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Olukorra parandamiseks on
vaja teada elanike soove
Paikuse osavallakeskusele
on laekunud Seljametsa
elanikelt murelikke tähelepanekuid, et sealne bussitranspordi ühendus on ajale
enam kui pisut jalgu jäänud
– kõige probleemsem on
tööpäeva lõpp, kui noored
trennidest ja huviringidest
koju tahaksid saada.
Oleme sel teemal läbirääkimisi pidanud Pärnumaa Ühistranspordikeskusega, kes on valmis meiega

kaasa mõtlema ja lahendusi
leidma.
Selleks, et võimalikult
paljude jaoks parima lahenduseni jõuda, vajame infot,
kui suur osa Seljametsa elanikkonnast sellist teenust vajab. Ootame hiljemalt 1.detsembriks sooviavaldusi
ja kellaajalisi ettepanekuid
aadressile: paikuseosavald@
parnu.ee või siis paberkandjal Paikuse osavalda.
Marika Valter

Muudatused bussiliini 83-1
sõidugraafikus
Pärnumaa Ühistranspordikeskus tegi ettepaneku viia
maakonna bussiliini nr 83-1
Pärnu – Paikuse – Tammuru
– Postikooli pühapäevased
reisid tellitavaiks. Oleme
selleks saanud nõusoleku
nii Saarde vallalt kui Pärnu
linna Paikuse osavallalt.
Selle sammu tingib ülivähene kasutatavus, sageli pole
bussis mitte ühtegi reisijat.
Alates 1. novembrist

peavad sõitasoovijad pühapäeviti ja riiklikel pühadel,
v.a. laupäevad, vedajale ette
helistama hiljemalt eelmisel
päeval kella 7.00-19.00 telefonil 554 9236.
Bussiliini nr 83-1 tööpäevadel Pärnust kell 6.50
väljuv buss alustab pühapäeviti sõitu kell 8.30.
Pärnumaa
Ühistranspordikeskus

Lumetõrje tellimiseks
erateel esita avaldus
Rahvastikuregistri andmetel
Paikuse osavallas elavad
inimesed saavad 1. detsembrini avaldada soovi
hoida lumest vabana nende
koju viivad erateed või teede osad. Avaldused saata
linnavalitsus@parnu.ee või
toimetada osavallakeskusesse tuba nr 2.
Probleemide ja küsimustega tuleks pöörduda mitte

traktoristi, vaid teedespetsialisti Mati Anspali poole,
mati.anspal@parnu.ee või
tel 5430 0594.
Iga eratee omanik peab
jälgima, et tema sissesõiduteel ei oleks ligikaudu kuni
4 m kõrgusel ees puuoksi,
mis võiksid lõhkuda suurte
lumetõrjemasinate antenne,
peegleid jne.

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Haridustöötajaid tunnustasid õpetajate
päeval nii linn kui omad asutused

Pärnu aasta õpetaja
konkursi eesmärgiks
on tunnustada parimaid haridustöötajaid,
hariduse toetajaid ja
sõpru, kes lisaks oma
igapäevatööle on panustanud märkimisväärselt
laste ja noorte haridusse
ning oma silmapaistva
tegevusega on aidanud
kaasa haridusasutuste
ja Pärnu linna hariduselu arengule.

Pärnu aasta õpetaja konkursi komisjon valis välja 30
nominenti 12 kategoorias.
Võitjad selgusid 7.oktoobril
õhtul Strandis toimunud
haridustöötajate tänuõhtul
„Sulle, õpetaja!”, kus anti
üle hariduspreemiad.
Meie osavallast sai kõrgeima tunnustuse osaliseks
Paikuse lasteaia muusikaõpetaja Kadi Sepp, kes
valiti Pärnu aasta lasteaiaõpetajaks.
Kadi on välja andnud
mitu laste lauluraamatut,
mida ta kasutab oma töös
laste loovuse arendamiseks,
õpetamiseks ja harimiseks.
Tema muusikategevused on
huvitavad, mitmekülgsed
ja mängulised. Ta arvestab
lastega.
Nominente oli meie osavallast üles seatud neli: aasta klassiõpetaja kategoorias
Oksana Johannes ja aasta
põhikooli aineõpetaja kategoorias Kadri Haavandi
Paikuse Koolist ning aasta
lasteaiaõpetaja kategoorias
Kaire Holm ja haridussõbra kategoorias Marika
Sipelgas.
Traditsiooniliselt valisid
tänavugi oma aasta õpetajad
ka Paikuse Kool ja Paikuse
Lasteaed.
Paikuse Lasteaed
Aasta õpetaja 2022 Paikuse majas on Tiina Kukk,
kellel sel sügisel täitus 40.
tööaasta Paikuse Lasteaias.
Tiina on inimene suure
algustähega. Ta on õpetaja,
kes teeb tööd südamega, oskab hakkama saada igas olukorras kõikide laste ja nende
tujudega. Ta on äärmiselt
huvitavate ideede ja oma
nägemusega, loov ja lõbus.
Ta ei pelga oma arvamust

