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Lasteaed on muutustega kohanenud
Igal sügisel esitame kooli 
ja lasteaia juhtidele küsi-
muse, kas ja kuidas ollakse 
uue õppeaasta alustamiseks 
valmis ning mida huvitavat 
ka oodata on.

Paikuse Lasteaia 
direktor Ene Mihkelson 

ja õppealajuhataja 
Silja Kaur

Oleme edukalt üle ela-
nud kaks suuremat muutuste 
aastat: 2018, mil Paikuse 
vald ühines Pärnu linnaga 
ja 2019, kui Seljametsa ja 
Paikuse Mesimummi laste-
aiad liideti ning tekkis üks 
asutus – Paikuse Lasteaed. 
1. septembri seisuga oli 
lasteaia nimekirjas 246 last, 
neist 52 on hoitud ja õpeta-
tud Seljametsa majas. 

Eelmisel õppeaastal kes-
kendusime keskkonnahoiu-
le ja säästlikule tarbimisele, 
mille raames liitusime pro-
jektidega WasteArt (Ees-

ti-Läti ühisprojekt) ja Rohe-
line Kool. Kvaliteedimärgi, 
Rohelise Kooli lipu, sai 
Seljametsa Lasteaed. Paiku-
se Lasteaed taotleb Rohelise 
kooli lippu kevadel.

Sellel õppeaastal lisan-
duvad keskkonna teemadele 
veel eesti keel ja kirjandus, 
sest on ju 2019. aasta eesti 
keele aasta. Mänguliste õp-
petegevuste käigus, läbi ise-
tegemise ja koostöö õpivad 
lapsed hindama meie ilusat 
emakeelt. Senisest enam 
väärtustame eesti kirjan-
dust, tutvudes uute autorite 
ja väljaannetega. Külastame 
teatrietendusi, lavastame ise 
ja kutsume külalisi, saamaks 
esinemistest julgust ja koge-
musi. Säästlike tarbijatena 
kasutame dekoratsioonide 
valmistamiseks taaskasu-
tusmaterjale.

Pidades oluliseks kuu-
lumist l inna alluvusse 

väärtustame Pärnu linna 
õpikeskkonnana alustades 
põhimõttel lähemalt kauge-
male, lihtsamalt raskemale. 
Eelkõige avastame kodu-
koha lähiümbrust, jõudes 
järk-järgult kaugematesse 
paikadesse. Osaleme erine-
vates muuseumi- ja kultuu-
riprogrammides, loodus- ja 
keskkonnahariduslikes pro-
jektides.

Õppetegevuste rikasta-
miseks kasutame erinevaid 
infotehnoloogia vahendeid, 
mille abil omandavad lapsed 
erinevate mänguliste tege-
vuste kaudu algsed prog-
rammeerimisoskused.

Vajalikud remondi- ja 
ehitustööd said tehtud 

Lasteaia Seljametsa 
maja õuealale püstitatud 
piirdeaed muutis laste män-
gukeskkonna oluliselt tur-
valisemaks. Kinnise õueala 
rajamine läks maksma ca 31 

000 eurot. Välja vahetati ka 
sõimerühma amortiseeru-
nud voodid ja kahe rühma 
garderoobikapid. Ees ootab 
väliõppeklaasi rajamine ole-
masoleva kuuri ühe ruumi 
baasil.

Paikuse majas sai terve-
ma ja puhtama ilme köök 
koos abiruumidega, kus on 
nüüd ka suuremate pottide 
ja pannide mõõtudele vastav 
potipesumasin. Järjest enam 
pudenema kippuv kauba-
trepp valati osaliselt uuesti 
ning kaeti kiviplaatidega. 
Uue värvikihi alla said ka 
lasteaia uue osa poole kori-
dori seinad. 

Eesootavateks suure-
mateks investeeringuteks 
on Paikuse maja vana osa 
ventilatsiooni väljaehitami-
ne maksumusega 300 000 
eurot ning kahe rühmaruumi 
renoveerimine summas 75 
000 eurot.

Eve Närep

Liis Osipov

Muuseum tähistas suviste tööde lõppu 
märkiva mihklipäeva pärimuspäevaga

Seljametsa Muuseum tähis-
tas mihklipäeva ja suviste 
tööde lõppu kolmanda pä-
rimuspäevaga. 

Päev algas folgihobuse 
ringsõiduga Paikuse alevis 
- rahvarõivastes teelised 
laulsid Ülle Otsa akordio-
nimängu järgi rahvalikke 
laule, pakkusid vastutulija-
tele kamapalle ja kutsusid 
pärimuspäevale. Teel võeti 
hobuvankrile meie maja 
sõber, sepp Jaan Kukk, kes 
muuseumimaja ees soovija-
tele õnnenaelu tagus. 

