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PROGRAMM

Päevajuhid Ann Lisett Rebane, Carlo Antonio 
Fogelberg
Messi kajastab Tre-raadio otsestuudio!

Avamine
 

Tantsijad võistlevad ühe raundi kaupa üksteise 
vastu. Osa võtavad Black and Brownie breaking 
edasijõudnute grupi noored.

Vogue

, solist 
Peeter Hansen.

Pärnu hip-hop
 esinemine

õpilaste esinemine
Vogue

lõbusad jalgpalliharjutused

 lauljad

õpilaste esinemine
näidisesinemine

Täida messi osaluskupong ja võida messi lõpus 

1.  põnev lauamäng!
2.  kinkekaart lasteteatris 
osalemiseks
3. 
auhind
4.  2 kinkekaarti väärtuses 30 EUR
5.  taiesed
6.  tass
7.  kerakino külastuse 
pääse
8. kinkekaart: kuu aega 
tasuta tantsutrenne vabalt valitud stiilis. 

Black&Brownie: BB Breakingu Show Battle

Eesti Tantsuspordi Akadeemia DANCELINE
JJStreet 

Jana Trink Erakool: bänd Howling Sky

JJStreet 
Klubi26
Tantsu- ja spordiklubi Mm13

Pärnu Muusikakooli 
JJStreet 
Jalgpalliklubi Vaprus 
Endla Murd Laulustuudio
Muinasjututaat Jaak Känd

Pärnu Loovuskeskus: 
   Ester Murrandi laulustuudio
   Katri Piirimaa kitarriõpilased
Pärnu Muusikakooli 
Karateklubi Corpore 
Pärnu Noorte Vabaajakeskus: räppar AG

Messiauhindade loosimine!

loosiauhindu:

Mateemik
Huvialakool Shart

Pärnu Kalevi Spordikooli jalgrattaosakonna 

MMAces
Pärnu Kunstikool
MtÜ YFU
Pernova Hariduskeskus

JJ Street tantsukooli 
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PROGRAMM

Kogu messi vältel:
 modelli järgi joonistamine

 figuur- ja värvinootide 
süsteemi tutvustus

klaveri õpituba
 mõistatamismäng ja 

3D pliiatsitega joonistamine
 tatamil karate 

õpetus
 õpitoad

 ümbritseva elu ja ideede 
joonistamine sketchbooki

 saalihoki 
harjutused

 MMA näidistrennid tatamil

trenažööridel jalgrattatrennid
 

väikekandle õpitoad
 kängurusaabastega treeningud

miniväljakul jalgpalliharjutused
 lauatennise, male, sõudmise 

jt spordialade tutvustamine ja proovimine
 seinatennise proovimise võimalus

Pärnu Kunstikool:
Olavi Kõrre pillistuudio:

Musalabor: 
Pärnu Keskraamatukogu:

Karateklubi Zen ja Corpore:

Pernova Hariduskeskuse
Paikuse Huvikool:

Saalihokiklubi Pärnu Bullet:

Spordiklubi MMAces:
Pärnu Kalevi Spordikooli jalgrattaosakond: 

Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts Orvokki:

Klubi26:
Pärnu Jalgpalliklubi Poseidon ja Vaprus: 

Pärnu Spordikool:

Rabatennis:

Kl 1
2-

17

H
UVIKA OSALUSKUPONG

Kutsume teid osa võtma messi loosimängust! 
Täitke osaluskupong, andke see messi INFOSSE!
Loosimine on kell 16 messi laval!

Mis tõi teid messile? 
...........................................................................
...........................................................................

Põnevaim eksponent 
...........................................................................

Vahvaima mängu/tegevuse pakkuja 
...........................................................................

Nimi .............................................................................................

Vanus .............. Telefon .................................................................

E-post ..........................................................................................



Huvika toetajad:

TOETAJAD  |  KORRALDAJAD

Messi korraldavad:
Turundustugi, Galerii Central, Eesti Huvialaagentuur
koostöös Pärnu linna ja Kaubamajakaga
Päevajuhid: 
Ann Lisett Rebane, Carlo Antonio Fogelberg

DISAIN
REKLAAM

TURUNDUS

info@turundustugi.ee  |  +372 5660 5860  |  turundustugi.ee 

TEATMIKU KOOSTAS:
Turundustugi

Illustratsioonid: Piret Hallik-Sass



TEADUS | LOODUS | TEHNIKA

Pernova Hariduskeskus
5345 5319; info@pernova.ee 
www.pernova.ee 
Pernova Hariduskeskus on Pärnu huvikool, mille 
õppetöö toimub kolmes õppehoones: Pernova 
Loodusmajas, Pernova Tehnikamajas ja Pernova 
Motomajas. Endale sobiva huviringi leiavad lapsed 
eelkoolieast gümnaasiumini. Eelkoolile ja 
esimesele kooliastmele on avatud ka 
keelekümbluse huviringid.
Loodusmajas (Tammsaare pst 57) on 
loodusteemalised ringid noortele, üldharidust 
toetavad õppeprogrammid koolidele ja 
perehommikud 4-7a lastele koos vanematega. 
Majas on kõigile avatud külastuskeskus elavnurga 
ja talveaiaga ning 2019 a uuendatud tehnikaga 
planetaarium, kerakino, põnevad näitused. 
Tehnikamajas (Kooli 6b) toimuvad huviringid 
lastele ja noortele, viiakse läbi tehnoloogiaõpetuse 
tunde. Siin on hästi varustatud puidu-, metallitööko-
jad ja elektroonikalabor.
Motomajas (Nurme tee 13, Audru) saavad noored 
tegeleda motokrossiga - nii treeningute kui ka 
mootoriõppega.
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Hea Pärnu laps, noor ja lapsevanem!
Nende kaante vahel on läbilõige tegevustest ja õppimisvõimalustest Pärnu 
huvikoolides, ringides, klubides just sellisena, nagu huvikoolid meile Pärnu 
huvitegevuste messi HUVIKAS 2019 ettevalmistuse raames info andsid. 
Lisaks tegutsevad iga üldhariduskooli juures ringid oma kooli õpilastele - 
nende kohta saate infot kooli kodulehelt.
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Jana Trink Erakool
443 1006; 5626 4884
info@janatrinkerakool.ee; www.janatrinkerakool.ee
J.V.Jannseni 7a
Nutikate klubi ALBERT.
Oodatud on 6-9aastased lapsed. Nuputame ja 
leiutame. Lahendame salakirju, piltmõistatusi ja 
keerdküsimusi. Arendame loogikat ja mõttekiirust.
Uurime ja teeme katseid. Õpetame digipädevusi.

Mateemik
5304 1108; info@mateemik.eu 
www.mateemik.eu 
Arvutamise õppimiseks ja õpetamiseks loodud 
lauamäng. Kasutamiseks mõeldud kodus, koolis ja 
lasteaias. 



