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Hääletamisvõimalused
3. märtsi Riigikogu valimistel
Riigikogu 2019. aasta valimisteks moodustas Pärnu
linn 17 valimisjaoskonda:
Pärnu linnas 11, Audru osavallas 4, Paikuse osavallas
1 ja Tõstamaa osavallas 1.
Paikuse osavalla valimisjaoskond kannab numbrit
12 ja asub osavallakeskuses
Pärnade pst 11.
Jaoskonnad on avatud:
- eelhääletuse ajal, 25.27. veebruaril 12.00-20.00
- valimispäeval, 3. märtsil 9.00-20.00.
Väljaspool elukohta
saab hääletada eelhääletuse
ajal:
- valimisjaoskonnas nr 7
(Pärnu bussijaam, Pikk 13)
- valimisjaoskonnas nr
10 (Pärnu Kaubamajakas,
Papiniidu 8/10)
- valimisjaoskonnas nr
12 (Paikuse osavallakeskus,
Pärnade pst 11)
- valimisjaoskonnas nr
13 (Pärnu Maksimarket,
Haapsalu mnt 43, Papsaare
küla)
- valimisjaoskonnas nr
17 (Tõstamaa rahvamaja,
Varbla mnt 3).
Valija asukohas, kin-

nipidamiskohas, haiglas ja
ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist korraldavad eelhääletuse ajal
valimisjaoskonnad nr 7, 10,
12, 13, 14 ja 17. Asukohas
hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada
kirjalik taotlus hiljemalt 27.
veebruaril kl 14.00.
Kodus saab hääletada
valimispäeval, 3. märtsil.
Kodus hääletamiseks tuleb
linnavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus
hiljemalt 3. märtsil kl 14.00.
Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile
esitada valimispäeval 9.0014.00 ka telefoni teel.
Valijad, kelle elukoht
on rahvastikuregistrisse
kantud Pärnu linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 7 (Pärnu
bussijaam, Pikk 13).
E-hääletamine algab
21. veebruaril kell 9 ja lõpeb
27. veebruaril kell 18.
Hääletamine maakonnakeskuses 21.-24. veebruarini kell 12-20 Papiniidu
tn 8, Pärnu Kaubamajakas.

Kiviaja kinnistule algatati
detailplaneering
Linnavalitsus algatas Kiviaja kinnistu ja selle lähiala
koostamise detailplaneeringu ning jättis algatamata
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringu eesmärgiks
on Kiviaja teemapargi atraktiivsemaks muutmine, seal-

hulgas võimaluste loomine
tervisesportlastele, turistidele ja kohalikele elanikele.
Pärnu jõe kaldale ehituskeeluvööndisse nähakse
ette jalgteena kasutatava,
tugipostidel kaldakindlustuse rajamine, lisaks muude
planeeringualal ettetulevate
ülesannete lahendamine.

Ragn-Sellsi autojuhtidel on mure
Ragn-Sells pöördub oma
klientide poole palvega hoida prügikonteinerite esine ja
selleni viiv tee lumevaba.
Võimalusel palutakse puhastada ka konteineri kaas

lumest. Autojuhtidel tuleb
päevas teha sadu konteinerite tühjendusi ja läbi paksu
lume on see füüsiliselt väga
koormav. Aitäh mõistva
suhtumise eest!

Vabandan eksitava teate pärast
Meie jaanuarikuu lehes
ilmus rubriigis “Linnavolikogus otsustati” selline info,
nagu oleks 10. jaanuaril
kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 20 “Sotsiaalteenuste
osutamise kord” muutmine,
millest tuleneks, et sotsiaaltransporditeenus on

selle saajale tasuta.
Tegelikult seda küsimust
10. jaanuari päevakorras ei
olnud ja ka volikogu seda
istungil ei arutanud. Tegemist oli eelnõuga. Palun
südamest vabandust kõigi
ees, kellele eksitav teade on
põhjustanud ebameeldivusi.
Liilia Varik

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Austatud rahvas, ettevõtjad, koostööpartnerid!
Õnnitleme teid Eesti Vabariigi 101. sünnipäeval!
24. veebruaril kell 9.00
Paikuse Põhikooli ees lipuväljakul
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine lipuhommikuga

Iseseisvusmanifesti ettelugemine, osavallajuhtide tervituskõned.
Lippe ja tuju hoiavad kõrgel Kodutütred ja Noorkotkad.
Esineb pasunakoor Õnn Tuli Õuele ja segakoor Sireli koos Paikuse Põhikooli lastekooriga.
Pidupäeva kringel ja tee