Muuseumipedagoog 
Ants Välimäe juhatusel 
sai ehtsa vanaaegse koo-
relahutajaga Männituka 
talu piimast koort lahutada 

ning vändata võimasinas 
vahukoort võiks. Samuti 
küpsetati tema juhatusel 
erilist mitmeviljakaraskit, 
mis kadus mõne hetkega 
pärimuspäevaliste kõhtu. 

Muuseumi hea sõber ja 
abiline, 88-aastane Surju 
käsitöömeister Vaike Nõm-
miste õpetas lambavilla 
kraasimist ja ehtsa vokiga 
ketramist. 

Saalis sai uudistada sü-
gisandide näitust ning valida 
kaunite kompositsioonide 
seast oma lemmikud. Ena-

miku töödest olid toonud 
Paikuse lasteaia Seljametsa 
lasteaia lapsed. 

Pärimuspäeva eesmärk 
on tuletada huvilistele vähe-
malt kord aastas huvilistele 
meelde vanu oskusi, mis 
tänapäeva kiire elutempoga 
kipuvad meelest ära mine-
ma. Muuseum tänab kõiki 
pärimuspäeva külalisi ja 
vabatahtlikke, kes päeva 
korraldamisel suureks abiks 
olid.

Annika Põltsam
Fotod Karmen Kärg 

Valiti Aasta Õpetajad 2019

Lasteaias ja koolis jätkub 
Paikuse pikaaegne tradit-
sioon, et töötajad valivad 
endi hulgast õpetaja, kes 
aasta jooksul oma tege-
vusega kõige enam silma 
paistnud, pärjates ta aasta 
õpetaja tiitliga.

Õpetajate päeva pu-
hul toimus 10. oktoobril 
põhikooli aulas tänuõhtu 
osavalla haridusasutuste 
töötajatele. Korraldajateks 
olid koolide ja lasteaedade 
hoolekogud. Pidulikul õh-
tul tänati kõiki õpetajaid 
ja nende abilisi tehtu eest, 
õnnitleti Aasta Õpetaja 2019 
aunimetuse pälvinuid ning 
tervitati uusi töötajaid.

Paikuse Lasteaia Selja-
metsa majast teenis kollee-
gide tunnustuse Liis Osipov 
– noor ja tubli inimene, kes 
lühikese ajaga on osanud 
ennast vajalikuks teha. Ta 
on rõõmsameelne, väga 
sõbralik ja alati positiivne. 
Töö lastega sobib talle suu-
repäraselt, sest ta oskab olla 
lapsest lähtuv, empaatiline, 
mänguline ja loov.

Paikuse maja aasta õpe-
tajaks valiti Eve Närep, kes 
on loov ja energiline, paneb 
tööle nii lapsed kui kollee-
gid, lavastades näidendeid, 
tantsulisi kavasid väikestele 
ja suurtele. Ta on alati hak-

kamist täis ja nõus uuega 
kaasa tulema, koostööaldis, 
avatud mõtlemisega, abi-
valmis, sõbralik. Eve peale 
saab kindel olla. Kui ütleb, 
et teeb ära, siis teeb.

Paikuse Põhikool valis 
aasta õpetajaks Sirle Var-
kentini, keda iseloomusta-
des toodi välja palju häid 
omadusi. Ta haarab kinni uu-
test ideedest ning leiab alati 
lahenduse. Ta on kiire, täpne 
ja innovaatiline. Õpetaja Sir-
le on eestvedaja erinevates 
rahvusvahelistes projektides 
ning juhatab kooli reaal- ja 
loodusainete ühendust. Õpi-
lastega nõudlik, kuid samas 
väga emalik. Kui ta naerab, 
siis südamest, kui on pahane, 
siis samuti südamest.

Esimest korda otsustati 
valida lisaks aineõpetajale 
ka aasta klassijuhataja. Kes 
ise seda ametit pidanud, teab, 
et südamega tehes on see 
täiskohaga töö. Aasta klas-
sijuhatajaks 2019 Paikuse 
koolis sai Eve Tannebaum, 
kellel on lennukad mõtted ja 
kui ta midagi teeb, siis suure 
kirega. Talle meeldib väga 
koos oma klassiga tegutseda. 
Nende ühised käimised on 
viinud neid  erinevatesse pai-
kadesse. Õpetaja Eve sõnul 
liidavad ühised õppekäigud 
klassi tervikuks.

Sirle Varkentin

Eve Tannebaum

Muuseumipedagoog Ants Välimäe õpetas erilise 
mitmeviljajahust karaski küpsetamist, teda abistas 
muuseumi sõber Marina Mäesaar.

Folgihobune tegi esimese peatuse Paikuse Konsumi juures, kuhu rahvarõivais tee-
lised viisid külakostiks mõned laulud-tantsud ja pakkusid omatehtud kamapalle.

