
Nr. 9 (296)   16. september 2019 Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Äsja alanud kooliaasta Paikuse 
Põhikoolis tõotab tulla eelmistest erinev
Igal sügisel esitame kooli 
ja lasteaia juhtidele küsi-
muse, kas ja kuidas ollakse 
uue õppeaasta alustamiseks 
valmis ning mida huvitavat 
ka oodata on.

Paikuse Põhikooli 
direktor Anne Kalmus

Algaval õppeaastal alus-
tas Paikuse koolis õppimist 
592 õpilast 28 klassikomp-
lektis. Kolmes esimeses 
klassis alustas oma kooli-
teed 71 koolijütsi. Nende 
klassijuhatajateks on õpeta-
jad Kristiina Volt ja Lisabet 
Roos, kes alustavad meie 
koolis esimest õppeaastat 
ning järjekordset õppeaastat 
alustab õpetaja Tiiu Tim-
berg. Kooli õppejuhi tööd 
hakkab tegema Angela Tag-
go. Tööd alustab uus keha-
lise kasvatuse õpetaja Reili 
Kaljund ning matemaati-
ka õpetaja Talvi Kaja, kes 
hakkab tegelema ka kooli 
arendustegevusega. Senine 
direktor Aare Külaots jätkab 
füüsika õpetajana.

Algav kooliaasta tuleb 
erilisem kui eelmised, sest 
alustame õpetamist uue 
õppekava järgi. Uus õp-
pekava annab võimalusi 
õppetöö kaasajastamiseks. 
Lisaks riikliku õppekava 
kohustuslikele õppeainetele 
lisame tunniplaani huvi-
tunnid, erinevad loodus- ja 
täppisteaduste- ning loov-
töötunnid. Paikuse kool on 
liitunud „Liikuma kutsuva 
kooli“ projektiga. Kehalise 
kasvatuse tundidesse toome 
rohkem tantsulist liikumist 
rahva- ja seltskonnatantsu 
näol. Kindlasti jätkame koo-
li kevadballi korraldamist. 
Koolipere valis kevadballi 
korraldamise Paikuse kooli 
möödunud õppeaasta Aasta 
teoks.

Kuna õpilased ja õpeta-
jad veedavad suurema osa 
oma päevast koolimaja sein-
te vahel, siis on väga oluline 
luua hubane, kaasaegset 
õpitegevust võimaldav koo-
likeskkond. Järgnevatel aas-
tatel teostame selle eesmärgi 
saavutamiseks erinevaid 
ehitus- ja remonditöid. Sel 
suvel toimunud I etapi raa-
mes vahetati välja peakor-
puse ripplaed ja siseuksed. 
See oli vajalik selleks, et 
muuta uksed helikindlaks  

ning koridorid valgemaks. 
Soojuskiirguse vähenda-
miseks kiletati algklasside 
maja koridoride aknad.

Arvutiklassi senised  
arvutid asendasime uute 
all-in-one arvutitega ning 
neljas klassiruumis uuenda-

sime mööblit. Parendasime 
õpetajate töötingimusi re-
monditud õpetajate toa ning 
uue mööbli näol.

1.a klass, õpetaja Kristiina Volt
Erik Eeskivi, Emily Elbing, Slver Haava, Georg Heinmets, Emma Jürisoo, Karl Otto  
Käärats, Karen Kask, Jarek Kiirats, Anete Lemvald, Randon Mändla, Jan Rudolf 
Palmiste, Kristelle Panfilova, Andrian Romantšuk, Kenneth Sinisalu, Keron Soosaar, 
Saskia Sopp, Heleri Susi, Jakob Sutt, Rihanna Tõnissaar, Keira Tuisk, Karmen Uibo, 
Ralf Uustamm, Aleksandra Uustamm, Theresa Uustamm.

1.b klass, õpetaja Lisabet Roos
Kertu Allika, Krete Allika, Emili Aumeister, Trinity Lea Hunt, Jan Johann Kartau, 
Kirill Kilievoi, Krisander Kruusa, Grethel Luup, Marleen Maidre, Mirtel Mihhotin, 
Romet Möldre, Lisethe Murumaa, Harald Nisuma, Aron Paimre, Jesper Pärn, Emily 
Poolakese, Johann Rohtla, Kristofer Johan Sõrmus, Silver Suvorov, Kert Tahker, 
Reliis Uibomäe, Werner Väljamäe, Lisandra Viik, Oskar Vunk.