välja öelda, aga niisama
oma emotsiooni pealt sõnu
ei loobi. Ta on inimene, kes
märkab, tunnustab ja kiidab
oma kolleege, mõtleb, arutleb ja otsustab ise. Kõigil on
temalt midagi õppida.
Aasta õpetaja 2022 Seljametsa majas on Merilyn
Korjus, kes on Paikuse
Lasteaias töötanud õpetajana 15 aastat, tänasel päeval
tugiõpetajana nii Seljmetsa
kui Paikuse majas.
Oma töös on Merilyn
alati kõik täpselt läbi mõelnud, et lapsel tuleks hea ja
huvitav päev.
Merilyn keskendub lapse vajadustele ja ta meeldib
lastele väga. Merilyn on
rõõmsameelne, positiivne,
abivalmis, põhjalik, koostööaldis, hea huumorimeelega. Ta on hea kolleeg,
kes alati abiks nii nõu kui
jõuga. Temaga on huvitav
ja arendav vestelda. Ta on
järjekindlalt oma eesmärgi
poole püüdlev.
Traditsiooniliselt said
tunnustatud kolleegide poolt
ka mõlema maja aasta kolleeg, õpetaja abi või assistent. Ja valiti ka aasta idee.
Paikuse maja
Aasta kolleegiks valiti
Anne Landing, kes on
justkui kiirreageerija, kui
kusagil peaks abi vaja olema. Ta on kindel, rahulik,
tema juuresolek tekitab turvatunnet. Anne sõbralikkus
ja heatahtlikkus aitavad
kõrvaolijatel olla need, kes
nad on.
Aasta õpetaja abiks valiti Vaike Pärnpuu, kes
jõuab kõike ja kelle käe all
kõik ka toimib. Ta on lastele
ja õpetajatele suureks abiks,
on osavõtlik ning lööb käed
külge seal, kus vaja. Ta
osaleb väga oskuslikult õppetöös ning on asendamatu
abiline lastele.
Paikuse maja aasta
ideeks 2022 on „Advendihommikud”, mida korraldab õpetajate loomegrupp.
Seljametsa maja
Aasta kolleegiks valiti Kristi Rulli-Schvede,
kelle tegevused on väga
mitmekülgsed: on laulmist,
pillimängu, tantsu ja rütmi.
Ta on olnud „vedav sild“
ühisürituste planeerimisel ja

läbiviimisel. Oskab ja tahab
kaasata kolleege. Kristi on
valmis kaasa mõtlema erinevate ideede rägastikus ja
suudab aidata kõigil jõuda
rõõmustava tulemuseni.
Aasta õpetaja abiks sai
Reesi Popilenkov, kes on
sulniks tasakaalustajaks
tervele rühmale. Tal on
siiras soov ja tahtmine lapsi
mõista ja ta suudab neile
terve päeva jooksul toeks
olla. Seljametsa maja aasta
ideeks valiti ühisretk Lindile, kus olid ühendatud nii
vaatlus kui praktika. Lapsed
nägid kala valmistamise
tervet protsessi – püüdmine, puhastamine, toodangu
valmistamine.
Paikuse Kool tunnustab
oma õpetajaid, kes on koostööd väärtustavad, õpilaste
vajadustest lähtuvad, kohusetundlikud ja motiveeritud
töötajad, järgmiselt:
- Aasta aineõpetaja Marika Jagomägi – õpilastes huvi tekitamise eest
loodus- ja täppisteaduste
valdkonnas, teaduskooli ja
huvitunni juhendamine.
- Aasta klassiõpetaja
Oksana Johannes – avastusõppe ja robootika kasutaja erinevates ainetundides,
oma kogemuse jagaja kolleegidele.
- Aasta ettevõtlik õpetaja Kadri Haavandi –
ettevõtlusõppe eestvedaja,
karjääriõppe edendaja, parima õpilaste minifirma 2022
Pärnumaal juhendaja.
- Aasta klassijuhatajad:
* Sirle Varkentin ja
Monika Limberg – kahe
klassijuhataja edukas koostöö külalisõpetajate ja klassiväliste ürituste organiseerimisel;
* Maarja Tärk – kahe
paralleelklassi edukas juhatamine kolme õppeaasta
jooksul.
- Aasta väikeklassi õpetaja Malle Malmre – iga
õpilase vajadustega arvestav, metoodiliselt mitmekülgne õpetaja.
- Aasta huvihariduse
õpetaja Kristi Soondra –
õpilaste loovuse arendaja,
panus huvihariduskeskust
tutvustava filmi valmimisse, suvelaagri korraldamine.
Tänud ja õnne kõigile!