TEADUS | TEHNIKA

Pärnu Vanalinna 
Koolituskeskus
565 3927; vanalinnakoolituskeskus@gmail.com
www.vlkoolitus.ee 
TÄHELEPANU asume uuel aadressil Vee tn 2
Robootika: 6-9 a lastele. Tore, avastamis- ja 
katsetamisrõõmu pakkuv ring. Mõtlemis-, 
nuputamismängud, tutvumine esimeste robotitega. 
Üheks oluliseks väljundiks on robootika kui 
interaktiivse vahendi kasutamine loogilise 
mõtlemise ja loovuse arendamisel. Tunnis õpitakse 
koos mehaanika ja programmeerimise põhitõdesid. 
Huviring on mõeldud neile, kes tahavad ise oma 
kätega midagi valmis ehitada.
Matemaatika: äratame huvi reaalainete vastu, 
aitame parandada lünki ja pakume igakülgset abi 
matemaatikas.
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Pärnu Loovuskeskus
5559 1676, info@loovus-keskus.ee 
www.loovus-keskus.ee
Robootika- ja ettevõtlusring
Info ja registreerimine: www.loovus-keskus.ee

Paikuse Huvikool
445 2120; paikusehuvikool@gmail.com 
paikusehuvikool.eu; FB: Paikuse huvikool
Paikuse Huvikoolis avastame ja arendame 
kavakindlalt oma õpilaste võimeid kaasaegses ja 
turvalises keskkonnas. Mida paremad tingimused 
õnnestub luua selleks, et eeldused kujuneksid 
võimeteks, seda suuremad on väljavaated saada 
enesekindlaks, ümbritsevast ja endast hoolivaks 
inimeseks.                          
KUNSTIKESKUSES saad õppida erinevaid 
kunstitehnikaid, disaini ja tehnoloogiat, inglise keelt, 
draama- ja loovusõpetust ning kaasaegset tantsu.                                 
NUTIKESKUSES aga digiloovust, robootikat, 
scratchimist, filmiklippide ja nutimuusika tegemist 
ning drooni lennutamist. Kooliks ettevalmistamist 
toetab huviala Arvutiga kooli.                                                                                                              
Õppetöö huvikoolis algab 9. septembrist. 
2.-8. septembrini on meil õppimisvõimalusi 
tutvustavad lahtised tunnid, kuhu ootame kõiki 
huvilisi. Registreerimine kooli läbi Pärnu 
haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
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KOGUKONNAKESKUS

Nooruse Maja
kultuuri- ja koolituskeskus Rääma linnaosas 
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
FB Pärnu Rahvaülikool; FB: Nooruse Maja
noorusemaja.ee. Roheline 1b, Pärnu
Kontserdid, teatrietendused, salongiõhtud!
Pärnu Rahvaülikool: sügissemestril saad liituda 
inglise, vene ja soome keele ning arvutikursustega, 
tulla õppima fotograafiat ja portselanimaali, osaleda 
enesearengukursusel.
Nooruse Majas tegutsevad rahva-, line-dance ja 
seltskonnatantsuklubid, lauljad, suupillimängijad, 
portselanimaalijad, pitsitegijad, laste huvikool Shart. 
Rendi ruumid: meil on õppeklassid ning kaasaegse 
heli- ja valgustehnikaga saal era- ja firmapidudeks, 
kontsertideks, teatriõhtuteks, koolitusteks. 
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Raeküla Vanakooli keskus 
5845 3331; info@raekylavanakool.ee 
www.raekylavanakool.ee 
Raeküla Vanakooli keskus on kogukonnakeskus 
kus tegutsevad lapsed, noored, tööealised ja 
eakad. Osaleda saab erinevates tegevustes - 
tantsimine, laulmine, pillimäng, teater, vabatahtlik 
töö, kogukonnatöö jne.
RVK koolituskeskuse uuel hooajal saad liituda uute 
koolitustega. Tasulised kursused: inglise keel 
(reisile minejatele, grammatikakursus, suhtlus-
keeleklubi ja keeleõpe lastele). Tasuta koolitused: 
digikoolitus, koosõppimise koolitus, eesmärkide 
seadmine ja täitmine, soome suhtluskeel.
Meie juures saab korraldada erinevaid 
konverentse, koolitusi ja laagrilisi tegevusi.    



KEELED | KULTUUR

Jana Trink Erakool

Pärnu Vanalinna 
koolituskeskus

Pärnu Ingerisoomlaste 
Kultuuriseltsi erahuvikool 
Orvokki

443 1006, 5626 4884; info@janatrinkerakool.ee
www.janatrinkerakool.ee
J.V.Jannseni 7a
Jana Trink Erakool alustab 29. õppeaastat.
Keelekursused lastele, koolinoortele ja 
täiskasvanutele (eri tasemed, tööalase keele 
kursused, individuaal tunnid jne).
Keeled: inglise, saksa, soome, rootsi, norra, eesti, 
läti, vene, itaalia, hispaania, prantsuse
Ootame kõiki oma teadmisi täiendama ja unistusi 
ellu viima, sest elu on nagu jalgratas – selleks, et 
tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda.

565 3927; vanalinnakoolituskeskus@gmail.com 
www.vlkoolitus.ee 
TÄHELEPANU! Asume uuel aadressil Vee tn 2.
Pärnu Vanalinna koolituskeskus alustab oma 23. 
õppeaastat. Ootame nii lapsi kui täiskasvanuid (eri 
tasemed, individuaaltunnid)
Koolilastele inglise keele rühmad (lõbus ja 
mänguline, kooliprogrammi toetamiseks)
Täiskasvanutele: inglise, vene keel. Sügisel 2019 
tasuta kursus: soome keel A1 ja inglise keel A1

5561 6061; parnuingeri@gmail.com 
FB: parnuingeri
Erahuvikool Orvokki eesmärk on elus hoida 
ingerisoomlaste etniline järjepidevus ning tutvustada 
meie kultuuri Eestis. Sina, lapsevanem, võid koos 
lapsega õppida mängulistes ja lõimitud 
soomekeelsetes tegevustes kandlemängu, 
rahvatantse ja -laule, käsitööd ning Ingerimaa 
ajalugu. Käies ajaga sammu, on koolis kasutusel 
Smarttahvel, Makey makey, 3D pliiatsid jmt. 
Õppeaasta jooksul osalevad lapsed huvi- ja 
esinemisreisidel. Orvokki on pigem pere: väike ja 
hubane, paindlik ja avatud. Õppetöö toimub 
kolmapäeviti kl 16-17.30 Lõuna 18   

      
      

          
 INGLISE

          
          

       S
AKSA

          
          

    SOOME

          
          

 ROOTSI

          
        N

ORRA

          
     VENE

          
  EESTI

         L
ÄTI

      IT
AALIA

   HISPAANIA

PRANTSUSE

      
      

      
  IN

GLISE

      
      

      
VENE

          
          

      S
OOME

          
          

   

      
 SOOME KEEL

     R
AHVAKULTUUR

   K
ÄSITÖÖ

   



KEELED | KULTUUR

Nooruse Maja
kultuuri- ja koolituskeskus Rääma linnaosas 
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
FB Pärnu Rahvaülikool; FB: Nooruse Maja
noorusemaja.ee. Roheline 1b, Pärnu
Pärnu Rahvaülikool: sügissemestril saad liituda 
inglise, vene ja soome keele õppega.
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Raeküla Vanakooli keskus 
5845 3331; info@raekylavanakool.ee 
www.raekylavanakool.ee 
Tasulised kursused: inglise keel (reisile minejatele, 
grammatikakursus, suhtluskeeleklubi ja keele õpe 
lastele). Tasuta koolitus: soome suhtluskeel.  



LOOVUS | KÕIGE VÄIKSEMAD

Pärnu Väikelastekool

Pärnu Vanalinna 
koolituskeskus

522 4680; vaikelastekool@gmail.com 
www.vaikelastekool.ee; Metsa 21 
Pärnu Väikelastekoolis mõjutatakse laste arengut 
tunnetustegevuse arendamise, väärtuskasvatuse, 
suhtlemis- ja kombeõpetuse ning eesti keele ja 
matemaatika õppimise eelduste kujundamise kau-
du. Õpetamisel peame väga oluliseks loovust ja 
mängulisust. Eesmärk: toetada 5-7aastasi lapsi 
parema koolivalmiduse taseme saavutamisel. 
Soovime, et laps alustaks kooliteed positiivse 
enesehinnanguga ja tuleks koolis hästi toime. 
Tunneme siirast rõõmu laste säravatest silmadest ja 
lastevanemate toetavast hoiakust.