1.c klass, õpetaja Tiiu Timberg
Joannes Alas, Andra Albert, Uku Apsalon, Romet Hallik, Helina Hanson, Emma 
Marie Käärats, Cassandra Kajastu, Joosep Kaljuvee, Kaspar Kimmel, Elena Kohv, 
Kristofer Korp, Emma Landing, Kaur Metsnik, Kaspar Milvek, Lisandra Oja, 
Kätriin Priivits, Georg Rahusaar, Madly Rohelsaar, Sander Sildver, Lisanna Soop, 
Adele Suurhans, Kendra Uibomäe, Kenert Valgenberg.

Rukkilille 1 ja 3 enampakkumine
Pärnu Linnavalitsus on välja 
kuulutanud kirjaliku enam-
pakkumise Paikuse alevis 
kahe kinnisasja koorma-
miseks hoonestusõigusega 
10 aastaks koos hilisema 
kinnistu väljaostuõigusega:

- Rukkilille tn 1 (kinnis-
tu nr 14787450, katastritun-
nus 56801:001:1336, 10099 
m2, tootmismaa);

- Rukkilille tn 3, (kinnis-
tu nr 14787650, katastritun-

nus 56801:001:1339, 10114 
m2, tootmismaa).

Hoonestusõiguse tasude 
algsuurused käibemaksuta 
kogu hoonestusõiguse pe-
rioodi eest on järgmised: 
Rukkilille tn 1 - 30 297 ja 
Rukkilille tn 3 - 30 342 eurot.

Täpsem info enampak-
kumise tingimuste kohta 
avaldatakse Pärnu linna 
kodulehel ja ajalehes Pärnu 
Postimees. 

Odyssease skulptuur 
jõudis Kiviaja külla

Septembrikuu esimesel nä-
dalal paigaldati Kiviaja 
teemaparki Odyssease ki-
viskulptuur Portaal.

Kreeka skulptori nimi 
Odysseas on niisama pilku-
püüdev nagu tema võidu-
töö Portaalgi. 1983. aastal 
Gruusias Tbilisis sündinud 
Odysseas on osalenud paa-
rikümnel sümpoosionil eri 
maades. Tunamullu Selja-
metsa esimesel rahvusvahe-
lisel skulptuurisümpoosionil 
valminud kaheksa skulptuuri 
seast valiti just tema teos 
kõnekaimaks, et paigutada 
Kiviaja teemaparki.

Odysseas ei soovinud 
oma tööd lahti mõtestada, 
sest eelistab, et iga vaataja 
saaks seda ise teha.

Paekivi, millest Portaal 
on valmistatud, valis skulp-
tor välja selle järgi, et õige 
nurga alt vaadates näeb ühel 
inimnäo profiili ja teine 
meenutab kala.

Nüüd annab Reiu ja 
Pärnu jõgede kaldal seisev 
Portaal teemapargi külasta-
jale võimaluse heita pilk läbi 
portaali aastaaegade vahel-
dumisel olevale veepildile 
ja jõesuunalt vaadates loo-
duse muutuste värvimaailma 
maastikul, et tunnetada, kust 
me tuleme ja kuhu oleme teel.

On ju just see koht rikas 
oma ligikaudu kümne tu-
hande aasta pikkuse paikse 
elamise oskuse poolest – 
kiviajast tänapäevani.

Kuno Erkmann

Võimalus anda geeniproovi
Vähemalt 18-aastastel Pai-
kuse elanikel on 26. sep-
tembril kell 12-15 võimalik 
loovutada geeniproov Po-
litsei- ja piirivalvekolledži 
Paikuse õppeüksuses (Kooli 
tee 12) geenidoonorite kogu-
mispäeva raames. Eelnevalt 
palutakse olla 4 tundi sööma-

ta (võib juua lisanditeta vett). 
Kaasas peab olema isikut 
tõendav dokument.

Lisainformatsiooni saate 
veebilehelt geenidoonor.
ee, helistades geenivaramu 
infotelefonile 520 6959 töö-
päeviti 9-17 või kirjutades 
info@geenidoonor.ee.

Tasuta digioskuste algkoolitus
23. ja 24. oktoobril kell 13-
17 toimub raamatukogus 
kahepäevane digioskuste 
algkoolitus ’’E-Kodanik”, 
mille raames õpitakse ka-
sutama ID-kaarti, saadakse 
aimu Mobiil-ID võima-
lustest, erinevatest veebi-

vahenditest nagu e-posti 
teenus, digiallkirjastatakse 
dokumente jne.