Osavalla kõrgeima autasu pälvis kooli
kauaaegne õppealajuhataja Sirje Solom
Paikuse osavallakogu otsustas anda osavalla kõrgeima
autasu kauaaegsele Paikuse
Põhikooli õppealajuhatajale
Sirje Solomile, kes oli selles
ametis alates 2007.aastast
kuni käeaoleva õppeaasta
alguseni.
Oma süsteemse ja argumenteeritud ning analüüsil põhineva tegevusega
on Sirje Solomi juhtimisel
toimunud kooli õppe-kasvatustöös märkimisväärne
areng. Tänu oma professionaalsetele oskustele ning
heale juhile vajalike iseloomuomaduste tõttu on ta
hinnatud kolleeg nii oma
kollektiivis kui ka maakonnas. Teda iseloomustavad
ülim põhjalikkus, kohuse-

tundlikkus, empaatilisus ja
täpsus, mis tagavad turvatunde nii kooliperele kui ka
lastevanematele.
Ta on aidanud kujundada töise ja meeskonnatööd
hindava kollektiivi, kus julgetakse pakkuda uusi ideid
ja mõtteid õppeprotsessi
kaasajastamiseks. Tähelepanu väärib oskus panna
tasakaalustatult ja tulemuslikult toimima kogu suure
kooli sisemine mehhanism,
ise seejuures märkamatuks
jäädes.
Käesaolevast õppeaastast töötab Sirje Solom õppetöö koordinaatorina, kus
tema tähtsamaks töölõiguks
on tugisüsteemide loomine
erivajadustega õpilastele.

Muuseumile annetati harmoonium
Põlendmaa küla Mihkel-Metsa talu peremees
Enn Kasemets kinkis Seljametsa Muuseumile hinnalise harmooniumi, mille
renoveerimise toetamiseks
korraldatakse 8. märtsil
heategevuspidu.
Kinkija sõnul ostis pilli
eelmise Eesti Vabariigi ajal
oksjonilt tema äi, kes omakorda pärandas selle oma
tütrele Maimule. Seljametsa
Muuseumi sõber, Põlendmaa küla mälestuste hoidja
ja talletaja ning ansambel
Helina laulja Maimu Kasemets lahkus manalateele
kaks ja pool aastat tagasi.
Tema soov oli, et pill saaks
üle antud Seljametsa Muuseumile.

Harmooniumi sisemusest võib leida kleebised,
mis kinnitavad, et pilli on
häälestatud aastatel 1920
ja 1926 „Pärnu oreli ja harmooniumi ehitajate“ juures.
Harmoonium vajab ja
väärib renoveerimist, kuid
esialgu ei ole selle jaoks Seljametsa Rahvamaja eelarves
vahendeid.
8. märtsil algusega kell
19 korraldame rahvamajas naistepäevapeo, mille
tulu kantakse rahvamaja
eelarvesse harmooniumi
renoveerimise reale. Peol
tegutseb heategevuskohvik ja korraldatakse loterii.
Tantsuks on lubanud mängida vastloodud Rahvamaja
Bänd, üles astuvad oma

maja kollektiivid ja mitmed üllatusesinejad. Kohti
saab broneerida annika.
poltsam@paikuse.ee.
Kutsume üles harmooniumi renoveerimist toetama kõiki osavalla elanikke

ja ettevõtteid – suuremate
annetajate nimed saavad
jäädvustatud tulevastele
põlvedele.
Annika Põltsam
rahvamaja direktor
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Volikogu muutis sotsiaaltoetuste maksmise korda
Muudatus: Sünnitoetuse
esimest osa (300 eurot)
makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et toetust taotlev lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu
linna elanik lapse sünniaasta
1. jaanuari seisuga ja laps on
Pärnu linna elanik hiljemalt
seitsmendast tööpäevast
lapse sünni registreerimisest
arvates (laps peab elama
taotlejaga ühel aadressil).
Seni pidi sünnitoetuse
esimese osa väljamaksmiseks toetust taotlev lapsevanem olema Pärnu linna
elanik lapse sünniaasta 1.
jaanuari seisuga ja laps sünnist alates, kusjuures laps
pidi elama taotlejaga ühel
aadressil. Seega ei saanud
juhul, kui vanemate elukohad olid erinevad, lapse isa
toetust taotleda, sest rahvastikuregistri seaduse kohaselt kantakse lapse sünni

registreerimisel vastsündinu
elukohana registrisse tema
ema elukoht.
Muudatus: Puudega
lapse hooldaja toetus on
perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav
sotsiaaltoetus, mida makstakse, kui keskmise, raske
või sügava puudega 3-18
aastase lapse hooldaja ei saa
töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.
Seega e ei ole enam vajalik eristada, milline puude
aste on toetuse määramise
aluseks.
Muudatus: Lasteaia
sõidutoetus määratakse lapse seaduslikule esindajale,
kelle lapsele ei ole võimalik
tagada lapse erivajadusest tulenevat sobivat lasteaiakohta
kodulähedases lasteaias.
Sõnastust muudeti, kuna
lasteaia teeninduspiirkond
on nüüd kogu omavalitsuse

