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SUVE

MIDA TEHA
SUVEL

TEGEVUSTE
mess

Kui tahad suve lahedalt veeta, siis just siit saad ideid põnevate laagrite, ettevõtmiste,
lõbustuste, treeningute ja sündmuste kohta! Põnev programm ja ekskursioonijaht!

PROGRAMM

OSALEJAD

Päeva lükkavad käima päevajuhid Katariina Kivi ja
Ann-Lisett Rebane. Päeva vältel teeb Pärnu Tre
Raadio lülitusi raadioeetrisse!

Suvekool Lindil
Telefon: 5345 4588; E-post: ulla39@gmail.com
Veebileht: www.lindi.ee
Kutsume 28.-31.07.2019 vahvaid 7-12a lapsi
veetma 4 päeva oma suvevaheajast vabas
looduses. Unustame nutiseadmed ja proovime
ühist rütmi saavutada looduse ja seiklushimuliste
laagrikaaslastega.
Meil on laager, mis on päris laagri moodi.
Ööbime telkides, matkame, spordime, ujume,
meisterdame, mängime, teeme teatrit. Õhtuti
laulame, tantsime ja teeme lõket. Laagriplats
asub Lindi külas, Lindi aasal, Pärnu linnas (ehk
siis Pärnu
maakonnas). Laagri tasu 50 eurot.
Info leiate MTÜ Lindi Külaseltsi kodulehel
www.lindi.ee lingil "Suvekool Lindil"
Messil tutvustame suvekooli ja esineme
messilaval kell 15.

kell 12-14

Tipu Looduskool

Suve suursündmus: laulu- ja
tantsupidu!

Messi vältel:
Suvetegevuste messi

EKSKURSIOONIJAHT! Algus messi info
juures (lava kõrval eskalaatori all)

Politseiameti masinad ja lõvi Leo
ootavad sõpru Kaubamajaka peaukse juures õues

Ahhaa keskuse õpitoad Ahhaa keskuse
väljapaneku juures

Messi laval:

Telefon: 5353 6961;
E-post: info@tipulooduskool.ee
Veebileht: www.tipulooduskool.ee
Juba peaaegu 12 aastat tegutseb Soomaa
rahvuspargis Tipu vanas koolimajas looduskool.
Tunneme rõõmu sellest, kui saame külalistele
pakkuda elamusi, mis aitavad avastada,
tunnetada ja aru saada meid ümbritseva looduse
ilust ja salapärast.
Korraldame lastelaagreid, õppepäevi ja
matkasid. Meie juures saab pidada sünnipäevi ja
muid tähtpäevi. Õueala pakub põnevust tervele
perele, uudistada saab kitsi, kanu ja küülikuid,
olemas on lõkkekoht ja mänguala.
2019.a. suvelaagrid toimuvad:
7.-9.06.
Lastelaager täiskasvanutele
27.-28.06 Minu esimene suvelaager (6-8 a)
10.-12.07 Looduslaager lastele vanuses 10-12 a
29.07-2.08 Loovtöölaager

kell 14

Ahhaa keskuse teadusteater (30 min):
müstilised värvusreaktsioonid, udupahvakad,
ilutulestik ja plahvatused!

Klubi26 näidistreening kängurusaabastega
Esineb Janne Ristimetsa
tantsustuudio

Suvekool Audrus 2019
Telefon: +372 5621 6450;
E-post: suvekool.audruensis@gmail.com
Veebileht: audrusuvekool.weebly.com
Laste ja noorte laagriprojekt “Suvekool
Audrus 2019” on rahvusvaheline laagriprojekt,
mis pakub võimalust saada kogemusi ja uusi
teadmisi rahvusvaheliste õpetajate juhendamisel.
Laager toimub juba teist aastat.
Projektis on oodatud osalema lapsed ja
noored vanuses 7-19 aastat. Tegevused toimuvad
kaheksas vanuserühmas, vanuserühm jaguneb
vastavalt valitud tegevustele gruppideks.
Vabahariduslaager on koht, kus lastel ja noortel
on võimalik koostada endale meelepärane
laagrikava just endale sobivatest tegevustest. Kui
koolis on õpilasel ees kindel tunniplaan, millest ei
saa üle ega ümber, siis selles laagris koostab laagriline endale ise "tunniplaani". Laager toimub
5.-9. augustil Pärnu linna Jõõpre Koolis.
Meid näete messilaval esinemas pisut peale
kella 15.