Õppemeetodid: prakti-
line harjutus, iseseisev töö.
Koolitus on tasuta. Eelne-
valt registreeri tel 445 5225, 
gerli.lehemets@paikuse.ee. 
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Paikuse osavalla esimesel 
kodukohvikute päeval 24. 
augustil osales 17 kodu-
kohvikut. Seda oli tunduvalt 
rohkem, kui korraldajad 
lootagi julgesid.

Kodukohvik Kräsupesa 
avas uksed Käärasoo tee 
koduaias ning pakkus firma-
roana kräsupeakooki. Nagu 
paljudes teisteski kodukoh-
vikutes, tuli päeva jooksul 

Linnavalitsuses otsustati:
12. augustil
* seada kirjalikul enampakkumisel hoonestusõigus kinnisasjadele Paikuse alevis 

Rukkilille tn 1 ja 3 (loe lk 1).
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 21.02.2002 otsusega nr 2 kehtestatud Kitse maaük-

suse detailplaneeringu joonist “Hoonestamise ja kruntimise skeem” Pihlaka tn 6 kinnistu 
osas selliselt, et lubada kinnistul hoonestusala suurendada 10% ulatuses.

2. septembril
* nõustuda Paikuse alevis asuva Jõekalda tee 53 katastriüksuse jagamisega kaheks 

katastriüksuseks vastavalt jagamisplaanile. Määrata katastriüksuse moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
- Jõekalda tee 53, elamumaa – 100%;
- 19278 Sindi-Lodja-Silla tee T6, transpordimaa – 100%.
* nõustuda Silla külas asuva Jõekalda tee 58 katastriüksuse jagamisega kaheks katast-

riüksuseks vastavalt jagamisplaanile. Määrata katastriüksuse jagamisel uutele moodus-
tatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
- Jõekalda tee 58, tootmismaa – 100%;
- 19278 Sindi-Lodja-Silla tee T8, transpordimaa – 100%.
* kinnitada 2019. aasta konkursi “Kaunis kodu” võitjad, sh parima heakorrastusega 

väikeelamutest Paikuse osavallas Västriku 17 (omanik Taivo Vridolin).
* kehtestada Paikuse alevis Männiku tn 5 kinnistu detailplaneering eesmärgiga jagada 

see kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata hoonestusala ja ehitusõigus,  
leida parkimislahendus ning tagada haljastusnõuete täitmine vastavalt kehtivale Paikuse 
teemaplaneeringule. 

Muuseumi pedagoog-vara-
hoidjana töötab Ants Välimäe

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Septembrist alustas Sel-
jametsa Muuseumi peda-
goog-varahoidjana tööd 
Ants Välimäe. 

Ta on lõpetanud Viljandi 
Kultuurikooli kultuuritööta-
ja-lavastaja erialal ning Tal-
linna Pedagoogikaülikooli 

Kultuurinõunik-manageri 
erialal summa cum laude. 
Töötanud Oisu Rahvamajas 
kunstilise juhina, Imavere 
Vallavalitsuses kultuuri-
nõuniku ja abivallavane-
mana, sama vallavolikogu 
esimehena.

Viimased 18 aastat juhtis 
Eesti Piimandusmuuseumi. 
Asutanud ja juhtinud eri-
nevaid mittetulundusühen-
dusi, vedanud erinevaid 
harrastusteatrite- ja muid 
kultuuriprojekte. 

Pärjatud Muinsuskait-
seameti teenetemedaliga 

ja Maaeluministeeriumi 
hõbedase teenetemärgiga 
ning Kultuurkapitali aasta-
preemia Järvamaa Kultuu-
ripärl 2015 omanik. Hobi-
deks peab värske Seljametsa 
muuseumi juht teatrit ja 
muusikat, sh laulude loo-
mist ning laulmist. Eelmisel 
aastal ilmus temalt luuleko-
gu “Pilk üle õla”.

Ants on 53 aastane, abi-
kaasa on muusikapedagoog 
ning kultuurikorraldaja. Ei 
saa kuidagi lisamata jätta, 
et tal on viis last ja viis 
lapselast.

Ka korstnapühkimine nõuab 
ajaga kaasas käimist
Iga-aastane kütteperiood 
on jälle tulemas. Küttepe-
rioodi alguseks on vajalik 
kütteseadmed hooldada, va-
jadusel remontida ja tagada 
korrasolek.

