
Nr. 9 (332)   19. september 2022 Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Ilusat ja ladusat alanud kooliaasta jätku!

1.a klass, klassijuhataja Kristiina Volt

1.b klass, klassijuhataja Lisabet Roos

1.c klass, klassijuhataja Tiiu Timberg

Paikuse osavallas on 
kokku kolm haridus- 
asutust: Paikuse Kool, 
Paikuse Lasteaed ja 
rahvakeeli Paikuse po-
litseikool, kus 1. sep-
tembril alustasid õppe-
tööd kokku ligikaudu 
tuhat last ja noort.

Paikuse Kooli direk-
tori Anne Kalmuse sõnul 
õpib meie põhikoolis rekor-
diliselt 615 õpilast. Kolmes 
1. klassis alustas oma kooli-
teed 68 särasilmset tüdrukut 
ja poissi. Ka lõpuklasse on 
kolm, kus õpilasi kokku 66. 

9.a klassi viib lõpusir-
gele klassijuhataja Külli 
Jürisoo, 9.b Sirje Suurevälja 
ja 9.c Liina Kivisto. Uute 
klassijuhatajatena alustasid 
tööd Geli Lehemets (4.a), 
Talvi Kaja (4.b), Kristel 
Mikkor (4.c), Tiina Post 
(5.f) ja Mait Lind (7.b). 
Kadi Kesküla on uus tant-
suõpetaja ning koolis on 
tagasi ka sotsiaalpedagoog  
Maris Kalmu.

Selleks, et kõigil oleks 
koolis hea ja turvaline olla, 
on palju ära tehtud. Kool 
on liitunud ka Koolirahu 
Kokkuleppega, mis õppe-
aasta avaaktusel allkirjasta-
ti. Õpetajate poolt kirjutas 
alla kooli õpetajate esindaja 
õpetaja Maarja Tärk ning 
õpilaste poolt õpilasesin-
duse president Laura Kaisa 
Põder.

Uue õppeaasta aktustel 
kõlas uhkelt kooli laul, pal-
jud õpilased kandsid uhiuut 
Paikuse Kooli vormiriietust 
ja kõikide silmis säras rõõm 
ja elevus. Aktustel üllatas 
publikut ka Paikuse Kooli 
õpetajate koor, kelle esita-
tud laul “Hoia maad!” läks 
kõigile hinge.

Paikuse Lasteaia di-
rektori Ene Mihkelson 
märkis, et lapsi on 13 rüh-
mas kokku 252, neist kasu-
tab kohta Paikuse majas 197 
(7 aia- ja 3 sõimerühma) ja 
Seljametsa majas 55 last (1 
sõime- ja 2 aiarühma).

Sõimerühmades käib 
kokku 62 last. Kuigi sel 
aastal saadi varasemate 
aastatega võrreldes pakku-
da kohti sõimerühmadesse 
rohkem, ei jätkunud neid 
siiski kõigile kohasoovija-
tele. Kohaootele jäänutel 

on võimalus saada asendus-
koht kas  Silla külas asuvas 
lastehoius või siis mõnes 
Pärnu linna lasteaias. Paar 
vaba kohta on koolieelikute 
rühmas. 

Paikuse Lasteaeda saa-
bus aiarühmadesse eelmisel 
õppeaastal kaks last Ukrai-
nast, kes on hästi kohanenud 
meie lasteaiaga ja leidnud 
endale mängukaaslasi.

Lasteaia personal koos-
neb 54-st töötajast, sh on 31 
pedagoogi. Hetkeseisuga on 
kõik ametikohad täidetud.

Suurimaks remondi-
tööks oli suvel Paikuse 
maja 2007. aastal avatud 
osa fassaadi renoveerimine 
makusmusega 100 tuhat 
eurot. Järgmiseks aastaks 
loodetakse saada rahastust 
ka hoone teisele osale.

Paikuse ja Seljametsa 
majade mänguväljakute 
uuendamise raames kokku 
ligi 50 tuhande euro ulatuses 
likvideeriti vanu atraktsioo-
ne ja paigaldati ka uusi.

Sisekaitseakadeemia 
politsei- ja piirivalvekol-
ledži elu-olu kohta andis 
informatsiooni õppeosa-
konna juhataja Tiina 
Karu.

Sel sügisel alustas Pai-
kusel õppetööl üks kõrgha-
ridusõppe õpperühm ning 
kolm kutseõppe õpperüh-
ma, kokku ligikaudu 100 
õppurit.