Teaduskeskus AHHAA
Telefon: 745 6789
E-post: ahhaa@ahhaa.ee
Veebileht: www.ahhaa.ee
Teaduskeskus AHHAA üllatab messikülastajaid oma hoogsate teaduskatsetega messilaval
kell 14 ja 16 ning pakub oma messiboksis
vahvat nuputamis- ja meisterdamisrõõmu nii
suurtele kui väikestele!

Politseiamet
Telefon: 112; www.politsei.ee
Politsei tutvustab veeohutust, kaasas on
politseiauto koos järelhaagisel jetiga, kohal
on ka Lõvi Leo!

EKSKURSIOONIJAHT
Ekskursioonijahi ja
messiloosimise auhinnad:
Eesti Politseimuuseum: külastus
kogu klassile!

Golf X Rae: golfi tutvustuskursus
kogu klassile! 2tunnisel kursusel
tutvustab golfitreener golfi ajalugu, reegleid
ja etiketti, golfiväljakut ja õpetab golfilööke
Golfiklubi kinkekaart

Kilplaste küla: perepakett (kuni 5

Pärnu Kunstide Maja tantsuklubi Minifox
esinemine
Suvekool Audrus Rihards Bērziņš’i
muusikaline programm
Esineb Janne Ristimetsa

Kell 16

Rahvusvaheliste projektide korraldaja
ESTYES: logoga seljakott ja 25Ä

Ahhaa keskuse teadusteater (30 min):
müstilised värvusreaktsioonid, udupahvakad,
ilutulestik ja plahvatused!

tantsustuudio
Pärnu Noorte Vabaajakeskus:
esinevad Karita Üksvärav ja Silver Orissaar (AG)

voutcher üle 14aastasele osalemiseks
ESTYES rahvusvahelises projektis

reisikohver

Vembu-Tembumaa:

Laulu- ja tantsupeo kingitused

3 kutset kahele Vembu-Tembumaale

Jalgpalliklubi Vaprus fännitooted!

Pärnu Cruises: päevane kruiis 4 in
päikeseloojangu kruiis kahele (2,5

Valgeranna Seikluspark: 4 pääset

Küla Villa noortelaager:
PLAYLUGGAGE noolemänguga

tundi)

Aloha: aerusurfi kinkekaardid

CCCP Põgenemistoad: 5 pääset

Surf Center: 5 kinkekaarti

Vudila Mängumaa priipääsmed 8 in

Suvekool Lindil esinemine

Reeglid:

Registreeri oma klass, pere või sõpruskond
suvetegevuste messi veebilehel võistlusele

Tule 28. aprillil Suvetegevuste messi infosse
(lava kõrval eskalaatori all) ja võta registreeritud
võistkondadele valmis pandud ülesanneteleht.
Ülesandeid saab lahendada kl 12-16

Kokkuvõtted ja auhinnad teeme teatavaks
messile järgneval päeval

inimest), mis sisaldab humoorikat elamusretke ja kästiöö õpitoas meisterdamist,
tasuta tuusik temaatilisse Kilplaste
laagrisse juulikuus

väärtuses 30 EUR

kell 15

Hüppa mängumaa ufopargi ja
Liikluslinnaku kinkekaardid

Esineb Janne Ristimetsa

tantsustuudio
Pärnu JK Vaprus näidistreening
Suvetegevuste messi auhindade loosimised

MTÜ YFU Eesti

OSALEJAD

Telefon: 5344 7890
E-post: annelyemma@yfu.ee
Veebileht: www.yfu.ee
YFU Eesti pakub noortele vanusevahemikus 14-18 a
võimalust minna vahetusõpilaseks välismaale! Valikus on enam
kui 40 riiki Itaaliast Jaapanini.

Valgeranna Seikluspark
Telefon: 5622 2855; E-post: info@valgerannaseikluspark.ee
Veebileht: www.valgerannaseikluspark.ee
Uued seiklusrajad Valgerannas, aardejaht ja suvelaager
lastele!
Veeda aktiivne päev looduse keskel. Sel kevadel ootavad
Valgerannas avastamist uued ja põnevad seiklusrajad. Nüüd saab
rattaga puu otsas sõita ja ämblikmehe kombel mööda posti üles
ronida. Valgerannas on kokku 6 kõrgrada, 6 pikka laskumist ja
100 erinevat seiklusmängu. Ootame rajale väikelapsi (2-8 a),
teismelisi ja täiskasvanuid. Samuti võtame vastu sünnipäevalisi,
ettevõtteid, kooli- ja lasteaiagruppe. Sel suvel toimub esimest
korda kahepäevane seikluslik suvelaager, kuhu ootame 814aastaseid lapsi. Seikluspargi tegemiste ja aardejahi kohta leiad
rohkem infot meie kodulehelt. NB! Oleme avatud ka 1. mail.
Õhus on seiklust, kohtumiseni Valgerannas!