Linnavolikogus otsustati:

piires üks ning sõidutoetuse
määramise aluseks ei saa
olla enam lapse käimine väljaspool teeninduspiirkonda
asuvas lasteaias.
Muudatus: Matusetoetust makstakse selle isiku
matuse kulude katmiseks,
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Pärnu linnas.
Seni kehtiva korra kohaselt oli toetuse taotlemise
õigus matuse korraldajal,
kelle registrijärgne elukoht
oli Pärnu linnas.
Matusetoetuse suuruseks on 250 eurot ja seda on
võimalik taotleda kuni kuue
kuu jooksul pärast Pärnu
linnas (sh osavaldades) elanud inimese surma. Toetust
makstakse tuhastamise ja/
või matmise korraldajale,
taotlus koos vajalike juhistega on avaldatud Pärnu linna
koduleheküljel.

Töökoormuse suurenemisega
kasvas ka rahvamaja töötajaskond
Seljametsa Muuseum reorganiseeriti ning eelmise aasta 1.novembrist eksisteerib
asutus nimega Seljametsa
Rahvamaja, mille allüksusena tegutseb edasi muuseum.
Maja töökoormus on
oluliselt suurenenud ning
seoses sellega taotlesime
juurde täiskoormusega administraator-majaperenaise
ametikoha ning muuseumipedagoog-varahoidja töökoormus tõusis 0,8 kohalt
1,0 kohale. Administraatori
töökohustused on seinast
seina – peale maja lahtioleku eest vastutamise

hakkab ta korraldama ka
kultuuriüritusi ning tegema
kõike üritustega seonduvat.
Seljametsa Rahvamaja vastutab nüüd suures osas kogu
Paikuse piirkonna kultuuriürituste eest. Koosseisu
kuuluvad veel rahvamaja
direktor, 0,5 ametikohaga
haldusspetsialist ja 0,3 kohaga puhastusteenindaja.
Kaks korda kuus näitame kino, meil tegutseb
igakuiselt Wanade tantsude
klubi, Puuülikooli raames
korraldame loenguid. Väärikas eas inimesed kogunevad
igal kolmapäeval ansambel

„Helina“ proovidesse, juhendajaks on Priit Kask.
Teist hooaega tegutsevad
rahvatantsurühm Virtin Rita
Mända juhendamisel ja Seljametsa Külateater Aire
Koobi käe all.
Kevadel peetakse meie
hoovil legendaarset Seljametsa külalaata. Lisaks
jätkuvad muuseumi ajaloopäevad, pärimuspäevad,
rahvarõivaste tuulutamine
ning muuseumi varad tahavad jätkuvalt hoidmist ja
ekskursioonigrupid vastu
võtmist.
Annika Põltsam

Noored kokad tegid pealinnas
tublit tööd
Hiljuti toimus Tallinnas
Kultuurikatlas esmakordselt “Magusafestival”, kus
professionaalsete tegijate
kõrval võtsid mõõtu ka
kolm noorte rühma – üks
neist meie noortekeskuse
kokandusring “Trühvel”.
Ligi 4000 külastajaga
festivalil pakkusid meie
noored selliseid hõrgutisi
nagu tatrajahust brownied,
Belgia vahvlid, käsitöökommid ja -limonaad.
Tubli esinemisega jäädi
silma Tartu Miil ASile, kes
premeeris neid sponsorluse
korras oma toodetega. Nüüd
on noortel kokkadel mõnda
aega omast käest võtta erinevat toormaterjali, millest
head ja paremat valmistada.
Järgmiseks on kokandusringi noored koos juhendaja Marek Sillaga võtnud
nõuks võistelda üle-Eestilises “Rimi Retsepti Meistriklassi” konkursil. Tegemist

on meeleoluka ja kasuliku
retseptikonkursiga, leidmaks toredaid ja omanäolisi retsepte tasakaalustatud
toitumise tutvustamiseks.