Kolledži nimekirjas on 
kokku 438 õppurit, kes õpi-
vad politseiteenistuse kõrg-
haridusõppe õppekaval päe-
va- või sessioonõppes või 
politseiametniku kutseõppe 
erialal statsionaarses või 
mittestatsionaarses õppes.

Kokku on hetkel 19 õp-
perühma. Kevadel lisandu-
vad süüteomenetleja eriala 
õppurid, samuti politsei- 
ametniku erialal ametkond-
liku suunamisega õppurite 
õpperühm.

Õppetöö on jaotatud 
selliselt, et politsei valdkon-
na õpperühmadel toimub 
õppetöö vastavalt sisule nii 
Paikusel kui ka Tallinnas.

Põhitöökohaga töötab 
Paikusel 20 õppejõudu, kuid 
õppejõudusid, kes Paikusel 
tunde andmas käivad, on 

oluliselt rohkem. Vastavalt 
tunniplaanile lisanduvad 
ka Tallinna õppejõud, lisaks 

Eurotoetuste 
infopäev
Rahandusministeerium ja 
Riigi Tugiteenuste Keskus 
kutsuvad eurotoetuste maa-
kondlikele infopäevadele, 
kus antakse ülevaade Euroo-
pa Liidu struktuuritoetustest 
perioodil 2021–2027. 

Pärnus toimub infopäev 
28. septembril algusega kell 
10 Pärnumaa innovatsioo-
nikeskuses (Pärnu kolledž, 
Ringi 35).

Päevakava ja registree-
rimine https://rtk.ee/euro-
toetuste-infopaevad.

Otsitakse 
Pärnumaa aasta ISA
Eesti Reservohvitseride 
Kogu koostöös Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidu ja Pär-
nu linnaga korraldab kon-
kursi Pärnumaa aasta ISA 
leidmiseks.

Käesoleval aastal soo-
vitakse rohkem tähelepanu 
pöörata neile isadele, kes 
lisaks heaks isaks olemisele 
vähemalt kahele lapsele on 
panustanud oma kogukonna 
siseturvalisusesse kas läbi 
oma töö või vabatahtliku 
tegutsemise kogukonnas 
(naabrivalve, ohutusalane 
tegevus, abipolitseis jm 
kaasa löömine jms).

Kandidaate saavad esi-
tada Pärnu linn ja osavallad, 
maakonna vallad, Pääs-
teameti Lääne Päästekes-
kus, Politsei- ja piirivalvea-
meti Lääne prefektuur ja 
Kaitseliidu Pärnumaa malev 
(iga institutsioon ühe).

ekspertidena Politsei- ja 
Piirivalveametist või mujalt 
asutustest tunde ja loenguid 

andvad külalisõppejõu staa-
tuses olevad õppejõud.

Liilia Varik

Linnavalitsus loobub 
lauatelefonidest
Üleminek lauatelefonidelt 
mobiilidele toimub sep-
tembrikuu jooksul järkjär-
guliselt. 

Peale 1. oktoobrit jäävad 
alles linnavalitsuse üld-
numbrid 444 8200 ja 15505, 
osavallakeskuste üldnumb-
rid ning infospetsialistide 
telefonid. 

Meie osavalla amet-
nike telefoninumbrid on:

Marika Valter 444 8150, 
5452 0076;
Riita Lillemets 444 8151;
Sirli Sabiin 5866 9363;
Nele Tamm 5866 9597;
Arvid Arroval 527 8683;
Väino Kaur 524 625.