ALOHA Veespordikooli treeningud ja laager
Telefon: 5699 0527; E-post: kool@aloha.ee
Veebileht: www.aloha.ee
Aloha Veespordikool korraldab lastele (7-11) ja noortele
(12-16) nii regulaarseid surfitreeninguid kui ka suviseid laagreid.
3päevased laagrid toimuvad igal suvekuul, trennid toimuvad
aastaringselt 3 korda nädalas. Lisaks jagub suvises Alohas
hulgaliselt tegevusi ka lapsevanematele. Näeme rannas!
Messil loosime välja 5 aerusurfi pääset!

Küla Villa
Telefon: 5668 2642; E-post: info@kylavilla.ee
Veebileht: www.kylavilla.ee
2019. aasta suvel, nädal enne jaanipäeva, 16.-21. juunil,
toimub taas vaid paari aastaga väga populaarseks saanud Küla
Villa noortelaager. Kui esimestel aastatel käisid laagris külas
laulja Getter Jaani, Padjaklubi staar Grete Klein ning populaarsed
youtuberid Liina Adriane ning Martti Hallik, siis seekord on laagri
näoks ja hingeks Amanda Hermiine. Laagri osalustasu on 195
eurot (tasuda saab kolmes osas), mis sisaldab Vembu-Tembumaa
külastust, maitsvat toitu, aktiivset programmi, lahedaid
üllatuskülalisi, ägedaid kasvatajaid ja palju muud põnevat
Messil loosime välja Küla Villa noortelaagri pääsme!

Vivendi koolituskeskuse Segasummasuvi
Telefon: 5372 8520; E-post: info@vivendi.ee
Veebileht: www.vivendi.ee
Laste suvelaager “Segasummasuvi” tuleb jälle!
SEGASUMMASUVI saab olema täis krutskeid ja aktiivset tegevust!
Keerame kõik pea peale - tagurpidi mängud ja sassi aetud
võistlused, hommikul on õhtu ja õhtul hommik, mõtleme välja
uusi mängureegleid ja ehk isegi uue keele, meisterdame, ujume,
teeme lõket jpm.
1. vahetus - 30.06-05.07.2019 Kase puhkekülas (Saaremaal)
2. vahetus - 21.07-26.07.2019 Metsajõe puhkemajas (Türi vallas)
3. vahetus - 28.07-02.08.2019 Metsajõe
4. vahetus - 04.08-09.08.2019 Kase
5. vahetus - 11.08-16.08.2019 Kase
Tutvu laagri täpsema infoga www.vivendi.ee/LASTELAAGRID.

Seikluslik suvelaager Valgerannas!
Ootame suvevaheajal 8-14aastaseid lapsi kahepäevasesse
laagrisse Valgerannas: 19.-20. juuni ja 22.-23. august.
Laagris veedame mõlemad päevad looduses, õpime põnevaid
teadmisi, tutvume uute sõpradega, läheme seiklusrajale, mängime
discgolfi ja loome toredaid mälestusi. Kahepäevane laager on kell
10:00-17:30. Esimesel päeval on plaanis seiklusraja tegevused,
ronimisvarustuse, sõlmede ning köite tutvustamine. Teine päev
algab seiklusraja võistlusega, kus aja peale läbitakse üks
madalrada. Pärast seda toimub võistkondlik aardejaht,
meisterdamine ning tutvustatakse discgolfi mängureegleid ja
tehnikaid. Laager lõppeb autasustamiste ning kokkuvõtetega.
Kahepäevase suvelaagri osavõtutasu soodushind on 49Ä
registreerisega 31. maiks ning 55Ä, kui registreerida alates 1.
juunist. Registreerimine ja lisainfo kodulehel:
www.valgerannaseikluspark.ee

MTÜ EstYES
Telefon: 601 3098; E-post: estyes@estyes.ee
Veebileht: www.estyes.ee
MTÜ EstYES võimaldab alternatiivset reisimisviisi ja
suurepärast võimalust tutvuda kohaliku kultuuriga ning näha
mitte ainult turismiatraktsioone vaid ka tegelikku elu!
Meie kaudu on võimalus osaleda erinevates rahvusvahelistes
projektides nagu noortevahetused, koolitused, töölaagrid ja
vabatahtlik teenistus.