Kristjan Õunpuu ja Alar La-
nemani volitused osavalla 
liikmetena lõpetati enne-
tähtaegselt seoses nende 
tagasiastumisega. 

15. oktoobri 2017. aasta 
valimistulemuste põhjal 

on Kristjan Õunpuu asen-
dusliige osavallakogus 11. 
septembrist 2019 Kunnar 
Hunt ja ja alates 3. septemb-
rist 2019 on Alar Lanemani 
asendusliige osavallakogus 
Margus Saare.

Osavallakogu koosseisus on 
toimunud muudatused
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Linnavalitsuses otsustati:
9. septembril 2019
* nõustuda Silla külas asuva Ildivälja katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksu-

seks: Ildivälja (maatulundusmaa) ja 19278 Sindi-Lodja-Silla tee T10 (transpordimaa).
* nõustuda Silla külas asuva Jõekalda tee katastriüksuse jagamisega kolmeks katastri-

üksuseks: Jõekalda tee 54 (tootmismaa) ning 19278 Sindi-Lodja-Silla tee T7 ja 19278 
Sindi-Lodja-Silla tee T9 (transpordimaad).
* nõustuda Seljametsa külas asuvate Uue-Tondi ja VanaTondi katastriüksuste piiride 

muutmisega ning Vana-Tondi katastriüksuse jagamisega kaheks. Määrata uutele moo-
dustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
Uue-Tondi (elamumaa), Vana-Tondi (maatulundusmaa) ja 19277 Paikuse-Tammuru 

tee T1 (transpordimaa). 
* anda välja ehitusluba Silla külas Riisika tn 3 kinnistule elamu püstitamiseks, koos 

teda teenindava elektrivarustuse, vee ja reoveekanalisatsiooni rajamisega.
16. septembril 2019
* anda nõusolek Paikuse alevis Vabaõhulava katastriüksuste piiride muutmiseks 

eesmärgiga võõrandada osa kinnisasjast tasuta Maanteeameti kaudu Eesti Vabariigile.
* anda välja ehitusload Silla külas Puraviku tn 9 ning Paikuse alevis Vesiroosi tn 2 

kinnistutele elamute püstitamiseks ja nende teenindamiseks vajaliku veevarustuse ja 
reoveekanalisatsiooni rajamiseks.
23. septembril 2019
* võtta vastu Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneering, millega jaga-

takse kinnistu kolmeks krundiks: kaks elamumaa ja üks teemaa krunt. 
30. septembril 2019
* määrata Paikuse alevis asuva Männiku tn 5 katastriüksuse jagamisel uutele moo-

dustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed: Pos nr 1 – Raudtee 
tn 12, Pos nr 2 – Raudtee tn 10 (elamumaad).

26. septembril 2019
* algatada Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jätta 

algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine.
* võtta vastu Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023.
* kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024.

Linnavolikogus otsustati:

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Teadmatusel ja hirmul on 
suured silmad
Lagunenud aiamajad, võssa 
kasvanud põllulapid, puu-
de alt võib leida taarat ja 
süstlaid. Selline näeb täna 
välja Sisekaitseakadeemia-
le kuuluv maatükk, kuhu 
omanik üritab juba pikemat 
aega rajada õppesõiduväl-
jakut. Sellist, mis sarnaneb 
rohkem Aide Autokooli 
harjutusväljakule kui Audru 
ringrajale. Aga pole seni 
õnnestunud. Aeg jookseb, 
asjaajamine seisab, sest 
kohapeal ollakse alarmsõi-
duraja laiendamise vastu.

Avalikkuses on seni 
võsastunud aiamaalappe 
kirjeldatud kohana, kust 
kostab linnulaulu ning ela-
vad rohekonnad ja oravad. 
Rajatav õppesõiduväljak 
ei laskvat ümberkaudsetel 
elanikel aknaid lahti hoida 
ega hoovis pesu kuivatada, 
sest seitse väljakul harjuta-
vat autot levitavat heitgaase, 
tolmu ja müra. Inimesed 
on paanikasse aetud, ko-
guvad allkirju ja nõuavad, 
et linnavalitsus ei annaks 
ehitusluba.

Loomulikult on oma-
valitsus kõiki üksikasju 
põhjalikult kaalunud. Sise-
kaitseakadeemia on leidnud 
lahenduse kõikidele olulise-
matele vastuargumentidele, 
mis elanike koosolekutel 
on tõstatunud. Õppesõidu-
väljaku asukohta on Paide 
maantee poole nihutatud, 
ATV rajast loobutud, puid 
dendroloogiliselt hinnatud 
ja võimaliku müra tugevust 
modelleeritud. Kõik 32 vä-
hemalt saja-aastast tamme 
jääksid alles ja aiamaa-alal 

säilitataks väärtuslikum 
kõrghaljastus. Västriku tä-
nava äärseid hõbepajusid 
ja mände pole keegi kunagi 
tahtnudki puutuda. Müra 
summutamiseks rajataks 
vana harjutusväljaku Kalda 
tee poolsesse serva müra-
tõkkesein ja uue harjutus-
väljaku ümber pinnasvall.