Kadi Sepp

Foto autor Haide Rannakivi.

Tiina Kukk

Merilyn Korjus

Marika Jagomägi

Kadri Haavandi
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Aiajäätmete metsa alla viimine Linnavalitsuses otsustati:
19. septembril 2022
soodustab võõrliikide levikut
* algatada Paikuse alevis Kodara põik 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine eesmärSügisesel aiakoristusel kogutud puulehed, niidetud
muru ning muud aia- ja
haljastujäätmed on küll kõdunev praht, kuid seda ei
tohi viia metsa alla, võsa
vahele ega kuhugi mujale
loodusesse. Selliste jäätmetega võime levitada tahtmatult loodusesse võõrliike,
mis ohustavad kohalikku
elusloodust.
Ära lõigatud lillepealse-

keegi nendega enam midagi
ette võtta.
Nii on juhtunud näiteks
hispaania teeteo ja mustpeanälkjaga, kes toituvad meelsasti aiasaadustest. Neid ei
tasu aga segi ajada meie
kodumaiste nälkjaliikidega,
kes ohtu ei kujuta, vaid on
osa siinsest elurikkusest.
Aiajäätmete loodusesse
viimisega suurenevad ka
muude võõrliikide levialad

te, õunte ja lehehunnikuga
võib viia aiast välja soovimatuid kahjureid, kus need
võtavad uue elupaiga omaks
ja hakkavad arvukalt ning
kontrollimatult paljunema.
Sealt jõuavad nad aga varem
või hiljem taas kellegi teise
koduaeda ja lõpuks ei suuda

(karuputk, pargitatar ja alumisel pildil olev verev lemmmalts). Koos maha langenud
hobukastani lehtedega laieneb ka hobukastani-keerukoi
asurkond. See on pisiliblikas,
kelle vastsed kahjustavad
hobukastaneid, muutes nende
lehed pruunikaks.
Tagajärgedega tegelemisest oluliselt lihtsam on
probleemide ennetamine.
Selle asemel, et aiajäätmed
metsa alla viia ja nõnda
võõrliikide levikut soodustada, on võimalik selliseid
jäätmeid kompostida ja hiljem koduaias väärindada.
Eesti loodus on meie
ühine rikkus. Aita seda hoida, ära lase võõrliikidel seda
ohtu seada!
Lühendatult Keskkonnaameti peaspetsialist
Maris Sepa kirjutisest.

Paikuse prügila soovib
panustada kogukonna arengusse

Lisaks muudele tegevustule
kompostib Pärnu linnale kuuluv jäätmekäitleja
osaühing Paikre ka aia- ja
haljastusjäätmeid. Eelmisel
sügisel aiapidajatelt „laenuks” saadud puulehed on
tänaseks kenasti kompostitud väetiserikkaks kompostmullaks ja ootab kasutajale
üleandmist.
Kompostmuld on pädeva
asutuse poolt kontrollitud ja
sertifitseeritud, st kompostmuld ei sisalda ei raskemetalle, ei haigustekitajaid ega
midagi sellist, mida kasutaja
enda aeda ega lillepotti ei
soovi. Huvilisele anname
kaasa sertifitseerimisasu-

tuse poolt väljastatud analüüsiandmetega teabelehe.
Toormena kasutab Paikre
ainult puulehti, oksi ja muru.
Kompostmuld oma heade väetusomadusetega aitab
taastada kurnatud mulda,
rohke orgaanika rikkus kobestab mulda ja seega parandab selle struktuuri, aktiveerib mikroorganismide
abil mulla elustikku ja selle
veejuhtivust ja õhustamist,
hapniku ligipääsu taime
juurtele.
Sinu roheline jalajälg
Kompostmuld sobib kasutamiseks haljastuses ja
hobipõllunduses nii väetamiseks kui mulla struktuuri