565 3927; vanalinnakoolituskeskus@gmail.com 
www.vlkoolitus.ee 
TÄHELEPANU! Asume uuel aadressil Vee tn 2.
Beebikool 6 kuud - 3 aastat. 
Eelkooli rühmad on toeks parema koolivalmiduse 
saavutamiseks: 
3-4 a mängukool, 5 a väikekool, 6-7 a eelkool.
Läbi mängu ja toredate tegevuste õpime tähti, 
lugemist, arvutamist ja inglise keelt. Laps läbib 
väikese koolimudeli, kogub teadmisi, julgust ja 
enesekindlust. Pakume abi ja nõustamist lapse-
vanematele, et koolitee oleks positiivne kogemus. 
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Pärnu Kristlik Erakool
5858 7867; pkerakool@gmail.com; Suur- Jõe 48
Ootame särasilmseid lapsi vanuses 6-7 a eelkooli-
ringi, mis annab parima ettevalmistuse kooliks. 
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas läbi mänguliste 
ning lastepäraste tegevuste kaasaegselt sisustatud 
klassiruumis toredate õpetajate juhendamisel.  
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Huvikool Shart
5669 5773; silvahk@hot.ee; Roheline 1 
sharthuvikool.edicy.co 
Huvialakool pakub arendavat tegevust eri vanuses 
lastele ja noortele. Huvialakooli õpilased osalevad 
festivalidel, esinevad Nooruse Majas, lasteaedades 
ja koolides. Huviringid: lasteteater, teatristuudio, 
mängukool "Loovus", eelkool, muusika- ja kunstiring. 



LOOVUS | KUNST | KÄSITÖÖ

Pärnu Kunstikool
444 3536;  parnukunstikool@gmail.com 
pärnukunstikool.ee; Kerese 3
Pärnu kunstikoolis leiab tegevust igaüks, kes 
soovib enda rõõmuks tegeleda erinevate kunsti-
tehnikatega, ning ka see, kes vajab tuge edasisteks 
õpinguteks professionaalse kunsti aladel. Oodatud 
on lapsed, noored ja ka täiskasvanud.
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5345 5319, info@pernova.ee; www.pernova.ee
Pernova Hariduskeskus on Pärnu huvikool, mille 
õppetöö toimub kolmes õppehoones: Pernova 
Loodusmajas, Pernova Tehnikamajas ja Pernova 
Motomajas. 
Tehnikamajas (Kooli 6b) toimuvad huviringid 
lastele ja noortele, viiakse läbi tehnoloogia-
õpetuse tunde. Siin on hästi varustatud puidu-, 
metallitöökojad ja elektroonikalabor.
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Pärnu Ingerisoomlaste 
Kultuuriseltsi erahuvikool 
Orvokki
5561 6061; parnuingeri@gmail.com 
FB: parnuingeri
Erahuvikool Orvokki eesmärk on tutvustada 
ingerisoomlaste kultuuri Eestis. Sina, lapsevanem, 
võid koos lapsega õppida mängulistes ja lõimitud 
soomekeelsetes tegevustes kandlemängu, 
rahvatantse ja -laule, käsitööd ning Ingerimaa 
ajalugu. Käies ajaga sammu, on koolis kasutusel 
Smarttahvel, Makey makey, 3D pliiatsid jmt. 
Õppeaasta jooksul osalevad lapsed huvi- ja 
esinemisreisidel. Orvokki on pigem pere: väike ja 
hubane, paindlik ja avatud. Õppetöö toimub 
kolmapäeviti kl 16-17.30 Lõuna 18 aadressil. 



Pärnu Kunstide Maja
444 1798; opmaja@parnu.ee 
www.kunstidemaja.ee; Pühavaimu 8 

   K
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Pärnu Loovuskeskus
5559 1676, info@loovus-keskus.ee 
www.loovus-keskus.ee

Endla Disain
516 7214;  murd.endla@gmail.com; 
www.endladisain.ee 
Endla Disain teeb fantaasiaehete ja taaskasutus-
teemalisi töötube nii lastele kui ka täiskasvanutele. 
Tore ja meeldiv idee sünnipäevade või tüdrukute-
õhtu korraldamiseks.

KUNST | KÄSITÖÖ

Nooruse Maja
kultuuri- ja koolituskeskus Rääma linnaosas
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
noorusemaja.ee
Roheline 1b, Pärnu
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Paikuse Huvikool
445 2120; paikusehuvikool@gmail.com 
paikusehuvikool.eu                    
KUNSTIKESKUSES saad õppida erinevaid 
kunstitehnikaid, disaini ja tehnoloogiat.                                 
NUTIKESKUSES digiloovust, scratchimist, 
filmiklippide ja nutimuusika tegemist.                                                                                                              
Õppetöö algab 9. septembrist. 2.-8. septembrini on 
õppimisvõimalusi tutvustavad lahtised tunnid, kuhu 
ootame kõiki huvilisi. Registreerimine kooli läbi 
Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.    
HOBIKOOL täiskasvanutele ootab huvilisi maalima, 
keraamikat ja käsitööd tegema ning erinevate 
klaasitehnikatega tutvuma.Hobikool alustab tööd 
oktoobrist.   

      
KUNSTIRING

Huvikool Shart
5669 5773; silvahk@hot.ee; Roheline 1 
sharthuvikool.edicy.co 
Huvialakool pakub mitmekesist ja arendavat 
tegevust eri vanuses lastele ja noortele. 
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5887 2790; info@maarjamagdaleenagild.ee  
www.maarjamagdaleenagild.ee; Uus 5
Maarja-Magdaleena Gild on avatud loome- ja 
kultuurikeskus, mis ühendab Pärnu kunstnikke ja 
käsitöömeistreid. Avatud töötoad lastele ja 
suurtele reedel kell 10:30-17:00 ning laupäeval 
11:00-15:00.Väljaspool neid aegu on töötoad 
avatud kokkuleppel meistriga. 

Maarja-Magdaleena Gild 

KUNST | KÄSITÖÖ

Kunsti -ja loomering hõlmab nelja erinevat 
koda/stuudiot, kus õpitakse tundma 
mitmesuguseid materjale süvitsi ning nende 
käsitlust.
1. Maalistuudio - linoollõike kursusel õpitakse 
linoolplaadi lõikamist ja sellega käsitsi trükkimist.
2. Villakoda – nõelviltimise ABC, alustatakse 
lihtsamate vilditud motiividega, lõpetatakse 
väikese vilditud kuumaaluse valmistamisega.
3. Paberikoda – tutvutakse scrapbookingu ja 
vintage tehnikaga, sizzix masina ja lõiketeradega.
4. Klaasikoda – klaasikokkusulatus ja koolutus, 
tutvutakse klaasi kui materjaliga, töövõtete 
õppimine.
Juhendajad: Madli Lavin, Raina Subi,  Angelika 
Kiper, Merit Allikas, Leili Kokk

Tervisliku toidu valmistamise kursus
Juhendaja: toitumisnõustaja Ülle Niilisk
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Pärnu Muusikakool

Pärnu Kunstide Maja

525 2542;  kantselei@muusikakool.ee 
www.muusikakool.ee 
PAKUME PILLIÕPET:
Klaver ja orel
Keelpillid: viiul, vioola, tšello, kontrabass 
Kitarr | Kannel | Akordion
Puhkpillid: flööt, saksofon, oboe, klarnet, fagott, 
metsasarv, trompet, tromboon, tuuba 
Löökpillid 
Koolil on mudilaskoor, neidudekoor, puhkpilli- ja 
keelpilliorkester. 