On selgitatud, et tuleva-
sed politseinikud ei õpiks 
seal mitte autoga kihutamist, 
vaid libedal teel takistusest 
möödumist, slaalomit, kur-
vis pidurdamist jt sõiduvõt-
teid, mis on kasulikud igale 
autojuhile. Korraga harjutab 
väljakul neli kuni seitse 
sõiduautot, mille kiirus ei 
ületa 70 km/h. Sõiduharju-
tust teeb üks auto korraga, 
helialarmi ei kasutata.

Samasuguseid harjutusi 
tehakse praegugi õppekes-
kuse Kalda tee serva jääval 
platsil, mis on väike ja oht-
lik. Uuel õppesõiduväljakul 
oleks näiteks kunstkattega 
libedarada, mis annab au-
tojuhile tunnetuse, kuidas 
masin libedaga käitub.

 Õppesõiduväljaku õhu-
saastet pole mõtet uuridagi, 
sest seitse euronormidele 
vastavat politseiautot eral-
davad vähem heitgaase kui 
Västriku tänaval sõitvad 
autod. Samuti on kumma-

line rääkida tolmust, sest 
harjutusväljak on asfalt- ja 
epoksiid-, mitte kruusakat-
tega. Kaasaegse õppesõi-
duväljaku üle arutlemine 
ei tohiks muutuda sisekait-
seakadeemia kiusamiseks. 
Kusagil on piir, kus ligi kol-
mekümnele meie elanikule 
tööd pakkuv õppeasutus 
võib asjad kokku pakkida 
ja jätta Paikusele rüüstami-
seks tondilossi. Omavalitsus 
peab olema küll nõudlik, ent 
mõtlema ka tulevikule.

Tänu sisekaitseaka-
deemia õppekeskusele on 
Paikuse üks turvalisemaid 
kohti Eestis. Kadettidest 
on abi nii politseipatrullide 
koostamisel kui erinevate 
ürituste läbiviimisel, noortel 
on võimalus kohapeal kõrg-
haridust omandada. Kas see 
on tõesti vähem väärt kui 
vana aiamaalapp?

Soovitan kõigil, kes 
tunnevad huvi sisekaitse-
akadeemia Paikuse õppe-
keskuse alarmsõiduraja 
laiendamise vastu, mitte 
kohe uskuda kusagil rää-
gitavat, vaid minna esmalt 
ise tulevase raja asukohta 
vaatama. Oma silm olevat 
ju kuningas.

Kuno Erkmann
Paikuse osavalla-
keskuse juhataja Paikuse osavallakogu 10. 

oktoobri koosolek toimus 
Paikuse noortekeskuse ruu-
mides.

Heakskiitev arvamus 
anti Pärnu Linnavolikogu 
määruse „Pärnu linna 2019. 
aasta teine lisaeelarve“ eel-
nõule, mida tutvustas ja an-
dis teemakohaseid selgitusi 
abilinnapea Meelis Kukk.

Linnavalitsuse taristu- 
ja ehitusteenistuse juhataja 

Väino Kaur andis ülevaate 
osavalla arengukava täit-
mise käigust. Põhjaliku, in-
vesteerimisobjektide kaupa 
esitletud ettekande põhjal 
ilmnes, et Pärnu linna, Pai-
kuse ja Audru valla ühine-
mislepinguga ettenähtud 
investeeringute kava tegelik 
maht on osavallasuunaline. 
Eelmise ja käesoleva aasta 
jooksul on tehtud/tehakse 
investeeringuid ühinemis-

lepingus ettenähtust rohkem 
ca 550 000 eurot ehk ligi 
27% ulatuses. 

Noortekeskuse PaNoKe 
juht Marika Valter tutvustas 
noortekeskuse tegemisi sel-
le loomise aegadest alates, 
rääkis nii lähiajal kavas 
olevatest tegevustest kui pi-
kemast perspektiivist. Peale 
koosolekut tehti ringkäik 
noortekeskuse kasutuses 
olevates ruumides.

Pärnu Linnavalitsus teatab, et korraldab projekti 
„Sisekaitseakadeemia Paikuse õppekeskuse harjutus-
väljaku alarmsõiduraja rekonstrueerimine ja laienda-
mine“ ehitusloa menetlemisse kaasatud isikute poolt 
antud arvamuste tutvustamise ja arutelu.

Koosolek toimub 22. oktoobril kell 15 
osavallakeskuse suures saalis.