Kõik linnavalitsuse keh-
tivad kontaktid on kätte-
saadavad linna veebilehel 
rubriigis Kontaktid.
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15. augustil 2022
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Raudtee tn 10 kinnistule sauna püstitamiseks. 
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Raudmäe kinnistule abihoone püstitamiseks. 
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Kuigu tee 18 kinnistule elamu püstitamiseks koos 
krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter. 
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Ogaliku tee 9 kinnistule elamu püstitamiseks koos 
krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter. 
* anda tee ehitusluba Silla külla Kopra tänava ehitamiseks.
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Keraamika põik 2 kinnistule abihoone püs-
titamiseks.
29. augustil 2022
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Murumuna 17 kinnistule elamu püstitamiseks koos 
krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon, maakütte kollektor 
ja elekter. Kinnistu omanik on kohustatud enne ehitamise alustamist sõlmima lepingu 
linnaga linnamaale rajatava kinnistule peale-mahasõidu väljaehitamiseks. 
5. septembril 2022
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Puraviku tn 17 kinnistule elamu püstitamiseks koos 
krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon, maakütte kollektor 
ja elekter. Kinnistu omanik on kohustatud enne ehitamise alustamist sõlmima lepingu 
linnaga linnamaale rajatava kinnistule peale-mahasõidu väljaehitamiseks.
12. septembril 2022
* muuta Paikuse alevis asuva Käärasoo põik 11 katastriüksuse senine sihtotstarve 
maatulundusmaast elamumaaks.
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 2003. aastal kehtestatud Seenemetsa maaüksuse detail-
planeeringut nii, et lubada Kukeseene tn 14 kinnistul hoonestusala suurendada 8% ulatuses 
vastavalt asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
* tunnistada riigihanke „Seljametsa muuseum-rahvamaja katuse remont” hankemenet-
lusel edukaks Sonmak Group OÜ esitatud pakkumus maksumusega 267 871,81 koos 
käibemaksuga.

Linnavalitsuses otsustati:Eterniidi tasuta äraveole saab 
registreeruda selle kuu lõpuni
Oktoobris ja novembris 
toimuvad Pärnu keskuslin-
nas ja osavaldades eterniidi 
kogumisringid. Tegemist on 
tasuta teenusega ja see on 
mõeldud eraisikutele.

Eterniit on keskkonnale 
ohtlik materjal, sest sisaldab 
asbesti. Tavaprügi hulka ei 
tohi eterniiti panna, samuti 
ei tohi seda ise omal käel 
käidelda.

Eterniidi äraveole tuleb 
elanikel ise registreeruda ja 
seda saab teha kuni 30. sep-
tembrini (kaasa arvatud). 
Paikuse osavallas on kon-

taktisik Maarika Keskoja, tel 
444 8177 ja e-posti aadress 
maarika.keskoja@parnu.ee.

Eterniidiveole registree-
rudes tuleb inimesel teada 
anda asukoht, kontaktand-
med ja eterniidijäätmete ko-
gus. Ühe majapidamise kohta 
võetakse vastu maksimaalselt 
2000 kg eterniiti (1 m2 eternii-
ti kaalub ca 16 kg).

Eterniidiveole regist-
reerunutele antakse telefoni 
teel teada, millal kogumis-
ring nende koduni jõuab.

Koht eterniidi peale 
korjamiseks peab olema 

veoauto jaoks lihtsasti ligi-
pääsetav (ka vihmaste ilma-
dega) ning eterniit pandud 
autojuhi jaoks valmis nii, 
et selle peale tõstmine ei 
vaja kodaniku kohalolekut. 
Ladustada tuleb maapinnast 
kõrgemale, nt euroaluse või 
prusside peale nii, et autoju-
hil oleks võimalik eterniidi 
alt lindid läbi panna ja eter-
niit korraga masinasse tõsta. 

Mullu veeti eraisikutelt 
tasuta ära ligi 120 tonni 
eterniiti. Aastaringselt võtab 
Pärnus eterniiti tasu eest 
vastu Paikre prügila.

Metsaelanikud tulevad meile 
aina lähemale
Veel pool sajandit tagasi 
tehtud lastelaul jutustab, 
kuidas paksus karulaanes, 
metsakurus suures kriim-
silm, karuott ja rebane hüp-
pasid üheskoos üksmeelses 
tantsuhoos. Ja nii see toona 
ka oli – haruharva tulid 
hundid-karud inimeste elu-
paikade lähedusse.

Ajad ja kombed paista-
vad muutunud olevat. Reba-
sed ei karda juba ammuilma 
suuri maju ja linnakära ning 
Paikuse osavallas pesitse-
vatest huntidest kirjutasime 
eelmises lehes. Mägrad on 
leidnud toidulaua koduaeda-
des, otsides ja leides muru- 
platsidelt tõuke, vihmausse 
või mida iganes.

Nüüd siis karu! Ei olegi 

vist enam ime, et meie met-
sade suurimad kiskjad en-
nast aina sagedamini linnas 
näitamas käivad. Või hoopis 
meid vaatamas?