444 1798; opmaja@parnu.ee 
www.kunstidemaja.ee/ 

MUUSIKA

Tütarlastekoor Elise
5657 7605; kaitoe.ellermaa@gmail.com 
tutarlastekoorelise.wordpress.com
Tütarlastekoor Elise on Pärnu linna kontsertkoor, 
kus laulavad 10-18aastased tütarlapsed. Proovid 
toimuvad kaks korda nädalas, K ja R, kell 17-18.30 
Eliisabeti kirikus. Algav hooaeg on Elisel 
juubelihooaeg - nimelt saab koor 30 aastaseks! 
Terve selle aja on koori juhatanud dirigent Kai-Tõe 
Ellermaa. Juubeliga seoses anname välja uue CD 
plaadi, järjekorras neljanda. Hooaja plaanidest on 
peale juubelikontserdi suuremad veel kontsertreis 
raja taha ja osavõtt vaimulikust laulupeost Viljandis. 
Igal aastal reisib Elise ka välismaale. Nii on läbi 
käidud peaaegu kogu Euroopa, Põhjamaad ja 
Venemaalgi. Paar aastat tagasi viis pikim reis koori 
Kanadasse. Augusti lõpus 2019 osalesime 
Montenegro muusikafestivalil "Singing and Dancing 
in Bar 2019".
Igal sügisel võtame vastu uusi lauljaid. Selle aasta 
vastuvõtt toimub kolmapäeval, 11. septembril kell 
17-18.30 Eliisabeti kirikus (sissepääs Kuninga 
tänavalt). Ootame viisipidajaid tütarlapsi vanuses 
10-16 aastat. Katseteks ette valmistada üks laul 
vabal valikul.
Esimene kooriproov toimub kolmapäeval, 18. sept. 
kell 17.00 Eliisabeti kirikus. Rõõmsa kohtumiseni 
Elises!

TÜTARLASTEKOOR



Jana Trink Erakool

Endla Murd Laulustuudio

443 1006, 5626 4884; info@janatrinkerakool.ee 
www.janatrinkerakool.ee
J.V.Jannseni 7a
Jana Trink Erakool alustab 29. õppeaastat. 
Ootame oma laulustuudiosse mudilasi alates 
kolmandast eluaastast, koolilapsi ja täiskasvanuid. 
Õpetame ansambli- ja soololaulu.
Tegutseb digimuusika töötuba.
Muusikaosakonnas saab õppida erinevaid pille: 
klaver, kitarr, basskitarr, ukulele, löökpillid ja 
akordion. Toimuvad stuudiotunnid, kontserdid ja 
suveakadeemia laagrid. Muusikaga võib tegeleda 
kogu elu. Muusika on kõigi jaoks!

516 7214;  murd.endla@gmail.com 
FB: Endla Murd Laulustuudio
Erahuvikool Endla Murd Laulustuudio võtab vastu 
lapsi ja noori alates 5. eluaastast. Osaleme 
rahvusvahelistel konkurssidel. Teeme töötube ja 
korraldame sünnipäevi koos laulude ja 
laulumängudega. UUS!!! Rahvusvaheline konkurss 
lauljatele ja tantsijatele Pärnus "Golden Rose" 29. 
sept - 3. okt 2019. a.
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Pärnu Vanalinna 
koolituskeskus
565 3927; vanalinnakoolituskeskus@gmail.com; 
www.vlkoolitus.ee 
Meie muusikaosakonnas on võimalik õppida 
erinevaid pille: kitarri, ukulelet, klaverit.   
Ootame õppima uusi ja endisi õpilasi, eri vanuses 
lapsi ja täiskasvanuid: rühmatunnid, 
individuaaltunnid, esinemised. 

MUUSIKA

Pärnu Loovuskeskus

Ester Murrandi laulustuudio

Katri Piirimaa kitarriõpe

5559 1676, info@loovus-keskus.ee; 
www.loovus-keskus.ee

 (solisti- ja duetiõpe, 
laulu-ja mängustuudio, klaveriõpe)

 (individuaal-, paaris- ja 
ansamblitunnid)

   LAUL

   KLAVER

KITARR

 



Musalabor
520 2498; musalabor@gmail.com 
musalabor.weebly.com; Aida 4
Kaasaegne digitaalse muusika õppekeskkond 
muusika tegemiseks nii üksi kui bändiga. 
MUSALABOR on mõeldud nii algajatele kui 
edasijõudnutele ja sobib eelkõige neile, kes 
soovivad õppida individuaalse õppeplaani alusel. 
Kohtumiseni MUSALABORIS! 
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Raeküla Vanakooli Keskus
5845 3331; info@raekylavanakool.ee 
www.raekylavanakool.ee 
Raeküla Vanakooli keskus on kogukonnakeskus, 
kus tegutsevad lapsed, noored, tööealised ja eakad. 
Osaleda saab erinevates tegevustes: tantsimine, 
laulmine, pillimäng, teater, vabatahtlik töö, 
kogukonnatöö jne.
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Pärnu Ingerisoomlaste 
Kultuuriseltsi erahuvikool 
Orvokki
5561 6061; parnuingeri@gmail.com 
FB: parnuingeri
Erahuvikool Orvokki tutvustab ingerisoomlaste 
kultuuri Eestis. Sina, lapsevanem, võid koos 
lapsega õppida mängulistes ja lõimitud 
soomekeelsetes tegevustes kandlemängu, 
rahvatantse ja -laule, käsitööd ning Ingerimaa 
ajalugu. Käies ajaga sammu, on koolis kasutusel 
Smarttahvel, Makey makey, 3D pliiatsid jmt. 
Õppeaasta jooksul osalevad lapsed huvi- ja 
esinemisreisidel. Orvokki on pigem pere: väike ja 
hubane, paindlik ja avatud. Õppetöö toimub 
kolmapäeviti kl 16-17.30 aadressil Lõuna 18.   



      
MUUSIKARING Huvikool Shart

5669 5773; silvahk@hot.ee; Roheline 1 
sharthuvikool.edicy.co 
Muusikaring

      
      

    

FIGUUR JA 

VÄRVINOOTIDE ÕPE Olavi Kõrre Pilliõppestuudio
Nikolai 27, Pärnu
517 7169; olavikorre@gmail.com
Figuur- ja värvinootide õpe

Nooruse Maja
kultuuri- ja koolituskeskus Rääma linnaosas
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
noorusemaja.ee
Roheline 1b, Pärnu
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Pärnu Kunstide Maja

Tantsuklubi Minifox

Black and Brownie 
Tantsukool

JJ-Street Tantsukool

444 1798; opmaja@parnu.ee 
www.kunstidemaja.ee; Pühavaimu 8

Juhendaja Ants Lopsik
56607177; ants.lopsik@mail.ee
Minifox võistlustantsuklubi tegutseb Kunstide 
Majas.

5804 7714;  info@blackbrownie.ee 
www.blackbrownie.ee 
Miks tulla Black and Brownie tantsukooli?
- Asume kesklinnas, Minizoo kohal
- 8 tantsustiili, breakingust kaasaegseni
- Sõbralikud ja noored õpetajad
- Võtame vastu algajaid
- Teeme õpilastega videosid
- Lahedad üritused - nt. filmiõhtud
- Lahe sisekujundus BBs
www.blackbrownie.ee - vaata ise järgi, igal stiilil 
videonäited! 