Kõigest lähemalt Noortekeskuse ja Paikuse osavalla
uudiste FB lehel.
Marika Valter

10. veebruaril 2019
* moodustada 3. märtsil toimuvateks Riigikogu valimisteks hääletamise korraldamiseks valimisjaoskonna nr 12 (hääletamisruum asukohaga Pärnade pst 11, Paikuse alev)
territooriumil jaoskonnakomisjon ja nimetada selle esimees, liikmed ja asendusliikmed
järgmiselt: esimees: Veronika Pikkur; liikmed: Riita Lillemets, Viljar Kõiva, Väino
Kaur, Piret Nikolai, Oksana Mihhailova, Riho Saal ja Maie Valter ning asendusliikmed:
Milli Laas ja Jane Grandberg.
* muuta piirkondliku arengu komisjoni koosseisu ning arvata komisjoni liikmete hulka
Mait Talvoja.
* teha muudatused volikogu 6. septembri 2018 määruses nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“
(muudatused puudutavad sünni- ja surmatoetust, puudega lapse hooldaja toetust ja
lasteaia sõidutoetust, loe lk 2).
* kinnitada huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse
ning stipendiumi määramise kord.
* kinnitada toetuste ja preemiate maksmise kord (sportlased, treenerid, kultuurikollektiivid, loovisikud jne).

Linnavalitsuses otsustati:
14. jaanuaril 2019
* muuta Silla külas kohaaadresse ja määrata uued koha-aadressid järgnevalt: Mustika
tn 1 – Mustika tn 9; Mustika tn 2 – Mustika tn 7; Mustika tn 3 – Mustika tn 5; Mustika
tn 4 – Mustika tn 3.
* anda välja ehitusload Tammurus Metskitse kinnistule elamu ja abihoone püstitamiseks.
21. jaanuaril 2019
* eraldada Paikuse Avatud Noortekeskusele PaNoke MTÜ-le 679 eurot kõrgkvaliteedilise virtuaalreaalsuslaagri korraldamiseks noortekeskuses.
* kehtestada 2019. aastaks kultuuriühingule antava toetuse arvestuslikud määrad
järgmiselt:
- kultuuriühingule antava rahalise toetuse arvestuslik pearaha määr 94 eurot;
- kultuuriühingule antava saavutustoetuse arvestuslik määr 506 eurot.
* kehtestada 2019. aastaks avatud kultuurikeskusele antava rahalise toetuse arvestuslikud määrad aasta kohta järgmiselt:
- avalikus kasutuses olevate ruumide pindala üks ruutmeeter – 22 eurot;
- üks avaliku teenuse osutamine – 124 eurot;
- personalikulude osaline hüvitamine ühe töötaja kohta – 680 eurot.
* eraldada MTÜ-le Lauluselts Sireli 500 eurot kontserdi „Veerandsada aastat koorilaulu
Paikusel ehk sireli nimepäev“ korralduskulude katteks;
* eraldada MTÜ-le Rahvatantsuselts Pastalapaar tegevustoetust 623 eurot;
* eraldada MTÜ-le Maadlusklubi LEO 200 eurot Nublust Nabiks II etapi korraldamiseks.
28. jaanuaril 2019
* algatada Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine
ja jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (loe lk 1)
* määrata Silla külas asuva Uuetoa katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: Uuetoa, Uuepõllu ja
Uuetammi – kõik maatulundusmaad 100%.
* seoses Paikusel Tõlla tn 3 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamisega anda
moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Tõlla tn 3y, Paikuse alev, Pärnu linn.
* anda tähtajatult Hermesco OÜ kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva Paikuse
osavallakeskuse II korrusel paiknev ruum nr 8 üldpinnaga 10,3 m2. Ruumi üürimääraks
on 1,30 €/m2 kuus (käibemaksuta).
* anda nõusolek tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnisasjadele Paikuse osavallas: Raudtee
tänav L1 (transpordimaa – 0,4 kV madalpinge elektrimaakaabelliini ja elektrijaotus- ja
liitumiskilbi paigaldamiseks); Jõekalda tee L6 (transpordimaa – 0,4 kV madalpinge
elektrimaakaabelliini ja elektrijaotuskilbi paigaldamiseks; Silla biotiik (jäätmehoidlamaa – 0,4 kV elektrimaakaabelliini ja elektriliitumiskilbi paigaldamiseks).
* kutsuda tagasi OÜ Paikre nõukogu liige Ardo Aasa ja nimetada OÜ Paikre nõukogu
liikmeks 5 aastaks Valter Landing. Ühtlasi pikendati OÜ Paikre nõukogu liikme Eero
Rändla volitusi 5 aasta võrra.
4. veebruaril 2019
* lubada Rakvere Spordikoolil pidada projektlaagrit „Rakvere Spordikooli tervistav-sportlik suvelaager“ 12.-18.07.2019. Paikuse Spordikeskuses. Tegemist on maadluslaagriga, milles osaleb 15 noort.
* muuta järgmised koha-aadressid Seljametsa külas: Männiku katastriüksus – Pustuski
tee 2; Liivakasti katastriüksus – Pustuski tee 14a.
* anda linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse valdusesse põhivarana järgmised
Paikuse osavallas asuvad kinnistud: Paikuse alevis Käärasoo tee L5 – 1181 m², transpordimaa ja Aiandi tee L2 – 1358 m², transpordimaa ning Tammuru külas Tammuru
biotiik – 13713 m², jäätmehoidla maa.