Tööde tellimuste ar-
vukusest võib järeldada, 
et inimesed suhtuvad tu-
leohutusse ja küttesead-
mete korrashoidu järjest 
kohusetundlikumalt. Kord 
aastas on kütteseadmete 
hooldamine kohustuslik. 
Ühe perega eramus võib 
kütteseadmeid hooldada 
neli korda majaomanik ise, 
kuid ka see tuleks kirjalikult 
vormistada. Vähemalt igal 
viiendal aastal peab töö 
tellima kutseliselt korst-

napühkijalt. Mitme perega 
eramutes peab igal aastal 
teostama hooldust vähemalt 
neljanda kvalifikatsiooniga 
korstnapühkija.

Järgmisel aastal käivi-
tub riiklik e-register, kuhu 
korstnapühkija kannab pea-
le tööde teostamist objektid 
Päästeameti admebaasi. 
Andmebaasi kantakse küt-
teseadmete loetelu ja hool-
duse kokkuvõte.

Kütteseadmete arengu 
ja muutusega on lisandunud 
klassikalistele puhastusva-
henditele kaasaegsemaid, 
mis toimivad päris hästi. 
Korstnapühkijatele korral-
datakse erinevaid koolitu-
si, mis annavad palju uusi 

teadmisi. Kasutatakse palju 
pelletiküttel põhinevaid 
katlaid, kaminad, pliite. Üks 
suurim tootja on Itaalias 
asuv Extraflame Nordica 
tehas, kes pakub väga laias 
valikus erinevaid pelletika-
minaid, -pliite ja -katlaid 
täisautomaatikaga. Nende 
hoolduseks ja garantii ta-
gamiseks on vajalik käia 
Itaalia tehases tehnilisel väl-
jaõppel. Tehase esindajana 
on võimalik saada vajalikke 
varuosi, uuendada arvutipõ-
hiseid hooldusprogramme 
ja teha vajalikku koostööd.  
Meeldivat ja turvalist küt-
mist! 

Peeter Serman
Korstnapühkija

5. septembril pidas Paikuse 
osavallakogu oma esimese 
suvepuhkusejärgse koos-
oleku, seekord Seljametsa 
Rahvamajas.

Heakskiitev arvamus 
anti linnavolikogu määruse 
„Pärnu linna jäätmekava 
aastateks 2019-2023 vastu-
võtmine“ eelnõule. 

Jäätmekavas sätesta-
takse üldised eesmärgid 
jäätmemajanduses. Jäät-
mekavale on seatud kolm 
eesmärki: jäätmetekke väl-
timise edendamine ja jäät-
mete ohtlikkuse vähenda-
mine, jäätmete kogumise ja 
taaskasutamise edendamine 
ning jäätmearuandluse tõ-
hustamine ning jäätmetest 
tuleneva keskkonnariski 
vähendamine ning seire ja 
järelevalve tõhustamine. 

Eesmärkide saavutami-
seks on jäätmekavas seatud 
mitmeid tegevusi, sh sortee-
rimise vajalikkuse tutvusta-
mine, keskkonnateadlikkuse 

kampaaniate korraldamine 
ja kasutuskõlblike riiete 
kogumise edendamine. Sa-
muti võetakse ülesandeks 
rajada uued ohtlike jäätmete 
kogumispunktid Pärnu linna 
kui asustusüksusesse ning 
jäätmejaam Audru alevikku. 
Propageeritakse eramaja-
des komposteerimist ning 
osavaldades laiendatakse 
korraldatud jäätmeveoga 
paberi ja kartongijäätmete 
kogumist. Tõhustatakse 
järelevalvet ehitus- ja lam-
mutusjäätmete sorteerimise 
üle ning jätkatakse ohtlike 
jäätmete ja elektri- ja elekt-
roonikajäätmete kogumis-
ringide korraldamist.

Heakskiitev arvamus 
anti ka linnavolikogu otsuse 
„Pärnu linn Paikuse alev 
Looga tee 1 kinnistu de-
tailplaneeringu koostamise 
algatamine ja detailpla-
neeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise al-
gatamata jätmine“ eelnõule.

Detailplaneeringu (DP) 
koostamise ülesandeks on 
selgitada välja krundile so-
bivaim hoonestusala ja ehi-
tusõigus, määrata arhitek-
tuursed ja linnaehituslikud 
tingimused ning haljastus-,  
parkimis-, juurdepääsu- 
ja kommunikatsioonidega 
liitumise lahendus. Jätta 
algatamata Looga tee 1 
kinnistu DP keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, sest 
kavandatav tegevus ei oma 
keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüstee-
mi seaduse mõistes olulist 
keskkonnamõju.