E9 avati ühismatkaga Eestist Lätti
13.-14. septembril toimus 
Häädemeeste vallas Le-
panina Hotellis Ranniku 
matkaraja projekti pidulik 
lõpetamine ning ühtlasi 
1200 km pikkuse Balti Ran-
niku Matkaraja avamine. 

Konverentsil tutvustati 
projekti raames ellu viidud te-
gevusi ning räägiti matkaraja 
arendamise edasistest plaa-
nidest. Konverentsile järgnes 
ligi 250 osalejaga ühine mat-
kafestival, millega kuulutati 
rada ametlikult avatuks.

2017. aastal alustasid 
kaheksa Eesti ja Läti part-
nerorganisatsiooni Ranniku 
matkaraja projekti elluvii-
mist. Ligi kolme aasta jook-
sul kaardistati, märgiti maha 

ning matkati läbi kogu 1200 
km pikkune rada, mis algab 
Läti-Leedu piirilt, Nida 
külast, kulgeb nii mööda 
liivast kui ka kivisemat ran-
naäärt, mööda mereäärseid 
metsasid ja kalurikülasid 
ning lõpeb Tallinna Sada-
mas. Ranniku matkarada on 
osa Euroopa pikamaamatka-
rajast E9. Sellele marsruu-
dile jääb üle 500 kultuuri-, 
loodus- ja ajaloopärandi 
vaatamisväärsuse.

Eestis liigub rada piki 
merekallast ~100 km, pea-
miselt Haapsalu ja Tallinna 
vahel. Mujal on rannajoon 
keeruline ja koosneb palju-
dest neemedest, poolsaar-
test, märgaladest, roostikest, 

luhamaadest, laguunidest 
ja madalatest lahtedest, nii 
et ülejäänud ~500 km saab 
läbida mööda rannikuäär-
seid radu, teid ja autotee 
serva. Linnades ja asulates 
kulgeb rada mööda kõnni-
teed. Rannikumaastik on 
üldiselt tasane ning ranniku 
matkaraja suurem osa on 
merepinnale väga lähedal. 

Matkarada märgivad 
valge-sinine-valged triibud 
tekstiga “Ranniku matka-
rada E9” plakatitel tänava-
valgustuse, liiklusmärkide 
või spetsiaalselt paigaldatud 
postide küljes. Kellel nüüd 
tekkis tõsisem huvi, leiab 
kõik vajaliku, sh radade 
kaardid, www.coastalhi-
king.eu või googeldades 
“Ranniku matkarada”. Info 
on saadaval ka piirkondlikes 
turismiinfokeskustes või 
-punktides.

Projekti kogumaksumus 
on 1 089 737.80 €, millest 
Euroopa Regionaalarengu 
Fondi toetus on 926 777.13 €. 

Kristina Kukk
MTÜ Tuhisev Tuhvel 

juhatuse liige

Kuuldavasti on nii mõneski 
peres aasta jooksul kõrvale 
pandud vanapaber juba välja 
otsitud, et see peagi kooli-
majja viia. 

Ollakse ju harjunud, et 
oktoobris toimub Paikuse 

lastele nii hästi tuntud ja 
edukas olnud Pärnu linna 
koolidevaheline vanapaberi 
kogumise võistlus. 

Kampaania algataja ja 
läbiviija Paikre OÜ teatel 
lükkub vanapaberi kokku-

korjamine sel aastal aga 
edasi ja läheb lahti alles 
kevadel. 

Millal täpselt, anname 
teada edaspidi, kui kõik ük-
sikasjad on kokku lepitud.

Liilia Varik 

Vanapaberi kogumise 
kampaania lükkub kevadesse

Täname harmooniumi toetajaid
Mihklipäeva pärimuspäe-
val annetas Paikuse sepp 
Jaan Kukk harmooniumile 
kogu sellel päeval teenitud 
tulu. Samuti tegid annetuse 
Seljametsa Wanade tantsu-
de klubi eestvedajad Ülle 
Ots ja Rita Mändla. Fondi 
on seitsme kuuga kogune-
nud veidi üle 1400 euro, 
mis on natuke vähem kui 
kolmandik vajaminevast 
summast. Järgmine heate-
gevusloterii korraldatakse 
19.oktoobril Seljametsas 
toimuval „Kolhoosi lõikus-
peol“. Harmooniumi fondi 
saab toetada, kandes sobiva 

 Jaan Kukk pärimuspäeval muuseumimaja ees soovi-
jatele õnnenaelu tagumas. 

Foto Karmen Kärg 

suurusega summa üle Pärnu 
Linnavalitsuse pangakonto-
le EE852200221072463632 
Swedbank, selgitusse pa-

lume kindlasti kirjutada 
märksõna „Seljametsa har-
moonium“ .