5331 0547; info@jjstreet.ee 
www.jjstreet.ee 
JJ-Street Tantsukool alustas tantsutrennidega 
2003. aasta sügisel. See on Eesti esimene ja 
suurim tänavatantsukool, mis tegutseb üle kogu 
Eesti. Oleme loonud kaasaegse tantsukooli, mis 
täidab ühiskondliku funktsiooni nii tantsija kui ka 
eeskujuliku noore ettevalmistamisel.
JJ-Street eesmärkideks on kultuuri edasi andmine 
uutele liikmetele, oskuste arendamine ja uute 
teadmiste loomine. Tantsukooli tuntus on tänaseks 
kasvanud terves Euroopas, kuna oleme toonud 
rahvusvahelistelt võistlustelt märkimisväärseid 
tulemusi. JJ-Street Tantsukool on mõeldud ja 
avatud kõigile, kes soovivad saada uusi kogemusi 
ja õppida midagi originaalset.
Tantsugrupid Pärnus: hip-hop lapsed (7-11), 
hiphop teenager (12-17), hip-hop keskaste, hip-
hop heels ja vogue.
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TANTS | TEATER

Studio Happy Dancers 
spordi- ja tantsukool

Janne Ristimetsa 
Tantsustuudio

Eesti Tantsuspordi 
Akadeemia Danceline

5565 6541;  info@happydancers.ee; 
www.happydancers.ee
Rüütli tn 2
SHD tantsu-ja spordikool alustab juba oma 5. 
hooaega. Järjest enam kogub populaarsust 
akrobaatika, kuid pakume lastele ka show-, disko- ja 
jazztantsu tunde. Eriti palju on meil pisikesi mudilasi 
ehk mini kidse, kellega käime palju esinemas ja 
võistlemas. 

514 8754; info@jannetantsustuudio.ee 
www.jannetantsustuudio.ee
Janne Ristimetsa tantsu-, jooga- ja elustiilikool 
alustab 5. õppeaastat juba tuttavate, aga ka päris 
uute ja põnevate jooga, tantsu ja aktobaatika-
tundidega lastele alates 3.eluaastast kui ka 
täiskasvanutele! Olete südamest oodatud! 

5672 0900; danceline.estonia@gmail.com
FB: Eesti Tantsuspordi Akadeemia Danceline 
Lepa Ärikeskus, Karja 4 II korrus
Olga Kosmina juhitav tantsukool.
VÕISTLUSTANTS: Ootame lapsi treeningutesse 
alates 3. eluaastast. Erinevad tasemed. Pisemad 
alustavad rütmi- ja koordinatsiooniharjutustest. Suurt 
rõhku pannakse õigele kehahoiakule. Proovikuu 
lastele aastaringselt tasuta. Täiskasvanute grupp.
HOBI GRUPP: Mõeldud kõigile neile, kel tants, 
muusika ja liikumine on saanud osaks elustiiliks. 
Õpitakse uusi tantsukombinatsioone ja nauditakse 
meeldivat seltskonda.
SELTSKONNATANTS: Sobib kõigile, kes soovivad 
omandada lihtsamad tantsuoskused (valss, cha-
cha, samba jne). Sobib ka pruutpaaridele. 
Toimub esmaspäeva õhtuti.
ERATUND: Kiire ja tõhus viis soovitud tantsude 
õppimiseks, varemõpitu meeldetuletamiseks või 
ka pulmavalsi õppimiseks. 
Enamus meie treeneritest on mitmekordsed 
Eesti meistrid. 
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TANTS | TEATER

Laine Mägi Tantsukool

Tantsukool WAF Dance

Rahvatantsuansambel 
Kajakas

Balleti ja iluvõimlemise 
stuudio Ainula

443 1372; lainetantsukas@gmail.com; lancy.edu.ee

5557 7300; meeli@waf.ee; parnu.waf.ee; Hommiku 3
Tantsukool nii tüdrukutele, aga ka poistele!

566 0779; kajakainfo@gmail.com;  
FB: Rahvatantsuansambel-Kajakas

553 5932; aino@ainula.ee; www.ainula.ee

   R
AHVATANTS

    B
ALLETT

   ILUVÕIMLEMINE

MÄNGUTUBA

Nooruse Maja
kultuuri- ja koolituskeskus Rääma linnaosas 
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
noorusemaja.ee. Roheline 1b, Pärnu
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TEATRISTUUDIO
Huvikool Shart
5669 5773; silvahk@hot.ee; Roheline 1 
sharthuvikool.edicy.co 
Lasteteater, teatristuudio 
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Pärnu Vanalinna 
koolituskeskus
565 3927; vanalinnakoolituskeskus@gmail.com 
www.vlkoolitus.ee 
TÄHELEPANU! Asume uuel aadressil Vee tn 2.
Huvikool pakub alates sügisest showtantsu,  
vabatantsu erinevatele vanustele. Vahvad ja 
energilised õpetajad ootavad kõiki huvilisi. Grupid 
vastavalt vanusele.
Eelõpe – eelkooliiga
Põhiõpe: noorem aste – 1.-3. klass;. noorem 
keskaste 4.-6. klass; vanem keskaste – 7.-9. klass
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Raeküla Vanakooli Keskus
5845 3331; info@raekylavanakool.ee 
www.raekylavanakool.ee 
Raeküla Vanakooli keskus on kogukonnakeskus, 
kus tegutsevad lapsed, noored, tööealised ja eakad. 
Osaleda saab erinevates tegevustes: tantsimine, 
laulmine, pillimäng, teater, vabatahtlik töö, 
kogukonnatöö jne.

TANTS | TEATER
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Paikuse Huvikool
445 2120; paikusehuvikool@gmail.com; 
paikusehuvikool.eu
KUNSTIKESKUSES saad õppida erinevaid 
kunstitehnikaid, disaini ja tehnoloogiat, inglise keelt, 
draama- ja loovusõpetust ning kaasaegset tantsu.

Tantsu- ja Spordiklubi Mm13
5814 1999; mm13dance@gmail.com
FB: mm13dance
Tantsu ja Spordiklubi MM13 on aasta tagasi loodud 
huvikool, kus saab õppida diskotantsu, jazzi, hip-
hopi ja tegeleda akrobaatikaga. Tänase seisuga 
õpib koolis natuke üle 100 lapse, olles Eestis 
suurim diskotantsuga tegelev spordiklubi.  



SPORT

443 1143; spordi.kool@mail.ee 
parnuspordikool.ee
Pärnu Spordikool alustab uut õppeaastat 9 
osakonnaga. Ootame huvilisi spordisõpru 
2019/2020 õppeaastal tegelema järgnevate 
spordialadega: kergejõustik, võrkpall, ujumine, 
korvpall (tüdrukud), sõudmine-aerutamine, 
sulgpall. orienteerumine, male, lauatennis.

Pärnu Spordikool

VÕIMLEMINE

Studio Happy Dancers 
spordi- ja tantsukool
5565 6541;  info@happydancers.ee 
www.happydancers.ee; Rüütli tn 2
SHD tantsu-ja spordikool alustab juba oma 5. 
hooaega. Järjest enam kogub populaarsust 
akrobaatika, kuid pakume lastele ka show- , disko- 
ja jazztantsu tunde. Eriti palju on meil pisikesi 
mudilasi ehk mini kidse, kellega käime palju 
esinemas ja võistlemas. 

          
      

   AKROBAATIKA

LASTE FITNESS

ryhtvk@gmail.com
www.ryht.ee
rühmvõimlemine, harrastusvõimlemine alates 4. a
Treeningud: Koidula Gümnaasiumis, Pühavaimu tn 
võimlas, Pärnu Spordihallis.
Treeningtundides õpime võimlemise põhitehnikaid, 
balletti, akrobaatikat ja vahenditega tööd (pall, 
rõngas, hüpits, kurikas)
 

Rüht võimlemiskool 
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Tantsu- ja Spordiklubi Mm13
5814 1999; mm13dance@gmail.com
FB: mm13dance
Tantsu ja Spordiklubi MM13 on aasta tagasi loodud 
huvikool, kus saab õppida diskotantsu, jazzi, hip-
hopi ja tegeleda akrobaatikaga. Tänase seisuga 
õpib koolis natuke üle 100 lapse, olles Eestis 
suurim diskotantsuga tegelev spordiklubi.  