Osavallakogu liikmed 
tutvusid Seljametsa muu-
seumi uue juhi Ants Väli-
mäega (loe lk 2). Ära kuulati 
ka Seljametsa Rahvamaja 
direktori Annika Põltsami 
ja Paikuse Spordikeskuse 
juhataja Roland Šimanise 
ülevaated nende juhitavate 
asutuste tegevusest.

Liilia Varik

Esimesed kodukohvikud 
üllatasid loomingulisusega

» Osaleda võivad kõik Pärnu linnas ja osavaldades 
ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
» Osalemiseks esitab ehitise omanik Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse. 
Avalduse võib esitada ka omaniku volitatud esindaja.

Avaldusi saab esitada 15. oktoobrini 2019

www.parnu.ee

Fotod: Urmas Saard

kokkajatel otsa saanud koo-
kide asemel uued küpsetada. 

Seljametsa Rahvamajas 
asus staabikohvik „Siin me 
oleme“, mille lustakas fil-
mitegelasteks maskeeritud 
seltskond käis siin-seal koh-
vikutes ning Paikuse toidu-
poes üllatusvisiite tegemas. 
Tundus, et õnnestus – meel-
divalt üllatusime nii meie kui 
kohvikupidajad ja külalised. 

Annika Põltsam

Päevakeskuses tervitati 
Paikuse beebisid
11.septembril toimus päeva-
keskuses selle aasta ainuke 
Paikuse beebipäev. Päeva-
keskus on olnud Paikuse 
lusikapidude sünnikoduks, 
kuna esimestel aastatel toi-
musid peod just Tiigi tänava 
hubases kaminasaalis. Bee-
bide arvu kasvades koliti 
vastuvõttudega aga valla-
maja saali, kus pidusid peeti 
kaks korda aastas.

Tänavusele lusikapeole 
oli kutsutud 15 uut ilmako-
danikku koos vanematega. 
Täname lapsevanemaid, kes 
ei pidanud paljuks mitmeid 
kuid oodata lusikapeo toi-
mumist kodukohas, kuigi 
tänasel päeval on võimalik 

saada lusikas ka sagedami-
ni toimuvatel keskuslinna 
vastuvõttudel kätte. Hoiame 
traditsioone ning kingime 
lisaks graveeritud lusikale 
ka osavalla sümboolikaga 
lastepärase meene, milleks 
viimastel beebipäevadel on 
olnud väike lastekruus. 

Lasteaia poolt tõid tervi-
tusi Kadi Sepa laululapsed, 
kohal oli fotograaf oluliste 

hetkede jäädvustamiseks 
ning üritusele pani magusa 
punkti maitsev tort. 

Soovime järgmist pidu 
pidada juba emadepäeva 
paiku, lootes, et Paikuse 
beebipäeval osaleda soovi-
jaid jagub.

Mõnusat kooskasvamist 
vastsetele ilmakodanikele ja 
nende vanematele!

Katti Aumeister
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Oktoobris stardivad taas ka eakate huviringid 

Öökino elustas aastakümneid tühjana 
seisnud Põlendmaa koolimaja

Õpetajad nobenäpud

Rohelise Jõemaa VIII spordimängud 
said Paikuse osavallas õnnelikult peetud
10. augustil  võõrustas 
Paikuse osavald Rohelise 
Jõemaa piirkonda jäävate 
omavalitsuste esindusi, kel 
aastaid kombeks kord aastas 
kokku saada ja spordimän-
gudes jõudu katsuda.

Sel aastal osalesid kuuest 
Rohelise Jõemaa piirkonda 
kuuluvast omavalitsusest 
neli: Tori, Põhja-Pärnumaa, 
Põhja-Sakala, Pärnu linna 
Paikuse osavald. Kokku 
mahtus mängumaadele ehk 
oma sadakond osalejat.

Kavas oli hulk erinevaid 
alasid: pendelteatejooks, 
jalgrattakross, sulgpall nais-
tele, võrkpall meestele, pe-
tank, disc-golf, juhtkonna 
võistlus, kergejõustik ja 
korraldaja poolt üks teate-
võistlus. 

Tulemustest rääkides 
võiksin küll öelda, et võitsid 

kõik, kes osa võtsid, kuid 
tegelikult sai peetud ikka 
ka päris arvestust. Esikoht 
kuulus sel aastal Põhja-Sa-
kalale, teiseks platseerus 
Paikuse osavald ja kolman-
daks Tori esindus. 