On kuidas on, aga au-
gustikuu viimase laupäeva 
õhtupoolikul uitas rahu-

meelselt Paikuse osavallas 
saeveski taga päris korralik-
ku kasvu mesikäpp. Lähima 
elumajani jäi sealt küll oma 
250 meetrit, aga mis maa 
seegi soojal suveõhtul ära 
käia ole!

Liilia Varik

Ardo Nõmme kaamerasilma ette jäänud mesikäpp 
tatsas küll rahulikult, suund Lanksaare raba poole 
võetud, kuid silmad jälgisid tähelepanelikult ümbrust.

Ülevaade osavallakogu 
koosolekust
Paikuse osavallakogu pidas 
25. augustil oma esimese 
koosoleku peale suvepuh-
kust, sel aastal järjekorra-
numbrilt kuuenda. Valdavalt 
oli päevakorras arvamuste 
andmine linnavolikogu is-
tungile esitatavate määruste 
ja otsuste eelnõudele.

Osavallakogu otsustas 
9 poolt ja 2 vastuhäälega 
mitte toetada linnavolikogu 
määruse „Pärnu linna eel-
arvestrateegia aastateks 
2023-2027“ eelnõu.

Eero Rändla märkis, et 
kui ühinemisel oli meil in-
vesteeringuid miljon eurot 
aastas, siis nüüd 600 tuhat. 
Osavalla poolt esitatud ob-
jekte ei ole osaliselt eelarve 
koostamisel arvesse võe-
tud. 2027. aastaks ei ole 
eelarvestrateegias Paikuse 
nimeliste objektide investee-
ringuid planeeritud üldse. Ta 
tõi välja, et esitatud eelnõu ei 
taga tasakaalustatud arengut.

Heakskiitev arvamus 
anti  määruse „Pärnu linna 
arengukava aastani 2035 
muutmine“ eelnõule. Ette-
panek on teha muudatused 
arengu- ja investeeringu-
te kavades linnavalitsuse 
struktuuriüksuste ja lin-
naelanike poolt laekunud 
ettepanekute alusel.

Toetati määruse „Pärnu 
linna energia- ja kliima-
kava 2030“ eelnõu. Klii-
makava üheks suunaks on 
elektrienergia isetootmise 
soodustamine.

Toetati määruste „Pärnu 
Kaasava Hariduse Kompe-
tentsikeskuse põhimäärus“ 
(seni oli õppenõustamiskes-
kus), „Noortevaldkonna 
projektide ning huvihari-
duseks ja huvitegevuseks 
toetuse andmise kord“ ja 

„Kultuuri- ja spordipro-
jektide toetuse andmise 
kord“ eelnõusid. Praegu toe-
tatakse mitteformaalse õppe 
tegevusi kahe volikogu poolt 
kinnitatud määruse alusel 
(üks reguleeris projektidele 
toetuse andmist ning teine 
võistlemiseks ja õppeva-
hendite soetamiseks toetuste 
andmist ning stipendiumite 
määramist.

Linnavolikogu otsuse 
„Paikuse alevis Jõekalda 
tee 33 kinnistu detailpla-
neeringu koostamise alga-
tamine ja detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatama-
ta jätmine“ eelnõule andis 
osavallakogu heakskiitva 
arvamuse vaatamata asjaolu-
le, et detailplaneeringu al-
gatamiseks anti nõusolek 
tingimusel, et krundid oleksid 
enam-vähem võrdsed. Pla-
neerimismenetluse käigus 
selgus, et seda ettepanekut ei 
ole paraku võimalik rakenda-
da. Kinnistul asub kelder, mis 
peaks jääma positsiooni nr 1 
koosseisu.

Võeti teadmiseks linna-
vara osakonna vanemme-
netleja Reet Salmu ülevaade 
heakorranõuete täitmisest 
Paikuse osavalla territooriu-
mil. Heakorra seisukohalt 
näeb osavald üldiselt hea 
välja. Samas tõid osavalla-
kogu liikmed välja mõnin-
gaid puudusi tööde teos-
tamise järjepidevuse osas. 
Mõningatel juhtudel on tööd 
jäänud poolikuks. M. Valter 
informeerib, et osavallas on 
kolm nn niitmisala, riigi-
maanteid hooldab riik, muid 
teid ja tänavaid linnavalitsu-
se taristu ja ehitusteenistus, 
parke ja jõe kaldaäärseid 
teid ning kraave hooldab 

Pärnu Haldusteenused. E. 
Rändla palub probleemidest 
anda teada osavallakeskuse 
juhile ja püüda sinnapoo-
le, et erinevaid heakorra 
töid teostavad ettevõtjad ja 
üksused teeksid omavahel 
rohkem koostööd.