SPORT

5625 2118; teet@zenkarate.ee; www.zenkarate.ee 
Karateklubi Zen on loodud 1993.aastal ja on 
Pärnumaal ainuke traditsioonilist Jaapani shotokan 
karated harrastav klubi.Tule ja õpi karated 
pikaajaliste rahvusvaheliste kogemustega 
instruktoritelt! 

5635 9399; margit.kaur@gmail.com; 
www.corporekarate.eu; Mere 7, Pärnu
Karateklubi Corpore õpetab lapsi alates 5. a. 
Alates 10. eluaastast võisteldakse Eesti-sisestel 
võistlustel. Õpetus on Shotokan karate baasil ja 
eesmärgiks on laste sportliku võimekuse kasvata-
mine ning vaimne ja füüsiline areng. Trennid 
toimuvad alates septembrist T, N ja P kell 17-18.30. 

Karateklubi Zen

Karateklubi Corpore

KARATE

KARATE

554 5069; maadlusklubileo@gmail.com 
maadlusklubileo.ee; FB: maadlusklubi Leo
Anname maadlustreeninguid Pärnus (Raba 1a 
lasketiiru maadlussaalis), Paikusel Spordikeskuse 
maadlussaalis ja Sindi Gümnaasiumi maadlussaalis

Maadlusklubi Leo

5309 9135; info@mmaces.ee; www.mmaces.ee 
Spordiklubi MMAces asutati 2010. aastal Pärnus, 
mil see oli kolmas sportlikku vabavõitlust ehk 
MMA-d treeniv spordiklubi Eestis. Tänaseks oleme 
kasvanud kogupere spordiklubiks, mis pakub 
treeninguid lastele, noortele ja täiskasvanutele, nii 
meestele kui ka naistele. 
Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset 
treeningkogemust, mis on kohandatud vastavalt 
treenitavate tasemele. Spordiklubis MMAces 
treenitakse järgnevaid kahevõitlusalasid:

MMA (sportlik vabavõitlus)
Muay Thai (taipoks)
BJJ (Brasiilia jiu-jitsu) ja lukumaadlus

Veel on meil laste- ja noorte treeningud, Zero-
Contact ja ringtreening. 
Lisaks on võimalik meie juures pidada ka laste 
sportlikke sünnipäevi. 

Spordiklubi MMAces
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MAADLUS



SPORT

5669 7722; info@vaprus.ee; www.vaprus.ee 
Pärnu JK Vaprus on Pärnumaa suurim spordiklubi, 
mille treeningutel osaleb 450 poissi ja tüdrukut. 
Klubi esindusmeeskond on Pärnu linna esindus-
meeskonnaks, mis osaleb Eesti Meistrivõistlustel 
Esiliiga A tasemel. Klubi naiskond on kahekordne 
Naiste Rahvaliiga võitja ja osaleb praegu Eesti 
Meistrivõistluste II liigas. 

5624 3235; info@parnujk.ee; parnujk.ee
Jalgpall poistele ja tüdrukutele!
PJK on vanim Pärnumaa jalgpalliklubi, mis on üle 
30aastase kogemusega. Aja jooksul on klubist 
sirgunud mainekaid Eesti tippjalgpallureid: Raio 
Piiroja, Sergei Ženjov, Indrek Selinski jpt. Pärnu
Jalgpalliklubi esindusmeeskond mängib hetkel 
Esiliiga B tasandil, esindusnaiskond meistriliigas 
ning on kümnekordne Eesti Meister. Klubis on üle 
300 Pärnumaa lapse ja noore. Treeningvõimalused 
on poistele ja tüdrukutele kõikides vanustes. 
Pärnu Jalgpalliklubi treeningud on uudse lähene-
misega ja mitmekülgsed arendades lastes parimaid 
jalgpallurile vajalikke oskusi. Kasvatame lastes 
maast-madalast spotlikku mõtteviisi ja elustiili, 
tugevdame meeskonnatunnetuslikke oskusi, 
eneseusku ja julgust end teostada. Klubi annab 
lastele tasuta võistlusvormi ja spordikoti.
Aasta jooksul toimub mitmeid vahvaid sportlikke 
ühisüritusi lastele koos lastevanematega. 

5649 2025: martin@jkposeidon.ee 
jkposeidon.ee
Püüame olla täna paremad kui eile ja homme 
paremad kui täna. Oluline on anda trenni tulevale 
poisile või tüdrukule oskused olemaks edukas 
inimene. Õpetame professionaalsete noorte-
treenerite abil lisaks jalgpallile ka teisi distsipliine ja 
püüame juurutada mõtlemist “õppimine on lahe!”.
Klubis treenib ligi 300 last üle Pärnumaa. 
Treeninguid viiakse läbi Sindis, Ares, Surjus, 
Kilingi-Nõmmel, Uulus, Häädemeestel, Audrus, 
Koongal. Lisaks korraldame lastele suvelaagreid, 
turniire ning osaleme turniiridel nii Eestis kui 
välismaal, pakkudes lapsele sel moel võimalikult 
mitmekesiseid ja põnevaid võistlus- ning 
treeningtingimusi.

Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus

Pärnu Jalgpalliklubi

Jalgpalliklubi Poseidon

JALGPALL

JALGPALL

JALGPALL



SPORT

5345 5319, info@pernova.ee; www.pernova.ee
Pernova Hariduskeskus on Pärnu huvikool, mille 
õppetöö toimub kolmes õppehoones: Pernova 
Loodusmajas,Pernova Tehnikamajas ja Pernova 
Motomajas. 
Motomajas (Nurme tee 13, Audru vald) saavad 
noored tegeleda motokrossiga - nii treeningute kui 
ka mootoriõppega. Motomaja ringid: motokross ja 
ATV (krossiratast ei pea omama!). Õppetöö 4 korda 
nädalas: garaažitund, sõidutund, saalitrenn, 
ujumine

 

505 0433; pkk.kardikeskus@mail.ee; 
www.kardikeskus.com
Pärnu Kardikeskuse siserajal on 10 võimsat 270 cc 
kartautot, millega saab rajal turvaliselt kihutada ja 
sõpradega mõõtu võtta. Istmeid ja pedaale saab 
reguleerida nii, et autot saab juhtida 125 cm 
pikkune sõitja ning mugavalt tunneb end ka 
kahemeetrine rallitaja.
Meie juures saab korraldada ka üritusi - selleks on 
meil mugav peoruum ja suur saun, mis mahutab 
korraga lavale 12 inimest. Septembri algusest kuni 
mai lõpuni viime läbi ka kardi trenne.

Pernova Hariduskeskus

Pärnu Kardikeskus

   MOTOKROSS

MOOTORIÕPE

KARDITRENN

5556 4264; info@discsport.ee
FB: DiscgolfiklubiHoleinOne
Eesti üks vanimaid ja suuremaid discgolfiklubi-
sid Hole-in-One ootab oma ridadesse uusi 
liikmeid. Hole-in-One´i kuuluvad mitmed Eesti 
Meistrid ning Euroopa parimad, kes ootavad, 
et saaks oma teadmisi edasi anda. Palun täida 
liitumisavaldus: https://bit.ly/2I1JfSj

Disgolfiklubi HOLE IN ONE

Pärnu Jahtklubi 
503 9151;  elise@jahtklubi.ee  www. jahtklubi.ee
Purjetamise maailmameistrid tulevad Pärnu 
Jahtklubi Purjespordikoolist!
Aastaringne tegevus: purjetamine ja jääpurjetamine
Talvel: ujumine, saalitreening, õuetreeningud
Suvel: purjetamine, üldfüüsiline treening
Treeningud toimuvad neli kuni viis korda nädalas.