Õhtused “kiiruskatsed” Jõekalda
ja Käärasoo teel on ohtlikud

Kokandusringi poisid Roger Andreas Sadilov ja Kaur
Timusk Tallinnas magusafestivalil.

Et hommik on õhtust targm,
paistab siinkohalgi paika
pidavat.
Kirjutan Jõekalda ja
Käärasoo teedel jalgsi liiklejate murest õhtusel ajal. Muretsejate hulgas on nii koju
kiirustajaid, tervisesportlasi
kui lapsevankriga jalutajaid.
Ja mure ise seisnevat selles,
et nendel teedel sõidetakse

lubatust tunduvalt kiiremini
igal vähegi seda võimaldaval teelõigul.
Probleem ise olevat küllalt vana, ainult praeguse
lumeuputuse ja kõrgete teeäärsete lumevallidega see
võimendub veelgi. Hommikuti sõidetavat ettevaatlikumalt ja lubatud kiiruse
piires.

Kodukohas tunnenvad
ju peaaegu kõik kõiki. Ehk
aitab õhtuste kiiruskatsete
korraldajaid mõtlema panna
see, kui naaber või tuttav
juhib tähelepanu ja tuletab
meelde, et kõik soovivad
terve ja elusana koju jõuda.
Sina ja sinu pere ka!
Liilia Varik
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Jagatakse graniitsõelmeid
Paikuse osavalla elanikele
jagatakse libedusetõrjeks
mõeldud tasuta graniitsõelmeid.
Graniitsõelmeid jagatakse kahes kohas: Paikuse
alevis Tehnika tn 1 maja
juures ja Seljametsa lasteaia
ees parklas.
Jagamiseks on tellitud

mõlemasse jagamiskohta 5
tonni sõelmeid, mis toodi
kohale lahtiselt ning sellest
tulenevalt palume soovijatel
kaasa võtta sobiva suurusega anum või kott ning
sõelmete tõstmiseks labidas.
Martin Hollas, 444
8157/5538497/ martin.hollas@parnu.ee.

Algas taotluste vastuvõtt
andeka lapse stipendiumile
Pärnu Zonta klubi stipendiumile saavad kandideerida
kõik Pärnu ja Pärnumaa üldhariduskoolide ja kutsehariduskeskuste õpilased. Selle
taotlemiseks palutakse täita
ankeet-iseloomustus, lisada
soovituskiri ja põhjendus
või pere majandusliku olukorra kirjeldus.
Stipendiumi taotluse
võib esitada laps ise, lapsevanem, üldhariduskooli või
kutsekooli esindaja (klassijuhataja, huvijuht, õppealajuhataja, ringiõpetaja),
huvikooli, huviringi, hu-

viklubi juhendaja või mõne
organisatsiooni esindaja.
2019. aastal on Zonta
Pärnu klubi asetanud rõhu
reaal- ja loodusteaduste
tublimatele.
Avalduste esitamise
tähtaeg on 6. märts.
Dokumendid tuleb saata e-postile vanalinnakoolituskeskus@gmail.com
(samalt aadressilt saab küsida ankeedi) või toimetada
Hospidali 22, Pärnu 80014.
Juhendi ja ankeedi leiate
linna kodulehelt. Lisainfo:
Merle Tasane, 565 3927.