Täname kõiki, kes meie 
üleskutsele vastasid ja osa-
valla au kaitsele asusid, 
kelle panus võistlusmängu-
de õnnestumisse oli mää-

ratu ja hindamatu: Mait 
Lind, Raiko Hiis, Marika 
Valter, Kristjan Õunpuu, 
Kalle Kolt, Kaie Kodas-
ma, Kaspar Kodasma, 
Ragnar Juss, Anastasia 
Poddubko, Harry Järmut, 
Mariann Sulg, Raivo Sil-
doja, Rainer Järmut, Ke-
vin Viikoja, Viiu Juurik, 
Karin Lääts, Elve Lääts, 
Ketu Pupp, Annabel Allik-

saar, Karin Artel, Andry 
Harjakas, Kerstin Harja-
kas, Krister Vellet, Daniil 
Kurman, Eve Putk, Ene 
Ostrov, Anneli Veinsteins, 
Raido Künnapas, Janary 
Laanemets, Eger Kruuse, 
Alice Tärgla, Piia Salundi, 
Hardi Ilves, Pärnumaa 
Spordiliit ja Rohelise Jõe-
maa Koostöökogu.

Roland Šimanis

Näitusel nimetusega “Õpe-
tajad nobenäpud” saab uu-
distada erinevaid käsitöö-
tehnikaid, traditsiooniliste 
heegeldus- ja kudumistööde 
kõrval näeb pärlitest, ka-
meedest ning suisa vääris-
puidust ehteid ja aksessuaa-

re. Samuti saab uudistada 
tekstiilitrükis kaunistatud 
esemeid, keraamikat, klaas- 
ja portselanmaali, paber-
meisterdamis- ja paberfili-
grees valmistatud esemeid.  

Kohtume raamatukogus!
Gerli Lehemets

24. augustil toimus Paikuse 
Skate 2019 võistlus, kus 
mõõtu võeti tõukeratastel 
kahes erinevas vanuseklas-
sis. Noorematest moodus-
tasid esikolmiku Samuel 
Einbaum, Art Habicht ja 
Dario Murciakorsakov. Va-
nemas vanuseklassis tuli 
esikohale Sten Stint, kel-

lele järgesid Silver Tagu ja 
Marcus Toomsalu.

Ürituse peaorganisaator 
oli sel korral Silver Tagu 
koos oma abilistega ning 
päevajuhiks noorte seas 
tuntud tõukerattur Gemo 
Tasane. Noortekeskus oli 
sel korral vaid taustajõuks.

Marika Valter

Tõukeratturid võtsid kooli 
juures skatepargis mõõtu

Sügise saabudes saavad 
hoo sisse tubased tegevused 
ning taas on osavalla eakatel 
võimalik ühineda erinevate 
huviringidega ja muude to-
redate seltskondadega, kes 
ühiselt vaba aega sisustamas 
käivad. Et susside sahin ja 
sära silmades ikka kestaks, 

ootavad kõik need grupid 
ka uusi liitujaid, tuleb ainult 
õigel ajal õigesse kohta 
kohale minna. Kõik ringid 
ja tegevused on osalejatele 
tasuta. 

Katti Aumeister
Pärnu Sotsiaalkeskuse 

Paikuse päevakeskuse juht

Fotol: Paikuse eakate võimlemisgrupp osales 1. juunil 
Pärnumaa III võimlemispeol „Päikeseratas“, juhen-
daja Ene Saagpakk.

Eakate huvitegevus ja vaba aja sisustamise võimalused Paikusel 2019/2020
Tegevus Asukoht Toimumisaeg Juhendaja/eestvedaja

Eakate võimlemine Paikuse Tervise- ja 
Spordikeskuse aeroobikasaal

Reedeti kell 17.00-18.00 Ene Saagpakk

Rahvatantsurühm Paikuse Memmed Paikuse osavallakeskuse saal Kolmapäeviti kell 17.00-18.30 Maie Kalbus ja Inga Laur
Eakate naisansambel „Lustilik“ Paikuse osavallakeskuse saal Teisipäeviti kell 10.30-12.00 Kristi Rulli-Schvede
Segaansambel „Helin“ Seljametsa Rahvamaja Kolmapäeviti kell 11.00-13.00 Priit Kask
Eakate klubi „Kuldne iga“ peohommikud Paikuse osavallakeskuse saal Iga kuu esimene pühapäev kell 11-13 Sirje Lember
Memmede käsitööklubi Päevakeskuse kaminasaal Teisipäeviti kell 13.00-14.00 Klaara-Greeta Miil
Jututuba – eakate vestlusring Päevakeskuse kaminasaal Iga kuu teisel neljapäeval kell 12-14 Urve Ott
Lauamängude ring Päevakeskuse kaminasaal Kolmapäeviti kell 11.00-12.00 Katti Aumeister
Bingo- ja mälumänguõhtud Päevakeskuse kaminasaal Neljapäeviti 17.00-18.30 Karmen Reinumäe ja 