;
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JÄÄPURJETAMINE

    D
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mailto:elise@jahtklubi.ee;
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Pärnu spordiselts Kalev 
Spordikool
skparnukalev@gmail.com 
direktor Kaido Juurik 5646 1431
Pärnu Spordiselts Kalev Spordikoolis tegutseb viis 
osakonda kes võtavad sügisest oma 
treeninggruppidesse uusi õpilasi:
Aerutamine Tiina Hodakov 565 1208
Jalgpall        Aleksei Galkin 5341 3979
Jalgratas     Kaido Juurik 5646 1431; 
                               kaidojuur@gmail.com
Sõudmine    Matti Killing 506 3809
Tennis          Uno Koort 506 7742
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Pärnu Loovuskeskus
5559 1676, info@loovus-keskus.ee 
www.loovus-keskus.ee
Malering

Aloha
5699 0537; kool@aloha.ee; www.aloha.ee
Tahad saada surfariks? Aloha 
Veespordikooli aastaringsed treeningud 
toimuvad 3-4 korda nädalas. Suveperioodil 
keskendutakse enim purjelauasõidule. 
Talvel surfatakse jääl ja lumel ning lisaks  
toimuvad mitmekülgsed üldfüüsilised saali, 
ujula ning õuetreeningud.

5669 5673; jaan.moorits@gmail.com
Treeningud Lavassaare rahvamajas

Rabatennis 
SEINATENNIS
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klubi@rowing.ee; rowing. ee   
Sõudmine on  vaheldusrikas spordiala. 
Veepeal treeningutele lisanduvad talvel jooks, 
suusatamine, pallimängud, ujumine ja jõusaali. 
Huvilistele toimuvad sõudespinningu 
treeninguid. Motivatsiooni ja eeskuju pakuvad 
klubi tippsportlased ja Rio medalimehed, 
samuti peagi valmiv uus treeningkeskus.

Pärnu Sõudeklubi

Paikuse Spordikeskus
445 3392; info@paikusespordikeskus.ee 
www.paikusespordikeskus.ee 
Paikuse Spordikeskuses on võimalik mängida 
korvpalli, võrkpalli, sulgpalli, lauatennist, indiacat, 
kasutada jõusaali, aeroobikasaali, maadlussaali, 
staadioni ning viia läbi üritusi ja spordilaagreid

442 3000; parnu@myfitness.ee; Aida 5
www.myfitness.ee/parnu
MyFitness Pärnu ootab jõusaali, rühma- ja 
personaaltreeningutesse!

Klubi26 OÜ, Pärnu Spordihall, info@klubi26.ee, 
www.klubi26.ee, 56261526. Elustiili klubi Pärnus. 
Muudame igavad trennid lõbusaks!

MyFitness

Klubi26

5811 8898 
rivorehe@gmail.com 
Oleme Pärnu tegutsev saalihokiklubi ja ootame 
oma treeningutega liituma igas vanuses huvilisi. 

Saalihokiklubi Pärnu Bullet

SAALIHOKI

508 6728; mait@kkparnu.ee; www.kkparnu.ee 
Trennid lastele sünniaastatega 2010 ja 2011.

 

5665 6313; johan@paulus.ee; www.paulus.ee

Korvpalliklubi Pärnu

Korvpalliklubi Paulus
KORVPALL



SPORT

442 0410; info@peronabowling.ee 
www.peronabowling.ee 
Perona Bowling on oma 12 rajaga Pärnu suurim 
bowlingusaal, kus lisaks bowlingule on võimalik kätt 
harjutada ka piljardis. Meie juures saab korraldada 
üritusi, selleks pakume laias valikus erinevaid 
peopakette nii lastele kui ka täiskasvanutele. 
Mõeldud on kõigile ja kõigele. Tule mängi kasvõi 
terve klassiga. Bowlinguradadele pääseb ligi  ka 
lapsekäru ja ratastooliga. Oodatud on igaüks - 
algajast harrastajast kuni võistlussportlaseni välja! 
Oleme avatud iga päev iga ilmaga!
Sinu Hea Tuju Keskus - Perona Bowling 

Perona Bowling 
BOWLING

VIBU

ÕHUAKROBAATIKA

  AKROBAATIKA

SPORTVÕIMLEMINE

Pärnu Vibuklubi Meelis

Vertical Fitness

Akrobaatikaklubi Tirel

 

sl@parnu.ee; webzone.ee/parnumeelis
Trennid toimuvad: Tammiste vibustaadion/ 
Pärnu Spordihall. Treenerid Leili Kukk ja 
Elmar Kukk

terje@verticalfitness.ee; verticalfitness.ee
Trennid toimuvad Lille 4 (Aide autokooli maja)
Postakrobaatika, hoop (rõngas)
Kontakt: Terje Jaanoja  

 

FB: AkrobaatikaklubiTirel
Kontakt: Ene Saagpakk 529 7627
Ivar Kozlov 53047587; ivar_kozlov@mail.ru



HUVIKA TOETAJAD

www.isport.ee

kaubamajakas.ee
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445 5712; pkr@pkr.ee; www.pkr.ee
Pärnu Keskraamatukogu pakub lastele ja noortele 
erinevaid vaba aja veetmise võimalusi. Lisaks 
rikkalikule raamatute kogule toimuvad raamatu-
kogus erinevad kohtumised ning töötoad. Laste 
lugemisoskust aitavad arendada lugemiskoerad 
Lex ja Chuck. Raamatukogus saab kasutada 
graafikalauda, joonistada 3D pliiatsitega, 
programmeerida Bee- ja Blue-Bot roboteid, 
laenata koju kaasa lauamänge ning õues 
mängimise mänge. Päris väikestele toimub 
Mürakarukool, igakuiselt saab meisterdada 
erinevaid asju Karukäpaklubis

Jaak Känd, muinasjututaat
5646 8316; jaakkand88@hotmail.com
JUTUPAUNIKUD on huviring raamatusõpradele, 
lugude vestjatele ja loomingulistele lastele, 
kes käivad põhikoolis. 
· räägime huvitavatest loetud raamatutest
· vestame lugusid ja muinasjutte
· kirjutame ise luuletusi, jutte ja reportaaže
· korraldame ettelugemist ja jutuvestmist 
lasteaedades ja koolides
· kutsume külla kirjanikke ja jutuvestjaid
· osaleme kirjanduskonkurssidel ja -üritustel
· osaleme luule ja jutuvestmise töötubades
Koos käime 2 korda kuus (1,5 tundi korraga). 
Pärnu keskraamatukogu lasteosakonna Karude 
jututoas.
Jutupaunikute ringi tutvustus:
laupäeval, 21. septembril kell 13-14 
LUULETAMISE töötuba.
Ring algab kolmapäeval, 2. oktoobril 16-17.30 
(päev võib hiljem muutuda). Reeglina käime koos 
iga kuu 1. ja 3. kolmapäeval

info@parnumuuseum.ee
www.parnumuuseum.ee/tootoad_lastele

Pärnu Keskraamatukogu

Põhikooli õpilasring 
JUTUPAUNIKUD

Pärnu Muuseum



www.parnunoored.ee

5688 0188; tugila@vabaajakeskus.ee
FB: ParnumaaNoorteTugilad
Pärnu Noorte Vabaajakeskuses Noorte väljak 2 
Pärnumaa Noorte Tugila toob tagasi ühiskonnaellu 
noored, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel. 