Pärnumaa talimängud on lõpusirgel
Nii nagu teiste aastaaegadega, on ka talvega – lumisele
talvele kohaselt tegeletakse
sellel ajal aktiivselt erinevate spordialadega. Hea meel
on näha, et osavallas leidub
endiselt inimesi, kes on nõus
esindama Paikust.
Lõpusirgele on jõudmas
Pärnumaa talimängud, kus
osalesid ka meie sportlased.
Kõikidel esindatud aladel,
kus meil osalejaid leidus,
oldi väga edukad. Nii sai
Paikuse osavald bowlingus
esikoha (Fotol: Eero Rändla,
Ülle Kangur, Riina ja Aare
Lõhmus), kurlingus tuli 3.

koht (Kalle Kolt, Kaie Kodasma, Silver Soosaar, Gerli
Kauge), juhtkonna võistlusel
saavutati 2. koht (Marika
Valter, Raiko Hiis, Kristjan
Õunpuu), lauatennises 4. koht
(Allar Vellner, Aleksandr
Dekanosidze, Kärt Kaljuvee, Ken Talpas-Taltsepp,
Kristel Lükk), suusatamises
6. koht (Aide Leppnurm,
Kaie Reial), mälumängus 2.
koht (Jaan Allik, Kalle Kolt,
Kalju Viirsalu) ja korvpallis
2. koht (Tauri Tiitso, Mihkel
Annuste, Rando Jürgens, Rait
Tammet, Styv Solovjov, Erik
Veberson, Märt Pilme).

Paikuse Spordikeskus
tänab kõiki, kes andsid oma
panuse osavalla esindamisel

ja loodab ka edaspidisele
meeldivale koostööle.
Roland Šimanis

Puuülikoolist pahvakas värsket õhku
Seljametsa Puuülikooli neljanda loengu pidas Evelin
Ilves, kes rääkis hinge-, vaimu- ja ihutoidust. Loengut
ilmestasid vahepalad tema
elukaaslase Siim Rikkeri

Võru tüüpi lõõtspillil.
Siimu omavalmistatud
Teppo lõõtspill kõlas rahvamaja maakivimüüride vahel
imeliselt – rahvas laulis ja
plaksutas kaasa ning ühtäkki

Päevakeskuses on loomade
ja lindude tikandite näitus

selgus, et rahvamaja saali
palju kirutud halb akustika
oli vähemalt lõõtspilli jaoks
väga sobiv.
Evelini jutust jäi kõlama, et tervislikuks eluks ei
piisa ainult õigete toiduainete tarvitamisest – kui sööd
kasvõi kõige tervislikumat
kapsasalatit autoroolis või
samal ajal nutiseadet näppides, ei pruugi see toit sugugi
tervisele kasu tuua. Kuigi
paljudes traditsioonilistes
ühiskondades toitutakse tänapäeva mõistes ebatervislikult, ei põe nende kultuuride
inimesed elustiilihaigusi,
sest neil on kombeks võtta

söömiseks aega ja nautida
seda koos perega.
Evelini ja Siimu kooslus
ja nende uudsed ideed mõjusid kohal olnutele nagu pahvakas värsket õhku. Omalt
poolt andsime neile kingiks
kaasa kotikese Vaskrääma
kandi rabast korjatud murakavarreteega, mis neile
väga maitses.
Fotol on osa rahvamaja
sõpradest koos Siimu, Evelini ja nende koer Schubertiga, kes loengu ajal ühe
kuulaja juurest teise juurde
liikus ja paitamist nõudis.
Annika Põltsam

Rahvamaja kogub täpilisi tasse
Märtsi alguseni saab Paikuse Päevakeskuse kaminasaalis imetleda 88-aastase
Klaara-Greeta Miili järjekordset tikandite näitust.
Seekord on aastakümnete jooksul kogunenud
töödest välja valitud pildid

loomadest ja lindudest.
Staažikas käsitöömeister
on aastate jooksul jaganud
oma mitmekülgseid oskusi
ka teistega juba pikka aega
tegutsenud päevakeskuse
käsitööringis.

MTÜ Elu Dementsusega
avas infoliini
MTÜ Elu Dementsusega
avas infoliini, kus nõustatakse dementsusega diagnoositud inimesi ja nende
lähedasi, aga ka spetsialiste ja teenuseosutajaid.
Infoliin pakub dementsusest
puudutatud inimestele ja
spetsialistidele vajalikku
kuulamist, tuge ja praktilist
nõu lahendusteni jõudmisel.
Infoliin pakub võimalust
anonüümsuseks, aitab peale
diagnoosi uues olukorras
orienteeruda ning leida kõige parema olemasoleva abi
ja nõu võimalikult koduko-

ha lähedal. Infoliin aitab aru
saada nii haiguse olemusest
kui annab nõu kriisis.
Dementsuse infoliini
nõustajad on dementsuse valdkonna eksperdid:
arstid, tegevusterapeudid,
sotsiaaltöötajad, õppejõud
ja dementsusega inimeste
kogenud lähedased. Kui
telefoni teel jääb mõni
probleem lahendamata, siis
pöörduja loal tegeletakse
ja nõustatakse teda edasi
juhtumi põhiselt, kaasates
vajadusel muid spetsialiste.