muutmiseks. Hobipõllunduseks ainult seetõttu, et hetkel
suudame kompostmulda
toota päris põllumehe jaoks
liiga väikeses koguses.
Kasutades kohalikku
kompostmulda väldid pakendatud välismaise toodangu ostmist, saad vähendada kunstväetiste tarbimist.
Suurendades kompostmulla
tarbimist soodustad kompostmulla tootmist, jäätmete
ringlussevõttu ja vähendad
jäätmeteket.
Kust ja kuidas mulda
saab?
Osavallakeskuse poolt
organiseeriti elanikele Teeveere parki mullahunnik,
kust kõik soovijad võivad
seda omatarbeks võtta. Kel
soov pisut suurema koguse järele ning on valmis
oma transpordiga Paikresse
sellele järele minema, on
oodatud 29. oktoobril alates kella 9.00-16.30ni. Kohapeal on kopp, mis tõstab
soovitud koguse kompostmulda autokärusse.
Marika Valter

giga jagada see kaheks krundiks ja kavandada uuele min 1200 m2 suurusega krundile
ühekorruselise elamu. Juurdepääs planeeringualale on võimalik Kodara põigust.
* kinnitada 2022. aasta konkursi “Kaunis kodu” võitjad, sh parima heakorrastusega
väikeelamute kategoorias Paikuse osavallast Pihlaka tn 1 (vt lk 3).
10. oktoobril 2022
* tunnistada kõik tähtajaks riigihankele „Teede talvine hooldus Pärnu linna Paikuse
ja Tõstamaa osavallas 2022-2023“ laekunud pakkumused tingimustele vastavaks ja
hankemenetlusel edukaks. Paikuse osavallas hakkab eeloleval talvel teede hooldust
tegema MKM Infra OÜ järgmiste tunnihindade alusel (sh käibemaks):
- Paikuse I piirkond (Paikuse, Silla, Vaskrääma, Tammuru) – 94,80 €;
- Paikuse II piirkond (Seljametsa, Põlendmaa) – 82.80 €;
- Paikuse III piirkond (Paikuse kergliiklusteed) – 70.80 €.
* nõustuda Seljametsa külas Laiamänna katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrata neile koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: Laiamänna
(maatulundusmaa – 100% ja Laia (tootmismaa – 100%).
* määrata Seljametsa külas asuva Looga katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Seljametsa küla
Välja tee 1 (tootmismaa – 45%, üldkasutatav maa – 45%, ärimaa – 10%.); Välja tee
2 (tootmismaa – 40%, üldkasutatav maa – 50%, ärimaa – 10%); Välja tee 2a ja 2b
(tootmismaa –100%); Välja tee 3, 5, 6, 7, 8, 9 ja 11 (tootmismaa – 90%, ärimaa – 10%)
ning Välja tee (transpordimaa 100%).

Ülevaade osavallakogu
koosolekust

Paikuse osavallakogu 29.
septembri koosolekul oli
päevakorras viis teemat.
Ühehäälselt toetati linnavolikogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse
toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate
alalise eluruumi alaliste
kulude piirmäärad eesmärgiga tulenevalt hinnatõusust need kaasajastada.
Sotsiaalosakonna juhataja
Tõnu Poopuu sõnul ei ole
riik kehtivas seaduses näinud ette piirmäärasid. Kuna
regiooniti need erinevad,
teevad otsuse kohalikud
omavalitsused lähtuvalt
tegelikust olukorrast.
Heakskiitva arvamuse
sai ka linnavolikogu määruse „Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega
seotud kulude kandmises
kokkuleppimise kord“
eelnõu, mis reguleerib avalikuks kasutamiseks ette
nähtud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt
vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste

väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimist Pärnu
linna ja detailplaneeringust
huvitatud isiku vahel.
Toetati linnavolikogu
otsuse „Pärnu linnapiirkonna strateegia 20222027 heakskiitmine ja
avalikustamisele suunamine“ eelnõu. Linnaarengu peaspetsialist Johanna
Kommer märkis, et strateegia koostamise eesmärgiks
on Pärnu linnapiirkonna
jätkusuutlik areng läbi integreeritud arendustegevuse
ja linnaplaneerimise. Selle
sisuks on kahe kohaliku
omavalitsuse – Pärnu linna
ja Tori valla – koostööl
põhinev avaliku ruumi juhtimine, mis eesmärgistab
linnapiirkonna konkurentsivõime kasvu ja elanikkonna
elujõulisena püsimist.
Pärnu linnapiirkonna
moodustavad Pärnu keskuslinn, Sauga alevik, Tammiste küla, Sindi linn, Paikuse
alev ja Silla küla.
Avalik väljapanek on
24. oktoobrist kuni 7. novembrini, ettepanekuid saab