Kuulati ära linnava-
litsuse arhitekt-planeerija 
Alice Närepi informatsioon 
ettevõtlusalade ja rohe- 
energeetika arendamise 
hetkeseisust ja arengutest 
osavallas. Pärnu-Tori tuule- 
energeetika eriplaneering on 
esitatud arvamuse avalda-
miseks ja kooskõlastami-
seks, tähtaeg on 23.09.2022. 
Seejärel tuleb avalik välja-
panek ja avalik arutelu.

Võeti teadmiseks Monika 
Vaheri esitatud ülevaade Pa-
noke ja Paikuse Kooli hu-
vihariduskeskus PAI tege-
vusest – millised olid noorte 
suviste tegevuste võimalused 
ja kuidas toimus nende kasu-
tamine ning millega tegeleb 
Pärnu linna Noortekogu Pai-
kuse osavallas.

Kuulati ära Janno Poo-
puu informatsioon Paikuse 
osavallakogu 26. mai otsuste 
täitmise käigust Seljametsa 
järve kinnistu planeerimise 
raames. Avalik arutelu on 
planeeritud septembrisse 
osavallakeskuses. Kõiki et-
tepanekuid, mis tänaseks 
tehtud, sisse viia ei ole või-
malik. Planeeringuga ei saa 
lahendada parkla küsimust 
tee ääres, kuna transpordia-
met ei anna selleks liiklus-
ohtlikkuse tõttu nõusolekut. 
Parkimine peaks olema omal 
kinnistul ja RMK alal. Äri-
kinnistute reoveelahenduse 
ettepanek ei saanud planee-
rijate poolt heakskiitu.

Liilia Varik

Palliplats sai uue hingamise

Kaua tehtud, kaunikene – 
lõpuks saime valmis pikalt 
oodatud Teeveere korvpal-
liplatsi. 

Olgu kohe alguses selgi-
tatud, et ehitus venis ehitaja 
tarneprobleemide tõttu, kuna 
väljakukate tarniti väljast-
poolt Euroopa piire. Tegu 
on siiski kvaliteetse EN-
LIO SES kattematerjaliga, 
mida on kasutatud ka Tokyo 
olümpiamängudel ning 
paljudel FIBA 3x3 Would 
Tour korvpalliväljakutel. 
Suve hakul selgus tõsiasi, et 
olemasolevale murenenud 
asfaldile, seda paigaldada 
ei saa. Sestap tuli leida va-
hendid ja lahendused sellegi 
tarbeks, et mänguplatsi alune 
pind uue sileda ning tugeva 

aluspinna saaks. 
Nõndaks võiski vahe-

peal tekkida arusaam, et 
uue asfaldi paigaldusega 
justkui mänguplatsi ehitus 
piirdunuks. Muidugi võib 
öelda, et päris valmis ei ole 
Teeveere korvpalliväljak 
veel siiani – palliplatsi üm-
ber oleks vaja paigaldada 
võrgud, mis takistaksid palli 
veeremist jõkke. Lisaks 
tuleb leida parem lahendus, 
mis võimaldaks mängu-
huvilistel ka autot platsile 
lähemale parkida, ilma et 
plats kannatada saaks. Pa-
raku kõike korraga ei saa, 
küll aga loodame järgneval 
aastal need vajadused katta. 

Ratturite tarbeks oleme 
lahenduse juba leidnud – 

lähipäevil saame Paikuse-
le mitmetesse paikadesse 
oodatud jalgrattahoidikud, 
milledest üks hakkab paik-
nema Teeveere korvpalli-
väljaku juures.

Väljaku katte ehitus läks 
maksma 33 243,36 eurot, 
millest Paikuse Spordikes-
kuse poolt Leader meet-
messe kirjutatud projekt 
„Paikuse korvpallplatsile 
uus hingamine” kattis 29 
933,06 eurot. 

Loodame, et uus spordi-
väljak kestab kaua tervena 
ning rõõmustamaks meie 
osavalla suuri ja väikeseid 
spordisõpru.