Katti Aumeister

Seljametsa Rahvamaja 
meeskond korraldas Paiku-
se osavalla ääremaal pool 
sajandit tühjana seisnud Põ-
lendmaa koolimajas sumeda 
suveõhtu öökino. 

Tondilossina seisev 
koolimaja kaunistati luge-
matu arvu küünlalühtrite, 
kaltsuvaipade ja lilledega. 

Ringkäigu koolimajas tegi 
sealsamas 70 aastat tagasi 
koolitööd alustanud Valdeni 
talu perenaine. 

Õhtu juhatasid sisse 
Heini Soobiku karmoskahe-
lid, mille saatel aktiivsemad 
pidulised kohe tantsu alusta-
sid. Alustuseks näidati ring-
vaadet palgiparvetamisest 

Reiu jõel 1950ndail ning 
vana aja koolilugusid. Õhtu 
jätkus koolimajja sobiva 
filmiga „Seltsimees laps“.

Kinolisi kogunes nii 
palju, et pinke tuli juurde 
tuua. Viimati näidati majas 
kino mitukümmend aastat 

tagasi. Kool suleti majas 
pool sajandit tagasi, kord 
aastas peetakse koolimaja 
saalis veidi enam kui 30 
püsielanikuga Põlendmaa 
külapäeva.

Annika Põltsam
Imar Naaberi fotod 

Muinastulede öö valgus-
show ja kontserdiga 

Muinastulede ööd tähista-
sime Paikuse kiviajaküla 
lõkkeplatsil Silver Sepa 
kontserdiga. Kontsert algas 
Silveri maismaapurjeka 
purjele projitseeritud val-
gusshowga ning kasvas üle 
kaasahaarvaks kahetunni-
seks kontserdiks, mille lõpe-

tuseks Silver koos riietega 
jõkke end kosutama hüppas. 

Rahvamaja tublid vaba-
tahtlikud korraldasid kont-
serdil heategevuskohviku, 
millega teenisid muuseumi 
harmooniumi renoveerimise 
fondi 180 eurot lisaraha. 

Annika Põltsam

Tasuta infotunnid delikaatse 
probleemi leevendamiseks
MTÜ Inkotuba nõustab 
tasuta uriinipidamatusega 
inimesi (neid on meie hul-
gas iga kolmas), et paran-
dada nende elukvaliteeti, 
et inimene ei jääks oma 
murega üksi.

Kahjuks puudub ena-
musel inimestel ka kõige 
esmasem teadmine pida-
matuse probleemist ja selle 
lahendustest. Üldjuhul on 
see mure alati leevendatav 
just spetsiaalsete sidemete 
kasutamisega. Need jäävad 
märkamatuks, hoiavad naha ja 

riided kuivana ning väldivad 
ebameeldiva lõhna levikut.

Oleme tegelenud tasuta 
nõustamisega alates 2001. 
aastast ja näeme selle vaja-
dust kahjuks aina kasvavat. 
Tasuta privaatseks nõusta-
miseks broneerida aeg ette 
telefoni teel. Sellest sügisest 
alustame igakuiste tasuta 
infotundidega. Esimesed 
toimuvad 29. oktoobril ja 
26. novembril Pärnus Rüütli 
47 kell 17-18. Etteregistree-
rimine tel 4430 230. MTÜ 
Inkotuba, www.kuivaks.ee.
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Korstnapühkimisteenused. OÜ Tamu, tel 5645 0529.
TEADAANDED

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

Aima Kalder  04.11.1933 - 25.08.2019
Olavi Kaul  02.10.1963 - 07.09.2019
Endel Pais  25.01.1935 - 08.09.2019