esitada avaliku väljapaneku
kestel kuni 7. novembrini
kl 9.00-ni. Avalik arutelu
toimub 10. novembril kell 15
linnavalitsuse suures saalis
Suur-Sepa 16, ruum nr 346.
Osavallakogu võttis
teadmiseks projektijuhi Väino Kauri esitatud ülevaate
Paikuse osavalla investeeringute 2022. aasta kava
täitmise hetkeseisust.
Selle aasta investeeringutest on enam kui 80%
lepingutega kaetud.
Rääkides kultuuri arengusuundadest osavallas,
märkis kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus
Haugas, et üheks murekohaks on vähene taotluste
esitamine viimastel aastatel
kultuuriprojektide taotlusvoorudesse (taotlusi on laekunud ainult Martadelt). Kogukondlik initsiatiiv ürituste
korraldamise osas vajaks
kuidagi aktiveerimist.
Seljametsa rahvamaja
direktor Annika Põltsam
tutvustas käesoleva aasta
kultuurikava ja andis ülevaate tehtust.
Liilia Varik

Linn annab välja kaks
kultuuri aastapreemiat –
loomingu- ja korraldajapreemia. Mõlema preemia
rahaliseks väärtuseks on
2000 eurot.
Loomingupreemia on
mõeldud autorile, interpreedile või kollektiivile, kelle
looming on sel aastal oluli-

selt rikastanud nii Pärnu kui
kogu riigi kultuurielu.
Korraldajapreemia saab
kultuurikorraldaja (isik, kollektiiv, selts või ühendus),
kelle korraldatud sündmus
on tänavu märkimisväärselt
rikastanud Pärnu kultuurikeskkonda ja tõstnud Pärnu
mainet kultuurilinnana.

Kandidaate võivad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Põhjendatud
taotlused palume panna
teele hiljemalt 10. novembriks kas veebivormi kaudu
või saata linnavalitsus@
parnu.ee või postiaadressil
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
linn, Pärnu linn.

Esitage kultuuri aastapreemiate kandidaate

Värske maailmameister võeti vastu austusavaldustega
Paikuse maadlusklubi Leo
treener Argo Mitt naases
Bulgaarias Plovdivis toimunud veteranide MM-lt
kuldmedaliga. Kreeka-Rooma maadluses võitis ta kuni
70kiloste matimeeste kategoorias kõik neli matši.
Vaatamata sellele, et
sportlaste kojulend hilines

ning lõpuks jõudsid nad
Paikusele alles kella kaheks
öösel, oli neid tervitama kogunenud pea 40 inimest – nii
klubikaaslased kui Paikuse
elanikud.
Maailmameister võeti
vastu suure aplausiga ning
visati klubikaaslaste poolt
kaheksa korda üles – just

nii palju tuli tal võiduks
vastaseid alistada.
Tänusõnad ütlesid nii
maadlusklubi Leo eestvedaja Raiko Hiis, osavallakogu
esimees Eero Rändla kui
linnavalitsuse liige - Paikuse
osavallakeskuse juht Marika
Valter.
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Tulekul on kordustrükk

Septembri lõpus esitlesime
Seljametsa Rahvamajas
ajalooraamatut „Pildikesi
Paikuselt. Kiviajast tänapäeva“, mille kirjutamisel
lõi kaasa 24 inimest.
Raamatu esimesest trükist on veel alles paarkümmend eksemplari, mida saab
soetada 15-eurose annetuse

eest Paikuse Raamatukogust
või Seljametsa Rahvamajast. Eesmärgiks on, et oma
kodupaiga ajalugu kajastav
raamat oleks kõigile kohalikele kättesaadav. Kordustrükk peaks valmis saama
novembri esimeses pooles.
Annika Põltsam,
raamatu koostaja

Kauni kodu aeda kaunistab “Pink Veil”

Paikuse osavalla selle aasta
Kaunis kodu 2022 tiitli sai
Paikuse alevis Pihlaka tänav
1 eramu. Õnnitlused ja tänusõnad kõige sinna juurde
kuuluvaga anti omanikele
Ene Pulgale ja Kaido Kaljuveele üle suure publiku ees
augustikuu lõpus toimunud
perepäeval.
Pererahva sõnul sai kodu
rajamine alguse juba 2003.