Pärnu Kunstide Maja tantsuklubi Minifox
Telefon: 5660 7177; E-post: ants.lopsik@mail.ee
Tantsuklubi "Minifox" tegutseb alates 1978. aastast ja on Eesti
Tantsuspordi Liidu liige. Meie klubist on sirgunud ka üks vabariigi
meister. Tantsuklubi Minifox ootab uusi tantsusportlasi alates 5 a
trennidesse igal pühapäeval kell 12. Õpetame showtantse, vanuja sporttantse ning võistlustantse (standard-ja ladinaameerka
tantsud).
Viime läbi rahvusvahelisi ja vabariiklikke tantsuturniire
"Pärnu Suvi",Treimani Suvi "ja "Jõulud". Trennid on Kunstide
Maja ärklisaalis, Nooruse Maja suures saalis ja Ingerisoome
Seltsimajas.
Igal suvel viime läbi kaks tantsulaagrit - üks algajatele ja teine
edasijõudnutele. Tantsuklubi Minifox juhendab algusest peale 4
astme võistlustantsuõpetaja-treener Ants Lopsik.
Esineme messilaval pisut peale kella 15.

Pernova Hariduskeskus
Telefon: 5345 5319; E-post: info@pernova.ee
Veebileht: www.pernova.ee
Pernova Hariduskeskus on huvikool Pärnus, kus on 3 suunda:
loodus, moto ja tehnika. Õppe- ja vabaaja tegevused toimuvad eesti
keeles, kuid oodatud on ka eesti keelt emakeelena mittekõnelejad.
Oleme ainus huvikool Eestis, kes tegeleb keelekümblusega.
02.07; 09.07; 16.07; 23.07; 30.07; 06.08 pakume 6-12a
laste päevalaagreid "Hoia merd".
Aastaringselt, kord kuus, toimub Loodusmajas laupäevane
huviring (20.04; 11.05; 15.06; 20.07; 17.08; 14.09; 19.10; 16.11 ja
14.12), kuhu on oodatud 4-7 a lapsed koos peredega.
"Hoia merd" tegevusi pakume peredele Pärnu rannas:
04.07-05.07; 11.07-12.07;18.07-19.07; 25.07-26.07; 01.08-02.08
15-16.08 on Pernova Tehnikamajas keelelaager "Varjude mäng"
(10-13 a noortele).
Registreeru laagritesse!

Surf Centeri laste, noorte ja täiskasvanute
surfilaagrid
Telefon: 5344 0919; E-post: info@surfcenter.ee
Veebileht: www.surfcenter.ee
Surf Center teeb suveperioodil väikelaste (6-10), laste (8-12),
noorte (13-18) ja täiskasvanute surfilaagreid Pärnu rannas.
Surfilaagrid toimuvad erinevatele vanusegruppidele üle nädala ja
õpitakse erinvaid surfialasid.
Messil loosime oma boksis välja 5 Surf Centeri kinkekaarti

Veel

Kilplaste teemapark kutsub külla!

TAIMAUT LASTELAAGRID
Telefon: 520 4057; E-post: taigur@taimaut.ee
Veebileht: www.taimaut.ee
TAIMAUT LASTELAAGRID 2019:
16.-21.06.2019 Ujumise-, vabaaja- ja puhkelaager Kloogarannas
25.-30.06.2019 Spordi- ja ujumise lastelaager Kloogarannas
01.-07.07.2019 Vabaaja- ja puhkelaager Karksi-Nuias
08.-13.07.2019 Lastelaager Kloogarannas "Terves Kehas Terve
Vaim" (soodustuusikuga)
28.07-03.08.2019 Vabaaja- ja puhkelaager Pärlseljal
TaimAUT lastelaagritesse ootame 7-16 aastaseid lapsi. Meie
laagrites saavad lapsed oma suvepuhkust veeta aktiivselt, lõbusalt
ja sõbralikult. Laagrites toimub erinevaid seltskonna-, sport-,
palli-, seiklus-, ranna-, naljamänge, käime ujumas, korraldame
orienteerumis- ja maastikumänge, toimub lõkkeõhtu ja disko jpm
huvitavat. Lastega tegelevad vahvad- ja lõbusad kasvatajad.