Seljametsa Rahvamaja avapeol tekitasid elevust retronõud, mille olime majasõprade kodudest selleks õhtuks kokku laenanud. Kuna
nõukaaegsed tassid sobivad
vanasse majja hästi, pöördume kõigi uute ja vanade
majasõprade poole. Kui teil
on kodus seismas ilusaid,
vähemalt 200 ml suurusega
nõukaaegseid kohvitasse

koos alustega ja/või koogitaldrikuid, mida te ise enam
ei kasuta, siis rahvamaja
võtaks need meelsasti oma
ürituste tarbeks vastu. Meie
juures pakuvad nõud rõõmu
paljudele! Eriti oodatud on
punasetäpilised kohvitassid.
Infot võib jagada Laine ja
Annikaga, meie telefon on
57864627.
Annika Põltsam

Kool ja raamatukogu jagavad kultuuri

Tähistamaks riigikeele aastat oli 7. veebruaril 4.-6.
klasside õpilastel suurepärane võimalus kohtuda
kirjaniku Mika Keräneniga.
Kohtumisel sai selgeks,
miks, millal ja kuidas Mikast
just eelkõige lastekirjanik
sai. Noored lugejad tundsid
huvi, kas peagi on lootust
ka uue raamatu ilmumiseks.
Veidi salapärasest vastusest
saadi teada, et kahtlemata
on ka praegu raamat kirjutamisel ja selles tulevat muuhulgas juttu ka koolitoidust.
Mika on küll soomlane,
aga juba üle 20 aasta Eestis

elanud ja eesti lastele vahvaid eestikeelseid raamatuid
kirjutanud. Tuntumad neist
on “Varastatud oranž jalgratas” ja “Peidetud hõbedane
aardelaegas”.
11. veebruaril oli koolimaja saal õpilastest tulvil.
Koolikontserdite programmi raames andis näosaatest
enamusele juba hästi tuttav
Valter Soosalu (fotol) vahva
kontserdi.
Endast ja oma tööst rääkis ta väga noortepäraselt,
tutvustas dirigendiametit
ning erinevaid muusikastiile. Iga stiili kohta tõi ka näite,
mängides seda ise klaveril.
Ta on suurepärane pianist ja
laulja. Klaveril demonstreeris ta nii heliredeleid, etüüde,
vana klassika aariaid kui ka
moodsat muusikat.
Elevust tekitas väike
eksperiment, kus Valter
Soosalu palus lavale kaks
tüdrukut, näitas, kuidas dirigeerimine käib ja lasi neil

endil siis saalitäie rahva peal
seda ka katsetada.
Loomulikult ei saanud
populaarne muusikamees üle
ega ümber ka oma ansamblist
Põhjakonn, kelle repertuaarist
ta esitas laulu, mille teksti
autor on Betty Alver.
Kenad ja avarad ruumid
võimaldavad raamatukogul
peale põhilise teenuse osutamise ka erinevate üles- ja
väljapnekute korraldamist.

Nii on praegu raamatukogu
lugemissaalis üleval Paikuse Huvikooli õpilastööde
näitus. Fuajees on aga noorkotkaste ja kodutütarde ajalugu tutvustav väljapanek,
mida saab vaatama tulla
järgmise kuu lõpuni. Paljud
eksponaadid pärinevad endise noorteinstruktori Rait
Vaeno erakogust.
Gerli Lehemets
Maris Niin

Mikä Keränen oma noorte lugejate keskel. Kes soovisid, said ka raamatusse kirjanikuhärra autogrammi.
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

AINO PITSAL
TOIVO VARE
ELLE TABRI
VLADIMIR PEDAK
DAISI SUVISTE
IVAN KIPER
JAAN KUKK
KATRIN TAMMEKÄND
EDUR JÄÄGER
TIIU LEEMET
HILDA LOORENTS
ALEKSANDER VÕSANURM
HELLE-MAI ÜPRAUS
IVI ROSENBERG
TOIVO PÕLDUR
KAAREL URLA
AADI LIIBERT
VELLO KASK
ASU KUUSIK
ENDEL SOOBIK
JOOSEP AER
ARNE TALU
ENN KOOLMEISTER
SIRJE KANGUR

Õnnitleme!