kogu pere omalooming ja
kätetöö.
Oluliseks peetakse, et
oma aiast saaks noppida nii
puuvilju kui marju, oleks
koht puhkamiseks ning jaguks piisavalt ruumi lastele
õuemängudeks ja ka pere
lemmikule jooksmiseks.
Kuna kodu asub Pihlaka tänaval, andis see vihje
tuua aeda kasvama oma

Õpetajad näitavad oma töid

kui ka lehtpuid.
Aed on jaotatud avatud
eesaiaks, viljapuu- ja köögiviljaaiaks ning grilli- ja puhkealaks, mis on omavahel
tervikuks seotud. Taimede
valikul ja istutamisel on
sobiva kasvukohaga arvestatud – seal leidub varjulisi
aga ka päikesepaistelisi kasvukohti. Palava suvepäikese
eest varjutab aeda jõuline
tammepuu.
Aias kohtuvad vanaaegsed ja tänapäevased
taimesordid. Puuviljaaeda
on täiendatud esivanemate
aiast lemmikute viljapuude
sortidelt võetud pookeokstega, mille pereema on ise viljapuudele juurde pookinud.
Samuti on aias pojengide

sordid alates eelmise sajandi
keskpaigast kuni kaasaegsete eriliste sortideni.
Tänaseks juba pea
20-aastane aed on pidevas
muutumises, seda hooldatakse ja täiendatakse järjepidevalt.
Paikuse Kaunis kodu
2022 on ka mõnusaks pesapaigaks metsa- ja aialindudele ning metsa läheduse
tõttu on külalisteks erinevad
metsloomadki. Nagu ka
muus, on pererahvas ühel
meelel selleski, et see on
sobiv elupaik neile kõigile.
Õnnitleme saadud autasu puhul ja soovime jätkvalt
uusi ideid ning järjepidevust!
Liilia Varik

Pere puhkenurk, kuhu vajadusel annab peale tõmmata
ka katte.

Päevakeskuse kaminasaalis
vahetati uute vastu välja
õpilaste imeliselt maagilised kunstiteosed. Nüüd
kaunistab meie kaminasaali
heledaid seinu Paikuse kooli
õpetajate looming.
Rõõmsa ja tugeva värvigammaga maale on igale
maitsele – on looduspilte,
lilli ja linnukesi, aga ka
kauneid naisi.

Oma loomingut olid
nõus näitama ja endast osa
andma õpetajad Jana Suve,
Paija Pukk, Monika Vaher,
Ene Tapfer, Annika Oltre,
Liina Kivisto ja Marju Rajasalu. Täname teid!
Tulge uuest näitusest
osa saama argipäeviti kella
8.30st kuni kella 16ni.
Tuuli-Mai Tomingas
päevakeskuse juht

Koolimajas loeti Pervikut
ja tutvuti Keräneniga

aastal, mil alustati maja
ehitamisega ja istutati aeda
esimesed taimed. Aiakujundus on loodud algusest peale
kuni tänaseni ise vastavalt
oma nägemusele, arvestades
kõikide pereliikmete soove
ja mõtteid. See on täielikult

pihlakas. Nii ongi maja ees
soolopuuna roosade marjadega pihkalas „Pink Veil“.
Silmailusks leidub aias mitmeid erinevaid hortensiate
sorte. Tagaaia taustafooniks
on kõrghaljastusega metsatukk, kus leidub nii okas-

Varasema liivakasti asemel on nüüd grilliplats.

Läbi aegade on sügislaat
olnud kohaks, kus talumees
oma töö ja vaeva eest tulu
sai – müüdi loomi ja muud
toodangut.
Nii oli see vanasti ja
on veel praegugi. Lihtsalt
sortiment muutub järjest
mitmekülgsemaks.
9. oktoobril oli rahval
võimalus juba kuues kord
tulla pere ja sõpradega Seljametsa sügislaadale kaupa
ostma või müüma ja ka niisama lõbutsema. Ka ilm oli
sügiseselt imekaunis.
Päeva tantsis avatuks
naisrühm “Virtin” ning sealt
edasi võttis teatepulga üle
“Suupilliklubi Piccolo”.

“Pärnu Koertekool Lemmik” trikikortele oli laadaks
kena kava kokku pandud.
Pikk pai neile selle eest.
Kniks ja kraaps ka teater
Tretile, kelle rahvamajas
esitatud etenduse “Põrsalugu” entusiastlik laul õuegi
kostus ja kõiki naeratama
pani. Laada võttis kokku
Meelelahutusklubi Kuu ja
Rahvamajas näidatud film
“Kalev”.
“Mitmekesine programm, ilm kui tellitud. Ehtne suure laada tunne, möllu
rohkem kui mõnes linnas.”
Sellised olid Seljametsa sügislaadast osavõtnute emotsioonid ja tagasiside.

