-
te Eesti Meistrivõistlustel, 
kus kreeka-rooma maadlu-
ses saavutas esikoha -72kg 
Randel Uibo ja II koha 
Raimond Uibo ning -82kg 
III koha Robyn Paulberg, 
vabamaadluses saavuta-
sid II-d kohad Aik Atojan 
(-65kg) ja Robyn Paulberg 
(-86kg), naistemaadluse 
-62kg II koha Tiia-Triin 
Tomson. Viienda koha vää-
riliselt maadlesid Maximus 
Maalinn (-65kg) ja Matthias 
Tuulik (-86kg). Klubide 
arvestuses saavutasime nii 
kreeka-rooma kui ka va-
bamaadluses online tubli 
neljandad. 

Augustis naases Robyn 
Paulberg Venemaalt Ufa 
linnas toimunud Juuniorite 
Maailmameistrivõistlus-

telt kreeka-rooma maadlu-
ses -77kg 17-nda kohaga. 
11. septembril toimunud 
Vändra Lahtiselt Matil jäi 
seekord medalisaak kesi-
seks, aga kogemusi saadi 
kuhjaga. Erinevates vanu-
se- ja kaalukategooriates 

tulid viiendaks Koit Tõ 
nismäe, Rasmus Tõnis-
mäe ja Rinat Mihhailov 
(-57kg), kuuendaks Tanner 
Tilk, kaheksandaks Andres 
Andropov ja üheksandaks 
Kaspar Milvek. Kastanid tõi 
tulest välja Robyn Paulberg, 

kes saavutas täiskasvanute 
vanuseklassis -82kg I koha. 

Suured tänud treeneri-
tele Gristen Heinmetsale, 
Tõnis Naaritsale, Arne Maa-
linnale ja Kauri Mitile. 

Raiko Hiis
MK Leo juht

Toidukartulite müük 23. oktoobril
kell 12-14 osavallakeskuse juures
kell 12-16.30 Tammuru hoidlas
15 ja 10 kg võrkkottides, hind vastavalt mugulate 
suurusele 40 või 50 senti/kg. 
Sortidest peamiselt “Teele”, “Maret” ja “Seedri kirju”. 
Võimalik osta ka porgandeid ja söögipeeti.

Info 5210662 või 5115376

Matthias Tuulik, Randel Uibo, Raimond Uibo, Robyn Paulberg, Aik Atojan ja 
esireas treener Tõnis Naarits Eesti Meistrivõistlustel.

 

 

 

 

 
MEIE KLUBI KORRALDAB HUVILISTELE VENITUSE, JÕU, TASAKAALU JA 
HINGAMISHARJUTUSTE TREENINGUID. NEED TREENINGUD ON 
MÕELDUD KÕIGILE NAISTELE JA MEESTELE, NEILE KES SOOVIVAD 
ARENDADA ENDA PAINDUVUST NING KEHALIST JA VAIMSET  
TASAKAALU,   SAADA  JUURDE  ROHKEM   ENERGIAT  JA   PARANDADA 
     OMA ENESETUNNET.   INFO SAAMISEKS VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST. 

 

Seljametsa RahvamajasSeljametsa Rahvamajas
reedel, 05. novembrilreedel, 05. novembril
kell 19kell 19

Tantsuks mängub kapell Minge LeedustTantsuks mängub kapell Minge Leedust
Esinevad kohalikud taidlejadEsinevad kohalikud taidlejad
Pääse 5-Pääse 5- 

Simman 
Simman 

LÕÕTSAPALAVIK

LÕÕTSAPALAVIK

Kohtade broneerimine 
rahvamaja@paikuse.ee
Üritusel järgitakse kehtivaid 
Covid-19 reegleid. 