Marika Valter
Osavallakeskuse juht
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Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
24.09 Mihklipäeva pärimuspäev Seljametsa Muuseumis.
24.09 Leo Kreinini mälestusvõistlus kreeka-roomamaadluses spordikeskuses.
07.10 Alle-Saija teatritalu etendus „Naisevõtt“ Seljametsa Rahvamajas.
08.10 Kestvuskross Paikusel EMV, EKV ja BKV etapp.
09.10 Sügislaat Seljametsa Rahvamaja hoovil.
16.10 Merle Palmiste monoetendus „Ala(s)ti Palmiste“ Seljametsa Rahvamajas.

Osavalla kogukond pidas perepäeva
19. augustil tähistati Paiku-
sel osavalla perepäeva, mis 
kulmineerus õhtuse taasise-
seisvumispäevale pühenda-
tud kontsertetendusega.

Päev algas kümnekonna 
erineva töötoaga, kus pakuti 
põnevaid õpetlikke tege-
vusi erinevatele vanuseg-
ruppidele. Raamatukogus 
planeeritud loeng “Kor-
rastades elu korda” osutus 
nii populaarseks, et kõigi 
huviliste mahutamiseks tuli 
otsida kiirelt suurem ruum. 
Nutikamatel oli võimalus 
mõõtu võtta malemängus 
vanakooli meistri Aare Kü-
laotsaga, teadusehuvilised 
said õpetlikke näiteid kooli 
aulas noortekeskuse poolt 
korraldatud “Psühhobussi” 
teadusetendusest. Välialal 
sai oskusi ja teadmisi panna 
proovile nii Kodutütarde 
ja Noorte Kotkaste takis-
tusrajal kui ka meie kooli 
ja huvihariduskeskuse PAI 
poolt korraldatud tehnika- ja 
kunstitöötubades. Spordi-
hoones õpetati “Leo” klubi 
eestvedamisel maadlusvõt-
teid ning Teeveeres peeti 
maha väike kossulahing. 
Head ja paremat pakkus Pai-

kuse Noorte kokandusringi 
“Trühvel” telgikohvik.

Õhtu hakul kogunesid  
inimesed Paikuse staadioni-
le, kus kohalike suurepäras-
te rahvatanstu- ja muusika- 
ansamblite “Virtin”, “Kiri-
pai”, “Pastlapaar”, “Kuu” 
ja “Helin” saatel premeeriti 
valla kodukohvikute pari-
maid ning anti üle Paikuse 
“Kaunis Kodu 2022” tiitel.

Tänavu osutus rahva 
poolt lemmikuks tunnusta-
tud kodukohvikuks “Bran-
dewuu” ning järjepidava-
maks kodukohvikuks “Ma-
gusarõõm”.

Paikuse “Kaunis Kodu 
2022” tiitli pälvis Pihlaka tn 
1 elav pererahvas oma suu-
repäraselt ning lillerohkelt 
planeeritud varjuaia eest 

(sellest pikemalt oktoobris).
Õhtusel kontserdil as-

tusid üles meie omakandi 
superstaar Wanda-Helene 
Ollep ning ansambel Naised 

Köögis. Kui esinemisjärg 
oli jõudnud Ivo Linna ja 
isamaaliste lauludeni, ei 
mallatud enam tagasihoidli-
kuks jääda – Paikuse täitus 
ühislaulu- ja tantsuga.

Suur, suur tänu kõigi-
le, kes aitasid perepäeva 
korraldada ning panustasid 
oma aega, oskusi, energiat ja 
optimistlikku meelt – ühes-
koos pidasime sellele kuu-
male vastu ja usun, et võt-
sime sellest päevast kaasa 
taaskord head mälestused.

Marika Valter 
Osavallakeskuse juht

Fotode autor Tarmo 
Tõnismann

Laste mänguväljakud said suvel uue kuue
Sellel suvel on korrasta-
tud ja remonditud mitmed 
mänguväljakud Paikusel. 
Vaskrääma külaplatsile 
paigaldati uued väikelaste 
kiiged. Sinioja pargis kor-
rastati välipuhkeala, lisaks 
paigaldati lastele liivakast 

ning kiik. Vastu tulles koha-
liku kogukonna soovile on 
sügisel seal plaanis pargiala 
suurendada ja võsast puhta-
maks teha. 

Teeveere ja Rattapargi 
mänguväljakud said uued 
värvikuued ning vanad re-

monti vajavad atraktsioonid 
kas renoveeriti või vahetati 
välja. Lisaks paigaldati uued 
pingid ning Rattaparki jõuab 
lähipäevil liivakasti uudne 
liivakopp. Pärnade puies-
teele jäävale mängualale 
paigaldatakse sellel sügisel 

täiesti uudne Sõprade kiik, 
mida suures linnapildis leiab 
veel paarist kohast. 