Kuna selle laada korraldasime me ilma linna
toetuseta, siis seda hinnatum
on rõõm kordaläinu üle.
Tänu kõigile laadalis-

Oli kauplejaid ja ostjaid, oli ehtne laadamelu

tele, nii kauplejatele kui
ostjatele! Järgmiste kohtumisteni!
Elle Jaakson
Martade nimel

Reiu vabaõhulaval käis kõva lahing

Septembrikuu viimasele
reedele oli meie koolis planeeritud lausa mitu kirjandusalast üritust.
Raamatukogus toimus
ettelugemisvõistlus, mis oli
sel aastal pühendatud armastatud lastekirjanikule Aino
Pervikule, kes tähistas kevadel oma juubelisünnipäeva.
Selle tähtsa sündmuse
puhul kandis võistlus pealkirja „Ühes väikeses Perviku raamatus” ning üheskoos
loeti jutte ja lugusid lastekirjaniku loomingust.
Paikuse kooli esindasid
maakondlikul võistlusel
Emili Aumeister ja Werner
Väljamäe.
Neljandad klassid kohtusid lastekirjanik Mika
Keräneniga, kes rääkis oma
lapsepõlvest, lemmikraamatutest, hobidest ja hetkel

pooleliolevast raamatust.
Ja tegi seda temale omaselt
väga põnevalt ja kaasakiskuvalt.
Mika Keränen kirjutab
enamasti tõestisündinud
krimilugusid, mis toimuvad
Tartus Supilinnas.
Mika Arto Juhani Keränen on sündinud 24. novembril 1973 Helsingis. 1999.
aastal sai ta Tartu Ülikoolist
bakalaureusekraadi, erialaks
eesti keel võõrkeelena. Ta on
töötanud tõlkijana, kultuuriürituste korraldajana, eesti ja
soome keele õpetajana.
Keräneni esimene lasteraamat ilmus 2008. 2011. aastal
asutas ta oma kirjastuse Keropää, mis annab välja tema enda
kirjutatud lasteraamatuid.
Gerli Lehemets
Paikuse raamatukogu
juhataja

16. oktoobril toimus Paikuse osavallas Reiu raudteesilla ümbruses Saaremaa
Sõjavara Seltsi eestvedamisel taaslavastatud episood
Vabadussõja lahingust 1919.
aastal.
Kilomeetrite kaugusele
kostus lahingukära, kui kaks
vastasleeri moodustanud 56
ajaloohuvilist meest ja naist
sõda pidasid. Vabadussõja
lahingu taaselustamist oli
jälgima tulnud mitusada
pealtvaatajat.

Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava

04.11 kell 19 simman Lõõtsapalavik Seljametsa Rahvamajas.
06.11 kell 12 “Kuldne Iga” eakate peohommik Paikuse osavallakeskuse saalis.
13.11 kell 12 isadepäeva üritus „Minu isa suudab“ Paikuse spordikeskuses.
19.11 kell 19 lõikuspidu ansambliga Untsakad Seljametsa Rahvamajas.
01.12 kell 19 Vana Baskini Teatri etendus „Lumeroos“ Paikuse osavallakeskuse saalis.
03.12 Paikuse osavalla jõulupidu Paikuse osavallakeskuse saalis.
14.12 Jõululõuna Seljametsa Muuseumis.
18.12 kell 12 eakete klubi “Kuldne Iga” jõulupidu, esineb Airi Allvee koos Ado Kirsi ja Raido Koppeliga.
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
VÄINO JANTSON
VIKTOR SUSLOV
ENDEL VARE
MATI EESMÄE
VIKTOR UZLOV
ANDRES SAARE
LEO SAUL
LEONHARD MINAJEV
VERNER MARKUS
VLADIMIR JUDIN
OLEV TOMINGAS
EDUARD NIINE
EERO RÄNDLA

KLAARA-GREETA MIIL
HELVI RAADIK
TAISSIA SIMKINA
VEERA MAIDLE
LEILI JUSKE
HELLA-MARETA SOOVÄLI
VILMA ANDERSON
MAIE TAMME
ANNE TOOME
ELVI RIIS
ELLE URLA
ANNE RÄPPO

RAISSA PEDAK
HELGI PIIGERT
HELI KESKLAAS
SILVA LILLEMETS
ALLA SAUL
TIIU PROOS
SIRJE ÕISMETS
HELBE KASEVÄLI
ENE KÜLAOTS
INGA LAUR
VIRVE KAAS
SAIMA TAMME

24. oktoober 2022

Õnnitleme!