Õnnitleme!
RON KIKAS   28.08.2019
ema Katri Kägo
isa   Priit Kikas

RASMUS PIHU   04.09.2019
ema Kristi Nugis
isa   Siim-Sander Pihu

MARTIN TUISK
HEIMAR TAMMEL
UDO-LEMBIT GROSSMANN
ELMAR HIIEMÄE
KALEV TÕNISSON
ENNO KUUSMETS
ARVO SAARE
ARVI MÄNNIKU
ANTS MÄGI
ARVO KURUL

TAIVO STUBBE
HARRI LAANEPÕLD
LINDA NAHKSEPP
ELMA TEDER
ASTA SEPIK
HILDA MASLOVA
VALENTINA BAKANOVA
MARIA TAMMEL
LEIDA MÄGI
LJUDMILA LEESMENT

MARET KASK
LEA KUSTASSOO
VEERA MEKLEŠ
MAIE VOOLAID
HELJU RADIK
LEIDA SAZONOV
ELLE TOHVER
LUDMILLA AGARD
RAILI LUIK
ANNE SAAL

Seljametsa rahvamajas
1. oktoobril kell 19.30

„Vanamehe film“
Pääse 5-/4-

Kohtade broneerimine 
rahvamaja@paikuse.ee

Dr Anne Järvsaar  Pereõe vastuvõtt
Tel 445 5358  Anneli Lätt, Jaanika Kuusk,
E 13-18  Triinu Maass-Sein
T, N, R 8-13  E 8-18
K 10-15  T, K, N, R 8-16

Dr Valentina Pabor Pereõe vastuvõtt
Tel 445 6340  Jelena Tšasovskih,
E, N 11-16   Triinu Leppik, Ingre Proos
T 13-18  E, K, N, R 8-16
K, R 8-13  T 8-18

NB! Vereproovide võtmine E ja N kell 8-10

Seljametsa Rahvamajas
4. oktoobril kell 19

Wanade tantsude klubi

Õpime ja tantsime vanu ja uuemaid 
seltskonnatantse elava muusika saatel. 
Juhendajad Rita Mändla ja Ülle Ots.
Osalustasu 3 eurot, kaasa vahetusjalatsid ja 
soovi korral toit ühisele peolauale. 

Rõõmsa kohtumiseni!

Pai ilusalong 
Paikuse Coop kaupluse II korrusel

Naiste, meeste ja laste juuksur, näohooldused, 
maniküür, pediküür, depilatsioon, ripsmepikendused, 
hammaste fotovalgendus, jumestus, solaarium

5667 5049 / salongpai@gmail.com
facebook.com/paiilusalong

Paikuse Huvikool ootab õppima!
On veel vabu kohti nii nuti- 
kui ka kunstide keskuses

Registreerimine kooli
https://arno.parnu.ee

Hobikool täiskasvanutele 
alustab oktoobrist

BerliEst Tervisetuba Paikusel
      Massaaž Pediküür

 BerliEst Tervisetuba
 521 5093 Ulvi

berliestinfo@gmail.com

Paide mnt 19a I korrus

 BerliEst Tervisetuba

Paikuse Perearstikeskuse vastuvõtuajad

Eakate Päeva pidu
6.oktoobril kell 11

Paikuse osavallakeskuse saalis
 

Esinevad Brigita Murutar ja Paul Neitsov 
ning flamenkotrupp Los Tarantos 

 Sissepääs TASUTA
 

Palun registreeri end Paikuse 
Päevakeskuses telefonil 4455355 või 
e-posti teel paevakeskus@paikuse.ee

13.OKTOOBRIL KELL 11.00
SELJAMETSA KÜLAMAJAS

Müügiks mett, mahedaid kanamune, kartulit,
käsitööd, hoidiseid ning kõike värsket ja värvilist mida

sügis meile pakub! 

SÜGISLAAT
0
S

TS

Kauplejate registreerimine:saaremaiu(ät)gmail.com
 tel: 5564 6400; 5348 9965

Avatud on "Paikuse Martade" kohvik!

Esineb Seljametsa rahvatantsurühm "Virtin"
Muusikalised vahepalad perebändilt "Rannarada"
Seltskonna tantse õpetab Rita Mändla
Näitus: vändaga kodumasinad Valdu Välimäe
kogust 

Soeta varud salve enne talve!

Seljametsa külamajas:

KaKaK upupu

Päevajuht Ülle Ots

Korraldaja Paikuse Naisteühing Marta ja toetab Pärnu linn

Kell 12.30 lastele animafilm "Kapten Morten lollide
laeval", pääse 5-/4-

Seljametsa Muuseumis :