Järvamaal Müüsleri külas asuv kilplaste teemapark on
muistenditega seotud ja absurdihuumoril põhinev paik, mis
pakub võimalust mõnusalt aega veeta nii lastele kui
täiskasvanutele .

Kes üldse on kilplased?
Need on naljanditegelased, kes on kuulsad ebaotstarbeka, mõttetu
tegevuse ja narritempude poolest. Nalja saab palju ja huvitav on nii
lastel kui täiskasvanutel. Klassiekskursioonidel pakume humoorikaid elamusretki, kus iga looga on seotud ka tegevused – mängud,
laul, tants, paha notsu tagaajamine soolapõllul, auhinnad, väike näidend, kilplaste leiutiste näitus. Saame teada, miks kilplased jäneseid
kartsid, kuidas eesel ilma aitab ennustada jne.
Aastaringselt saab käsitöö õpitoas perega, üksi või seltskonnaga meisterdada. Aeg-ajalt toimuvad temaatilised käsitööpäevad,
näiteks ”Kilplased viskavad villast” (viltimine), ”Kilplastel on savi”
(savituba), ”Kilplased annavad korvi” (korvipunumine), ”Kilplased
pitsitavad” (pitsidega töötuba), ”Kilplased panevad punuma”
(paelte punumine).
Meenete müügipunkti riiulid ja laud on täis põnevaid, omapäraseid ja teistmoodi asju, kohapeal valmistatud keraamikat ja muud
käsitööd. Iga meenega on seotud mõni kilplaslik lugu või muidu
naljand.

Kilplaste Kojas saavad igapäevaselt kõhutäidet nii teelised kui
etteteatamisel suuremad grupid. Võttes aega toidu nautimiseks,
kuuleb soovi korral söömise vahele konkreetse toiduga
seostatavaid kilplaste naljandeid või söögikombeid, kilplaslike
söögiriistade tutvustamist jm. Kilplas viibides proovi kõike peale
dieedi!
Populaarsed on Kilp-laste-laagrid, kus päevad on inspireeritud kilplaste muistenditest tuntud loomadest (Hobupäev, Hiirekoera päev, Jänesepäev, Paha notsu päev). Laagripäevad on täis vahvaid mänge, päris hobusega ratsutamist,
võistlusi, näomaalingud, lõkkeõhtu ja palju meisterdamisi.
Kilplaste Koja saalis on eripärane mööbel ja kilplaste kell, mis
näitab aega tagurpidi. Siin korraldame juubelipidusid, laste sünnipäevi, pulmi, kokkutulekuid, firmaüritusi. Lastele on sünnipäevapaketid, kus kõik tegevused, mängud, toidud ja isegi toidunõud on
seotud kindla teemaga. Kilplaste tegemistest ja külastusvõimalustest saab rohkem teada kodulehelt: kilplased.ee/kulasta-kilplasi.
Kilplaste mamslil on taskus number 5191 4282. Kirjutada saab:
kilplased@gmail.com

Vudila Mängumaa OÜ
Telefon: 5567 9991; E-post: piret@vudila.ee
Veebileht: www.vudila.ee

Janne Ristimetsa Tantsustuudio suvelaager
Telefon: 514 8754; E-post: info@jannetantsustuudio.ee
Veebileht: www.jannetantsustuudio.ee
Janne Ristimetsa tantsu-, jooga- ja elustiilikool kutsub taas
lapsi ja noori suvelaagritesse täis tantsu, mängu, akrobaatikat,
joogat ja loovaid tegevusi:
1. suvelaager: Pärnus, tantsutuudios ja rannaparkides 25.-28.
juuni. 6-10 aastastele lastele, ööbimiseta. Tants, mäng, kunst,
jooga, akrobaatika toas ja õues, pargis ja rannas!
2. suvelaager: Tuisuliiva puhkemaja Kablis 14.-18.juuli. 7-15
aastastele lastele, ööbimisega. Meri, rand, päike, bassein, puhkus,
kunst, tants, jooga, akrobaatika, loodusmatkad!
3. suvelaager: Muhu sporditalus Muhu saarel 4.-8. august. 7-15
aastastele lastele, ööbimisega. Meri, puhkus, kunst, tants, jooga,
seikluspark, tennis!