Mängualade korrastami-
se ning uuendamise tööde 
kogumaksumus on ligikau-
du 22 000 eurot.

Marika Valter

24. septembril  toimub 
üleriigiline Maal Elami-
se päev, mille eesmärk on 
näidata elu maal. Paikuse 
osavald võtab sellest osa 
esmakordselt. Sellel päeval 
on võimalik tutvuda meie 
raamatukoguga, kus toimub 
lauamängude teemapäev. 
Samuti saab oma silmaga 
üle vaadata, mis elu elatakse 
ja mida pakuvad elanikele 
spordikeskus ja päevakes-
kus. Noortekeskuses toimub 
plaadikoogi meisterdamise 
töötuba ning osavallakesku-
ses saab osaleda viktoriinis 

ja maitsta linnajuhtide poolt 
küpsetatud pannkooke. 

Sisekaitseakadeemia po-
litsei- ja piirivalvekolledži 
Paikuse Koolis saab tutvu-
da lähemalt sealse hoone 
ning õppimisvõimalustega. 
Seljametsa rahvamajas ja 
muuseumis tähistatakse 
ühtlasi Pärimuspäeva, kus 
lisaks muule õpetatakse ka 
pasteeti tegema. 

Päeva lõpetab ansambli 
“Krõõt ja Kraaded” kontsert 
rahvamajas.

Marika Valter
Osavallakeskuse juht

Maal elamise päev

Öökino täitis Põlendmaa 
vana koolimaja publikuga

Seljametsa rahvamaja kor-
raldatud neljas öökino täitis 
tühjana seisva Põlendmaa 
koolimaja saali taas publi-
kuga. Enne filmi lõi Eesti 
lõõtsa ja karmoškahelide-
ga meeleolu noor muusik 
John-Silver Mitt, kes esitas 

enne „Soo“ filmi muu hul-
gas laulu „Soo“. 

Põlendmaa kool lõpetas 
tegevuse 1960.aastal, kahe-
korruseline koolimaja kuu-
lub Pärnu linnale ja seisab 
juba mõnda aega tühjana. 

Annika Põltsam

Mänguväljak Paikuse alevis Teeveere pargis.

Välipuhkeala Paikuse alevis Sinioja pargis.

24. septembril kell 14 esit-
letakse Seljametsa rahva-
majas ajalooraamatut „Pil-
dikesi Paikuselt“. Tegemist 
on seni kõige mahukama 
koguteosega meie piirkonna 
ajaloost, mis sisaldab 24 
kaasautori tekste. 

Raamatu esialgse kava 
koostas Seljametsa muu-
seumi asutaja ja kauaaegne 
juhataja Laine Järvemäe, 
keda nõustas kodu-uurija 
Heldor Käärats. Kuna mõ-
lemad lahkusid manalateele, 
tuli mul raamatu koostamine 
üsna algusjärgus üle võtta. 
Osa raamatu tekstidest on 
varem ilmunud ajaloovi-
hikutes „Kahe jõe vahel“, 
suurema osa kirjutasin ise 
või kirjutasid kaasautorid 
viimase kahe aasta jooksul. 

Raamat algab tekstidega 
kiviaja inimese elust Paiku-
sel, juttu tuleb nii hariduselu 

arengutest, kolhoosi- ja sov- 
hoosiaegadest, meie kandi 
spordi- ja kultuurielust ja 
paljust muust huvitavast. 

Nii Paikuse piirkonna 
külades kui alevis leidub 
veel palju uurimist ja jääd-
vustamist väärivaid teema-
sid, mis ühe raamatu kaante 
vahele ei mahtunud, seega 
on tuleviku kodu-uurijatel 
tööd kuhjaga. 

Raamatu väljaandmist 
rahastas Pärnu linn.