Annika Põltsam 
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Õhtune matkamäng oli taaskord menukas

Töövarjud Kreekast lisasid motivatsiooni

Noorte ja noortekeskuse tegemistest

Eakad tähistasid oma päeva

Ka Paikuse kooli 8.b ja 8.c õpilased osalesid maailma-
koristuspäeval. Koristati Seljametsa järve ümbrust.

Erasmus+ KA1 projekti raa-
mes veetsid Kreeka Korino-
se kooliõpetajad EvanthiaT-
sialou ja Anatoli Nazaridou 
kaks nädalat töövarjudena 
Paikuse Põhikoolis, et tut-
vuda meie koolisüsteemi 
ja õpetamismetoodikaga. 
Külaliste eest hoolitsesid 
kohapeal meie inglise keele 
õpetajad, aga töövarjudena 
saatsid lõunamaa pedagoo-
gid tundides iga päev erine-
vate ainete õpetajaid.

Teadmine, et PISA testi-
de alusel on Eesti koolilap-
sed nutikaimad Euroopas, 
on omandanud laia kõlapin-

na ning äratab huvi. Kuidas 
on see saavutatud? Sellele 
küsimusele käisidki meie 
külalised vastuseid otsimas. 
Selleks vaatlesid nad tunde, 
vestlesid õpetajatega ning 
külastasid põgusalt ka teisi 
Pärnu haridusasutusi.

Kreeka õpetajatele aval-
das muljet distsipliin tun-
dides ning võtted, mida 
õpetajad selle tagamiseks 
kasutavad. Palju kiidusõnu 
pälvisid ka Eesti õpikud ja 
töövihikud oma läbimõel-
dud ja kaunite illustratsioo-
nidega. Samuti üllatas neid 
e-kooli süsteem ja kogu 

IT-võimaluste kasutamine 
õpetajate igapäevatöös.

Külalised lahkusid meie 
koolist uute mõtete ja idee-
dega, mida soovivad jagada 
kolleegidega ning võimalusel 
oma koolis ka ellu rakendada.

Ärasõidu eel küsisid 

meie külalised ka seda, et 
kas me ikka tajume, kui 
kaunis elukoht meil on. 
Sombuses sügisilmas seda 
lõunamaalaste suust kuulda 
oli muidugi hämmastav, 
aga kreeklased tõepoolest 
ei väsinud õhtuti Pärnu par-
kides jalutamisest ja bussi 
nr 40 akendest meie kauni 
sügisese metsa ja maastiku 
imetlemisest.

Pilt, mis meie õpetaja-
tele läbi külaliste silmade 
avanes, oli seega igati ra-
hulolu pakkuv.

Sirje Suurevälja
Õpetaja

Tänavu toimus P.Õ.M.M 
ehk Paikuse Õhtune Matka-
mäng juba kuuendat aastat. 
Võistlejaid oli tulnud nii 
meie oma kodukandist kui 
ka Pärnust, Kilingi-Nõm-
mest ja Viljandist. 

Kokku oli rajal ligi sa-
dakond seiklejat. Erinevaid 
harivaid ja põnevaid tegevu-

si leidus igas punktis – kus 
tuli panna proovile oma 
täpsuslaskmise oskused, kus 
osata lahiguväljal NATO 
koodi kasutades sõnumit 
edastada ja vastu võtta, 
kus kustutada tuletekiga 
põlengut jne. Proovile pandi 
kogu meeskonna teadmised 
ja oskused.

Korraldajad tänavad 
siiralt kõiki abilisi, tänu 
kellele tänavune P.Õ.M.M 
üldse teoks sai. Need on 
meie osavallakeskus, spor-
dikeskus, huvikool ja polit-
seikool ning OÜ Autosõit, 
Eesti Gaidide Liit, Pärnu 
Apollo Kino, Taali Va-
batahtlikud Tuletõrjujad, 
Aide Autokool, Pärnumaa 
Naiskodukaitse, Staabi-ja 
sidepataljon, Pärnu linn, 
Lääne-Eesti Häirekeskus ja 
Pärnu Politseijaoskond. 

Suure isikliku panuse 
andsid P.Õ.M.M-i õnnes-
tumisse Jane Grandberg, 
Triini Viks, Tea Tael, Teemu 
Liimatainen, Angelika Sild 
ja Laura Tekla Mežule. Ühel 
või teisel viisil sponsoreeri-
sid meie ürituse toimumist 
peale Pärnu linna ja osa-
valla asutuste Lahinguväli 

OÜ, AS Taastusravikeskus 
Viiking, ESTONIA Resort 
Hotel & Spa/ESTONIA 
Medical Spa & Hotel ning 
Pärnu Apollo Kino. Noor-
tekeskuse kokandusringi 
“Trühvel” koosseisus val-
mistasid kõigile matka-
mängu lõpetajatele maitsva 
kõhutäie Marek Sild, Roger 
Sadilov ja Kaur Timusk. 
Kõigile suur, suur aitäh!