Karateklubi Corpore suvelaager
Telefon: 5635 9399; E-post: margit.kaur@gmail.com
Veebileht: www.corporekarate.eu
Suvel 2019 viime läbi karate suvelaagrit "Et suvi ei läheks
luhta" Oodatud on huvilised 7-18 aasta vanuses. Trennid on
Corpore ruumides Pärnu mere 7, Bussipargi territooriumil.

Pärnumaa Õpilasmalev
Telefon: 5804 7713 ; E-post: parnuopilasmalev@gmail.com
Veebileht: www.põm.ee
Pärnumaa Õpilasmalev on noortele esimest töökogemust ning
mõnusat malevasuve pakkunud üle 30 aasta. Kuigi võib tunduda,
et malev on ainult töökoht, ei ole see sugugi nii. Oma rühmaga
veedetud grillõhtud, piknikud, matkad lõkkeõhtud, sportimine ja
uued sõbrad on tihti peamine põhjus, miks igal suvel malevasse
tagasi tullakse.
Oma tubli tööga oleme aidanud korras hoida Weekend
festivali, Grillfestivali ja Hansapäevade festivalialasid. Meie abiga
on saanud korda paljud pargid, teeääred, bussipaviljonid ja
kalmistud. Õpilasmaleva noored on alati valmis abikäe ulatama
ning uusi oskusi omandama.

Eesti Politseimuuseum
Telefon: 5229397; E-post: katri@svm.ee
Veebileht: www.politseimuuseum.ee
Eesti Politseimuuseum - kogupere teemapark Rakveres
(Tallinna 3). Peamajas on kümme temaatilist tuba, kus pea igas
toas on midagi, mida on võimalus ise proovida ja katsuda. Lisaks
eriüksuse maja, kohtueelse uurimise labor, lastemuuseum ning
tegevusterohke siseõu! Tule tee elu põnevaks!
Messil on huvilistel võimalus eksperdiks kehastudes viia läbi
CSI tüüpi uurimine: lahkamine, biomeetrilised katsed ja
uurida erinevaid kehavedelikke.

Raeküla Vanakooli keskus

Pärnu Noorte Vabaajakeskus
Audru noortekeskus
Pärnumaa Noorte Tugila
Telefon: 5822 9202; E-post: info@vabaajakeskus.ee
Veebileht: www.vabaajakeskus.ee
Pärnu Noorte Vabaajakeskus: Siin leidub vabalt aega
veetvatele noortele hulganisti tegevust: spordisaal koos
jõusaaliga, bändiruumid ja stuudio, galeriisein, lava, köök ja palju
erinevaid mänge. Lisaks igapäevastele tegevustele korraldatakse
keskuses kontserte, koolitusi ja laagreid.
Audru Noortekeskus: Noortekeskuses on hulganisti
võimalusi vaba aja veetmiseks: piljard, lauatennis, playstation,
arvutid, lauamängud ja palju muud. Siin toimuvad vahvad
töötoad, loovtegevused, kokandusring ja ööbimisega üritused.
MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus koordineerib Pärnumaa
Noorte Tugila programmi. Selle eesmärk on noorte, kes ei õpi,
tööta ega osale koolitustel, tagasitoomine ühiskonnaellu.

Ranna Rantšo lastelaagrid
Mõisaküla, Lääneranna vald, Pärnumaa
Tel 5354 7000, 5410 0100
www.rannarantso.com/lastelaagrid
Hakka fb fänniks www.facebook.com/rannarantso
Blogi: andefarmilood.blogspot.com

Endla Murd Laulustuudio, Endla Disain
Telefon: 516 7214 ; E-post: murd.endla@gmail.com
Veebileht: www.endladisain.ee
Endla Murd Laulustuudio võtab vastu lauluhuvilisi lapsi ja
noori (alates 4 a). Osaleme rahvusvahelistel konkurssidel. Teeme
töötube, korraldame sünnipäevi koos lauludega.
UUS!!! 29.09.-3.10.2019. rahvusvaheline konkurss Pärnus
"Golden Rose"
6.-9.08 Suvelaager
Endla Disain teeb fantaasiaehete ja taaskasutusteemalisi
töötube lastele ja täiskasvanutele. Tore ja meeldiv idee
sünnipäevade või tüdrukute õhtu korraldamiseks!