Annika Põltsam

Paikuse piirkonna ajalugu 
jõudis kaante vahele

Asutused ootavad külla:
10.00 – 14.00 Paikuse Spordikeskus, 
Paikuse osavallakeskus, Paikuse Raamatukogu.
10.00 – 13.00 Paikuse Päevakeskus.
10.00 – 12.00 Paikuse Noortekeskus.
11.00 – 14.00 Sisekaitseakadeemia politsei- ja 
piirivalvekolledži Paikuse Kool.
12.00 – 15.00 Seljametsa rahvamaja ja muuseum.
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsiÕnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunuid

Eino Kägo  28.10.1938 - 11.08.2022
Tiiu Niine  05.08.1957 - 12.08.2022

Õnnitleme!
ELEANORA EDVAND  03.08.2022
ema Mey Edvand
isa   Maidu Paap

HUGO MITT   10.08.2022
ema Görel Rääk
isa   Tauri Mitt

MARLEE KAKKO  24.08.2022
ema Getlin Kakko
isa   Andreas Kakko

JOONAS SEPA   26.08.2022
ema Merilis Sarv
isa   Mikk Sepa

HEIMAR TAMMELHEIMAR TAMMEL
UDO-LEMBIT GROSSMANNUDO-LEMBIT GROSSMANN
ENNO KUUSMETSENNO KUUSMETS
ARVO SAAREARVO SAARE
ARVI MÄNNIKUARVI MÄNNIKU
ANTS MÄGIANTS MÄGI
ARVO KURULARVO KURUL
TAIVO STUBBETAIVO STUBBE
HARRI LAANEPÕLDHARRI LAANEPÕLD
RIHO SAALRIHO SAAL
ÜLO AASÜLO AAS
VIKTOR VELGRUBEVIKTOR VELGRUBE

EERIK JAAKSONEERIK JAAKSON
LINDA NAHKSEPPLINDA NAHKSEPP
HILDA TAMBERGHILDA TAMBERG
HILDA MASLOVAHILDA MASLOVA
LEHTE PUUDERSELLLEHTE PUUDERSELL
MARIA TAMMELMARIA TAMMEL
LEIDA MÄGILEIDA MÄGI
LJUDMILA LEESMENTLJUDMILA LEESMENT
MARET KASKMARET KASK
LEA KUSTASSOOLEA KUSTASSOO
VEERA MEKLEŠVEERA MEKLEŠ
MAIE VOOLAIDMAIE VOOLAID

HELJU RADIKHELJU RADIK
RAILI LUIKRAILI LUIK
ANNE SAALANNE SAAL
ANU TAMMELAANU TAMMELA
TAMARA ALEKSANDROVATAMARA ALEKSANDROVA
AAVE TOOMSALUAAVE TOOMSALU
HEIKE METSHEIKE METS
LIIA JURASKLIIA JURASK
HELI SINDONENHELI SINDONEN
LEIDA SAZONOVLEIDA SAZONOV
ELLE TOHVERELLE TOHVER
LUDMILLA AGARDLUDMILLA AGARD

ARHITEKTUURIBÜROO

Ehitusprojekkd
Ehitusloa taotlemine

Eskiislahendused

Arhitekt Sten Vabrit
+372 5364 2992
info@@all.ee / FJALL OÜ
MTR EEP004798

Tule perega pildistama!
| Perepildid
| Portreed
| Üritused

www.carolinevabrit.ee | info@carolinevabrit.ee
+372 5323 0026

Fotograaf
Caroline Vabrit

“Juba sellel pühapäeval 
meie, vanavanemad, kee-
rame kenasti rulli tukka, 
kohendame vanaisal lipsu 
ja sätime sammud koos 
lastelastega Seljametsa Rah-
vamajja. On ju meie päev”. 
Nii kirjutas oma näoraamatu 
lehel üks lustakas vanaema.

Ja meie, Paikuse Martad, 
koostöös Pärnu linnaga püüd-
sime seda päeva teie, vanava-
nemate, jaoks juba kuuendat 
korda eriliseks muuta.

Päeva tantsisid lõbu-
samaks rahvatantsurühm 
“Virtin”. Laulis Pauliina Ild 
ja südamlikke klaveripalu 
esitas Marten Kask.

Parima soolase küpse-

tise auhinna viis seekord 
koju Heli Ild. Iga soovija sai 
Maarjakase keraamikanur-
gas Maarja Sepa juhendami-

sel valmistada keraamilise 
õnnenööbi.

Vanavanemate päeva 
aitas läbi viia Maarja Sepp. 

Täname esinejaid ja imelist 
publikut!

Elle Jaakson 
Paikuse Marta 

Vanavanemate päeva peeti koos 6. korda

Savist õnnenööpide meisterdamine Maarja Sepa juhendamisel.