ADEELE-ADELIINE JAANSON 22.09.2022
ema Agnes Lillemets
isa Tauri Jaanson
KENNERT LENSMENT		
ema Jaanika Kuusk
isa Martin Lensment

01.10.2022

MERIBEL KUNINGAS		
ema Karoline Jakobson
isa Janar Kuningas

06.10.2022

RALF LILLEPA		
ema Laura Lillepa
isa Fred Lillepa

20.10.2022

KUULUTUSED

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

Paikuse päevakeskuses
3. – 5. november 2022

RIIETEVAHETUSPUNKT
Too oma kappi seisma jäänud riided ja
jalanõud vahetuspunkti ning tule otsi ka
endale midagi uut sobilikku vastu!
Muidugi tule ka uudistama, kui endal
midagi ära pole anda.

Ootame Sind:
N, 03.11 ja R 04.11 kell 9-19
L, 05.11 kell 11-15

NB! Perenaine palub tuua vaid puhtaid ja terveid esemeid!

Lauluselts “Sireli”

ootab oma hulka uusi lauljaid
kõikidesse häälerühmadesse.
Käime koos igal teisipäeval kell 19
osavallakeskuse saalis.
Info tel 524 7792,
lauluseltssireli@gmail.com

Eakate pidu toimub
6. novembril kell 12
osavallakeskuse saalis.

Muusikalist hingekosutust
pakub keelpillikvartett Lamuur
Osalustasu 2 eurot.
Igaüks võib endale mingit
meelepärast söögipoolist kaasa võtta.

Rattarada võivad kasutada kõik soovijad
Juba mitu head aastat paikneb Paikuse alevis Politseikoolile kuuluval maa-alal
kohaliku jalgrattakrossi entusiasti Maidu Tederi poolt
loodud maastikurattarada.
Oma jõudude ja kuludega
rajatud käänuline sõidurada
nõuab ratturilt pidevat keskendumist ning vähemalt
keskmist rattavalitsemise
oskust. Raja ehitusel on
ära kasutatud kohalikku
loodusmaastikku ning maha
langenud puid, millest on
meisterdatud purded kraavidele kui ka raja raskuseks mõeldud takistused.
Rajameister Maidu Teder
möönab, et kuigi raja pikkuseks on tänasel hetkel
1,5 kilomeetrit, siis ajaliselt

läbib seda üllatavalt kaua.
“Kuna seda ei saa sõita ühtlases tempos, on juba ühe
ringi läbimine meeldivat
koormust pakkuv.”
Rada laiub enamasti
politseikooli ja Paide mnt
vahelisel võsaga kaetud alal,
loogeldes korraks ka Västri-

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

ku tänava kergliiklusteele,
võimaldades seal hetkeks
hinge tõmmata. Kuna tegu
on loodusliku rajaga, on
see praktiliselt aastaringselt
kasutatav – vaid lumisel talvel ning varakevadel tuleb
pisut oodata, et vesi rajalt
taanduks. Teder sõnab, et

lähiajal on plaanis rajale
miskit veel juurde nuputada,
et raskust ja põnevust juurde
lisada. Rattarajale oodatakse eelkõige maastikuratta
või tsüklorattaga spordisõpru, samas võib rada läbida
ka jooksutrenni harrastades
või lihtsalt jalutades.
Politseikooli direktor
Kalvi Almosen tõdeb, et
koolil ei ole selle vastu midagi, kui aktiivsed inimesed
nende territooriumile kuuluval maa alal sporti teevad.
Oluline on, et hoitaks korda
ning käitutaks ikka heaperemehelikult.
Sestap on rattarada avatud kõigile spordisõpradele
ning ootab usinat kasutamist.
Marika Valter

Toidukartulite müük
30. oktoobril

Mälestame
lahkunuid
Sirje Alas		
Edur Jääger		
Kaljo Lemvald		

07.10.1959 - 01.09.2022
04.02.1939 - 13.09.2022
15.05.1956 - 20.09.2022

kell 12-14 osavallakeskuse juures
kell 14-16 Tammuru hoidlas

15 ja 10 kg võrkkottides, hind 60 senti/kg.
Sortidest peamiselt “Teele” ja “Maret”.

Info 5210662 või 5115376