Peakorraldajad Rene 
Murumaa, Roland Šimanis, 
Karin Uibo, Anu Tammearu, 
Laura Kosenkranius, Mari-
ka Valter ja Kait Kosenkra-
nius tänavad kõiki osalejad, 
panustajaid ja toetajaid.
Ilmataatki kuulus tänavu 
meie korraldusmeeskonda, 
kinkides meile 20. septemb-
riks suurepärase ilma. 

Marika Valter

Fotol tänavused võitjad: Wanda-Helene Ollep, Riin 
Annusvere, Kadri Anna Saar, Karoliine Tarjus, Mo-
nika Limberg ja Margit Sooniste.

Sügishooajal jätkame pro-
jekti “Nutikunst Panokes” 
põnevate virtuaalreaalsus 
3D modelleerimise töö-
tubadega, kus tutvutakse 
lähemalt modelleerimis-
programmide abil erine-
vate kavandite loomisega. 
Järgmine kohtumine on juba 
20.oktoobril kell 11 meie 
huvikoolis. Kel asja vastu 
huvi, jõuab liituda grupiga 
ka järgmisel korral. Töötoad 
toimuvad noortekeskuse ja 
huvikooli koostöös ning ra-
hastatakse Eesti Noorsootöö 
Keskuse ja Pärnu linna toel.  

Kõik kokandushuvilised 
noored on oodatud kokan-
dusringi töötubadesse es-

maspäeviti kell 15.
Meie noored osalesid 

üle-Eestilises helkurikam-
paanias, mille raames ehiti 
taaskord kooli ja noorte-
keskuse juures olevad puud 
helkuritega. Ikka selleks, et 
ükski sõber ei peaks pime-
das helkurita liikuma ning 
jõuaks turvaliselt koju. 

Septembri lõpu poole 
võõrustasime noorsootöö-
tajaid Valenciast Hispaa-
niast. Kauged külalised tulid 
kaema, milliseid meetodeid 
meie oma igapäevatöös 
rakendame. Suur oli nende 
üllatus, kui selgus, et meil 
leidub ka Ibeeria poolsaare 
juurtega noori, kes nendega 

ladusalt kastiilia keeles su-
helda oskasid.

Peagi algab kooliva-
heag. 24. ja 25.oktoobril 
kutsume noortekeskuses-
se kõiki arvutimängu sõp-
ru oma arvutitega suurele 
LANpartyle. 

21. novembril ootame 
aga muusikasõpru kooli 
aulasse. Nimelt korraldab 
Panoke koostöös põhikooli-
ga sellel õhtul algusega kell  
18 Pärnumaa noortebändi-
de konkursi. Esinema on 
ooatud kõik noortebändid, 

kes soovivad oma oskusi 
proovile panna. Põhikooli 
ja gümnaasiumi vanuseaste 
(kuhu võivad kuuluda ka 
noored kuni 26. eluaastani) 
kohta peetakse arvestust 
eraldi. Kogu üritus on nii 
osalejatele kui pealtvaa-
tajatele tasuta. Bändidel, 
kel soov konkursil osaleda, 
saavad registreeruda 14.no-
vembrini. Täpsemalt Panoke 
FB lehel “Paikuse Music 
Splash” ürituse all. Ettevõt-
mist toetab Pärnu linn.

Marika Valter

SA Pärnumaa Arenduskeskuse eestvedamisel valiti 
Pärnumaa “Aasta noorte ettevõtlusmentor 2019”, 
kelleks osutus tänavu Paikuse noortekeskuse kokan-
dusringi “Trühvel” juhendaja Marek Sild, fotol koos 
tütrega.

Paikuse eakate päeva pidu 
toimus osavallakeskuses 6. 
oktoobril ehk traditsioonili-
selt kuu esimesel pühapäe-
val, kui ikka on pidu peetud.

Tervituskõned olid osa-
vallakeskuse juhatajalt Kuno 
Erkmannilt ja eakate klubi 
presidendilt Sirje Lemberilt. 
Räägiti tervisest ning tuletati 
meelde, et naer ja rõõmus 
meel on pika elu alustalad.

Tunnustati ka osavallas 
tegutsevaid juhendajaid ja 
eestvedajaid, kes pakuvad 
eakatele vaba aja veetmi-
seks mõnusaid võimalusi. 
Peo tipphetkeks kujunes 

aga Brigita Murutari ette-
aste koos Paul Neitsoviga, 
kes esitasid meloodilisi ja 
kauneid laule, mis just sobi-
sid eakate päeva üritusega. 
Tantsulisi etteasteid tegi aga 
flamenkotrupp Los Tarantos 
(fotol), kes oma rütmikate 
tantsudega võitis kogu pub-
likumi tähelepanu. 

Kõigil pidulistel olid 
võimalus kostitada end hea 
ja paremaga, nautida nii 
esinejaid kui ka vestelda 
omavahel.