SILVIA AUMEISTER
LAINE LIIVRAND
MARIA HÕBENIK
MARI PUKK
HELJU RÕUK
VELLO HEINSOO
EINO ARTEL
ARVO SIIMANN
HILJA MUTIMÄE
AIME SIRG
RITA RITVA MARJA MASSEY
ELLI RÄTSEPP
LAINE LINNAMÄE
MAIMU EESMÄE
REET KAMA
LAINE DANILSON
AIDE TUBLI
HELGI KASK
MALLE KUKK
VJATŠESLAV TAMMEKÄND
VLADIMIR KELIPOV
LEO ARUM
GALINA MIHHAILOVA
INGE MELTSAS

Seljametsa Rahvamajas
26. veebruaril kell 19.30
uus Eesti mängufilm

“TÕDE JA ÕIGUS”
Pääse 5.-/4.kohtade broneerimine
annika.poltsam@paikuse.ee
tel 5786 4627

Seljametsa Rahvamajas
1. märtsil kell 19
Wanade tantsude klubi

14.01.2019

NICOLAS KURITSÕN		
ema Johanna Vahter
isa Roman Kuritsõn

24.01.2019

KARL LILLEPA		
ema Laura Lillepa
isa Fred Lillepa

08.02.2019

TEADAANDED

Pensionäride klubi „Kuldne iga“
peohommik toimub
10. märtsil kell 11
osavallakeskuse saalis

Esineb tantsutrupp Soleado ja
naistepäeva puhul tervitavad lauluga
mehed ansamblist Helin
Paikuse Päevakeskuses

21. veebruaril kell 17
Isamaa teemaline mälumäng Eesti 101
Kõik on oodatud!

Seljametsa Muuseumis

2. märtsil kell 12
Õpime ja tantsime vanu ja uuemaid seltskonnatantse elava muusika saatel.
Juhendajad Rita Mändla ja Ülle Ots.
Osalustasu 2 eurot, kaasa vahetusjalatsid ja
soovi korral toit ühisele peolauale.
Rõõmsa kohtumiseni!

EMILIE LONDON		
ema Carolina London
isa Marko Eha

Maie Liivi
tikitud vaipade
näituse avamine

Soovijatele õpituba –
tikime lillemotiivi
Lisainfo muuseumist Lainelt, tel 5647 5221

Vanematel, kelle laps ei käinud 18. detsembril koduste laste jõulupeol, on võimalus oma lapsele mõeldud
pakk kätte saada veel veebruarilkuu lõpuni osavallakeskusest tuba nr 2.
***
Reedel, 22. veebruaril 2019 on linnavalitsus ja osavallakeskused avatud 8.00-12.00.
***
Teatame, et Facebooki koduleht “Paikuse osavalla
uudised” on eraomand ega ole Paikuse osavallakeskuse ametlik meediakanal. Antud Fasebooki kodulehe
küsimustes pöörduda lehe moderaatorite poole.
***
Korstnapühkimine eramajadele, viljapuude lõikus.
56981275.
***
Tuletame meelde, et iga kuu viimasel reedel on
raamatukogu suletud. Veebruaris ollakse siiski viimasel reedel, so 22. kuupäeval lugejatele avatud,
kuid suletud on raamatukogu 23. veebruaril.
28. veebruaril on raamatukogu lahti 8-12.
Seljametsa Rahvamaja võtab tööle
muuseumipedagoog-varahoidja
See töö sobib Sulle, kui Sind inspireerib ajalugu ja pärandkultuur, soovid arendada väikest muuseumi ning viia
ellu uusi algatusi.
Pakume
* huvitavat tööd hubases ajaloolises meiereihoones
* 0,5 töökohta, sobivusel edaspidi täistööaja võimalus
* toetavat meeskonda
* 35 kalendripäeva puhkust
Nõuded kandidaadile:
* kõrgharidus (võib olla omandamisel)
* arvutioskus
* isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
* aktiivsus, iseseisva tegutsemise oskus
Kasuks tuleb
*erialane haridus või töökogemus
* pedagoogilise töö kogemus
CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 25.02.2019
aadressile muuseum@paikuse.ee, lisainfo 57864627

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

Mälestame lahkunuid
Kalju Saare		
Dmitri Gorbunov
Sergei Motruk		
Urmas Paas		

07.07.1938 - 19.01.2019
14.01.1960 - 23.01.2019
10.10.1952 - 26.01.2019
26.02.1964 - 30.01.2019