Pärnu Noorte Infoportaal

Pärnumaa Noorte Tugila

5822 9202, www.vabaajakeskus.ee 
info@vabaajakeskus.ee. Noorte väljak 2
FB: Vabaajakeskus
Pärnu Noorte Vabaajakeskus on avatud noorsootöö 
põhimõtteid järgiv asutus, mis loodi 2008. a. 
Vabaajakeskuses leidub vabalt aega veetvatele 
noortele hulganisti tegevust – spordisaal koos 
jõusaaliga, bändiruumid ja stuudio, galeriisein, 
koosolekute ruum, lava, köök ja palju erinevaid 
mänge: piljard, xbox, pingpong, arvuti- ja 
lauamängud. Keskuses korraldatakse kontserte, 
koolitusi, töötubasid ja laagreid.  

2018. aasta suvest on Pärnu Noorte 
Vabaajakeskuse allüksuseks Audru Noortekeskus. 
Noortekeskus loob noortele vaba tegevusruumi, 
mida iseloomustavad turvalisus, kuulumine, sõprus 
ja vabad suhted. Keskuses on hulganisti võimalusi 
vaba aja veetmiseks ning toimuvad vahvad töötoad, 
kokandusring ja ööbimisega üritused.

Pärnu Noorte Vabaajakeskus

Audru Noortekeskus

Paide mnt.1, Sindi; 5866 5374; sindiank@torivald.ee
Suurimateks üritusteks 12. korda toimunud Sindi 
Võimlemispidu 2019 Pärnumaa võimlejatele ja 13. 
Sindi Skate 2019 14.09 vabariigi trikisõitjatele. 
Ringid: iluvõimlemisring, trummiring, automudelismi-
ring, kunstiring, lauamängudering, arvutigraafikaring, 
kitarriring, keraamikaring, raadioring, fotoring, 
kokandusring, matkaring.

Sindi Avatud Noortekeskus

Põõsalinnu 2, Sauga, Tori vald
5695 1200; saugaank@torivald.ee

Sauga Avatud Noortekeskus
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KASULIK

Nõustamisaja broneerimiseks
helista 735 0700 või kirjuta rajaleidja@rajaleidja.ee
Pakume eripedagoogilist, logopeedilist, 
sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.

5358 4628; estonia@americancouncils.eu
discoverflex.org
Tasuta vahetusprogramm Ameerikasse 9-10. klassi 
noortele, mille raames noored saavad terve 
järgmise õppeaasta elada Ameerika peres ja käia 
Ameerika koolis. Programm pakub Eesti noortele 
täisstipendiumi. Rohkem infot kandideerimise kohta 
leiab meie Facebooki lehelt: FLEX Estonia 

53447890; yfu@yfu.ee;
www.yfu.ee
YFU Eestiga on võimalik minna vahetusõpilaseks 
enam kui 40 erinevasse riiki, lisaks on võimalik 
avada oma koduuksed mujalt tulnud õpilasele. 
Ainulaadne tugivõrgustik ning Eestis kõige kauem 
tegutsenud organisatsioon. 

Innove Rajaleidja Pärnus

American Councils for 
International Education

YFU Eesti

Siin, sinu jaoks
5628 7270; siinsinujaoks@gmail.com 
siinsinujaoks.wixsite.com/blog 
Igasugune vägivald toob kaasa kannatusi. Et meie 
noored ei jääks oma mures üksi, on algatatud 
projekt, mille raames soovime panustada vägivalla-
vastasesse võitlusesse ning turvaliste ja toetavate 
koolikeskkondade kujundamisse Pärnumaal. 
Käesoleva projekti põhifookus on vägivalla ja 
sellega kaasnevate probleemide ennetus, 
õigeaegne märkamine ning abivõimaluste 
abivajajateni toomine. 



VABA AEG

527 8011; katrin@hyppa.ee; www.hyppa.ee
Hüppa mängumaal kesklinnas aadressil Suur-Jõe 13 
on ainulaadne diskotuledes ufosaal põrkeautodega ja 
palju põnevaid mänge ning atraktsioon. Suure 
tantsu- ja ufosaaliga peokoht sobib iga eas lastele, 
teismelistele ja täiskasvanutele. Klassidele ja 
rühmadele eripakkumised.

Mõeldes meie kõige pisematele on avatud 
väikelastele sisustatud mängutuba, kus väga 
lõbusas, fantaasiarikkas ja turvalises keskkonnas 
sünnipäevi ja muid sündmusi tähistada. Mängutoas 
on palju eakohast aktiivset, arendavat ja motoorilist 
tegevust. Kõik peod on privaatsed ja väga soodsa 
hinnaga. Neljapäeviti on soodushinnaga ühised 
mänguhommikud koos kohviga.

 

527 8011; katrin@hyppa.ee; www.liikluslinnak.ee
Liikluslinnakus saab lõbusasti elektrisõidukitega 
sõita, liiklemist õppida ja väga toredaid pidusid 
pidada. Kõik on nagu päris liikluses: valgusfoorid, 
liiklusmärgid, ristmikud, pesula, tankla ja kauplus. 
Liikluslinnakus on ka suur kahekordne atraktsioon, 
mängumajad, korvpall, autoatraktsioon ja 
mänguasjad, et igale vanusele oleks põnevat 
tegevust. Lasteaiarühmasid ja klasse ootame 
õppekäikudele.

5622 2855, info@valgerannaseikluspark.ee
www.valgerannaseikluspark.ee
Valgeranna Seikluspargis ootavad vallutamist
kuus kõrgrada ning pere pisemaid (2-7aastaseid) 
üllatab madalale ehitatud lastepark. Kõik rajad 
lõppevad pikkade õhusõitudega. Kes puu otsa minna 
ei soovi, saab mängida aardejahti või discgolfi. Meie 
juures saab tähistada ka sünnipäevasid! 
Septembris kehtivad soodushinnad ning seikluspark 
on avatud L-P kell 10-18
Õhus on seiklust! 
 

Hüppa Mängumaa Ufopark

Hüppa Väikelaste Mängutuba

Liikluslinnak

Valgeranna Seikluspark
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Kadarbiku tervisejoogid!

Kadarbiku tervisejoogid aitavad juba mitmendat aastat Huvikat 
rõõmsamaks muuta! Kadarbiku talu asub Harjumaal Saue vallas Tuula 
külas. Talupidamisega alustati 1989. aastal, perefirma Kadarbiku Köögivili 
OÜ loodi 2004. aastal. 

Kadarbiku talu kasvatab köögivilja. Põllumaad on 250 ha, kasutatavat 
maad 700 ha, kus kasvab porgand, kapsas, peet ning suvekultuurid. Firmas 
töötb ca 70 inimest, lisaks hooajatöölised. Aastas toodetakse 10 000 tonni 
köögi- ja aedvilja, sellest müügiks 4000 tonni aedvilja ja töötlemisse 6000 
tonni, mis töödeldakse Ääsmäe tootmiskompleksis mahladeks ja 
köögiviljasegudeks, lisaks hapendatakse ka kapsast.

Laiema tuntuse on Kadarbiku saavutanud oma köögiviljamahlade ja 
smuutidega. Aastas toodame üle miljoni liitri mahla nii omakasvatatud 
köögiviljadest kui ka imporditud puuviljasegudest. Kõik mahlad on 
valmistatud värskelt pressitud puu- ja köögiviljadest ning vaid õrnalt 
pastöriseeritud, et säiliksid kõik kasulikud vitamiinid. Kadarbiku 
mahladele pole lisatud säilitus-, värv- ega magusaineid.
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Moekampaania OSTUPROMENAAD on 
Kaubamajakas juba 11.-13. oktoobril!