Tuuli-Mai Tomingas
 korraldajate nimel 

       Seljametsa Puuülikool esitleb: 

7. novembril kell 18.30
Volkstuudio

Külla tuleb Peeter Volkonski

* loeng, muusika kuulamine 
  ja küsimustele vastamine

Üritusele pääseb muuseumipiletiga 
hinnaga 3 eurot 

Kohtade broneerimine rahvamaja@paikuse.ee

Hea postipauna lugeja!
Seljametsa Muuseum ootab 
Teie abi, et luua terviklikum 
pilt siinse paikkonna elust.

Eilne on täna juba aja-
lugu, tänasest on homseks 
saanud minevik. Meie kodu-
kandi lugu saab kokku meie 
endi lugudest.

Kutsume Teid ja Teie 
lähedasi, sõpru, naabreid 
ja tuttavaid kirja panema 
omi mälestusi – oma lapse-
põlvest, kooliajast, töödest 
ja tegemistest, kultuuri- ja 
spordielust, hobidest, oma 
kodukülast ja koduvalla Pai-
kuse edenemisest, kodude 

rajamistest ja perede loo-
mistest. Kõigest sellest, mis 
on meid siin ümbritsenud, 
mis täidab ühe inimese elu. 
Kõigest sellest, mis on seo-
tud siinse kandi eluoluga.

Kirjutame ise ja paneme 
kirja ka oma vanemate ning 
vanavanemate mälestused! 

Ootame Teie mälestusi 
nii käsikirjana, helifailidena 
kui ka trükituna ja elekt-
roonilisel teel muuseum@
paikuse.ee Seljametsa Muu-
seumisse.

Annika Põltsam
Ants Välimäe

Kaheksandikud osalesid 
maailmakoristuspäeval
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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 sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunut

Tamara Prokoptšuk 24.06.1936 - 13.09.2019

Õnnitleme!
GREVON TAUTS  13.09.2019
ema Mairis Tauts
isa   Keijo Tauts

AUSTIN KUTAN  14.09.2019
ema Kaia Küünal
isa   Margo Kutan

VÄINO JANTSON
VIKTOR SUSLOV
ENDEL VARE
HUBERT ALJAS
MART KÕVATOMAS
PAUL AAVEKUKK
MATI EESMÄE
VIKTOR UZLOV
ANDRES SAARE
LEO SAUL
LEONHARD MINAJEV
VERNER MARKUS

VLADIMIR JUDIN
ELSA LUMI
VIRVE KAAS
KLAARA-GREETA MIIL
HELVI RAADIK
TAISSIA SIMKINA
VEERA MAIDLE
LEILI JUSKE
HELJU-LAINE MARTINSON
HELLA-MARETA SOOVÄLI
VILMA ANDERSON
LEIDA HUNT

MAIE TAMME
ANNE TOOME
ELVI RIIS
ELLE URLA
SAIMA TAMME
ANNE RÄPPO
RAISSA PEDAK
HELGI PIIGERT
HELI KESKLAAS
SILVA LILLEMETS
ALLA SAUL
EINO KÄGO

Osavallakeskuse saalis
7. novembril kell 15

„Tõde ja Õigus“
Pääse 5-/4-

Kohtade broneerimine  5263300; 
rahvamaja@paikuse.ee

Korraldaja Seljametsa Rahvamaja

Avatud rullmassaaži tuba

Figura Line
Paikuse

Broneeri aeg:

 +372 5389 1965 

Figura Line Paikuse

 

Asume Paikuse Konsumi 2.korrusel
 
 Tulge rullima!

Selle kupongi ettenäitamisel
60 minutiline rullmassaaž 

12 € 
Kupong kehtib kuni 31.12.2019

Broneeri aeg:

Hammaste looduslik
fotovalgendamine

Pai ilusalongis

Pärlisärava naeratuseni

 

 

        Külalisesinejaks dr. EERO MERILIND   

         (tunnustatud perearst, Eesti Tervise   

         Fondi  juhataja) 

 Räägime meeste tervisest ja  

        kõigest muust tervisega seonduvast 
 

               Üritus on kõigile TASUTA   

Paikuse Päevakeskuses 

24. oktoobril kell 17 
Ajaloohõnguline vestlusring 

„Paikuse eile ja täna“ 
Tähistame Paikuse valla 28. sünnipäeva

Vestlusringi veab hr Heldor Käärats 

Pensionäride klubi „Kuldne iga“ 
peohommik toimub 

3. novembril algusega kell 11 

osavallakeskuse saalis
Meelelahutust pakub showtantsutrupp 

“Ruubensi tüdrukud”

Tantsurühm

Broneeri aeg:

Hammaste looduslik
fotovalgendamine

Pai ilusalongis

Pärlisärava naeratuseni