Klubi26
Telefon: 5626 1526; E-post: info@klubi26.ee
Veebileht: www.klubi26.ee
Pärnu parim rühmatreeningute saal. Asume nüüd Pärnu
Spordihallis. Treeningud kogu perele. Kasutame spetsiaalseid
kängurusaapaid.
Tule meie näidistreeningule messilaval kell 14.30 või leia
meid messi alal!

Spordiklubi MMAces
Telefon: 5851 8044 ; E-post: henrihiiemae@gmail.com
Veebileht: www.mmaces.ee
Spordiklubi MMAces asutati 2010. aastal Pärnus, mil see oli
kolmas sportlikku vabavõitlust ehk MMAd treeniv spordiklubi
Eestis. Spordiklubi MMAces on Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu
liige ning teeb koostööd teiste Eesti sportlikku vabavõitlust
treenivate spordiklubidega.
MMAces spordisaal on sisustatud kõige vajalikuga, mida üks
korralik MMA treening nõuab. Meie eesmärk on pakkuda
kvaliteetset MMA treeningkogemust, mis on kohandatud vastavalt
treenitavate tasemele. Meie sportlikus ja sõbralikus keskkonnas
võid kindel olla, et üldine heaolu ning füüsiline vorm paranevad!

Telefon: 5845 3331; E-post: info@raekylavanakool.ee
Veebileht: www.raekylavanakool.ee
Raeküla Vanakooli keskus korraldab suvel 2 linnalaagrit
25.-28.06 ja 29.07-2.08.
Raeküla Vanakooli keskus on kogukonnakeskus, kus saab
tegeleda huvitegevustega. Tegutseb pilli- ja laulustuudio, kus on
võimalik õppida klahv-, löök- ja puhkpille. Noortekeskuses saab
harrastada erinevaid arendavaid tegevusi nagu käsitöö,
draamaring, luuleklubi, nutikatering, ilukirjaring, kokkamine jne.
Kultuurikeskuse ringid täiskasvanutele: rahvatants,
showtants, laulmine meestele, erinevad ansamblid, rahvateater,
käsitöökeskus ja ukulele ring. Jõusaalis saab teha trenni ja
mängida pinksi. Võimalus ühineda erinevate sündmuste
korraldamisel vabatahtlikuna.

Pärnu Sõudeklubi
Telefon: +372 5645 1477; E-post: klubi@rowing.ee
Veeb: rowing.ee
Oled noor ja otsid oma ellu põnevust? Sulle meeldib olla
sõpradega, elada aktiivset elu, omada vormis keha ja seigelda?
Pärnu Sõudeklubi kutsub Sind trenni! Tule sõudeklubisse
(Rääma 27, Pärnu) proovitreeningule ja alusta oma elu uut
seiklust! Meie klubis on alati koos lõbus noorteseltskond, kes käib
treeninglaagrites ja võistlustel nii välismaal kui ka kodumaal.
Heale seltskonnale lisandub hea füüsiline vorm ja tervis!

Pärnu Jahtklubi
Telefon: 503 9151; E-post: elise@jahtklubi.ee
Veebileht: www.jahtklubi.ee
Pärnu Jahtklubi purjespordikool tegeleb suvel veepurjetamise
ja talvel jääpurjetamisega. Purjetamine on mitmekesine spordiala,
kus õppetegevus toimub aastaringselt. Talvisel perioodil toimuvad
lisaks treeningud ujulas, saalis ja õues. Purjetamise treeningud
toimuvad aastaringselt 3-5 korda nädalas. Purjespordikooli
sportlaste seast tuleb igal aastal mõni MaailmaMeister!

Karateklubi Zen

Pärnu JK Vaprus

Telefon: 5625 2118; E-post: teet@zenkarate.ee
Veebileht: www.zenkarate.ee
Karateklubi Zen on loodud 1993 ja see on Pärnumaal ainuke
traditsioonilist Jaapani karated õpetav klubi. Meie õpetajad on
pikaajaliste kogemuste ja rahvusvaheliste koolitustega ning
karate sünnimaal Jaapanis registreeritud instruktorid.
Messil paneme üles tatami ja näitame karatevõtteid!

Telefon: 5669 7722; E-post: info@vaprus.ee
Veebileht: vaprus.ee
Pärnu JK Vaprus kutsub poisse ja tüdrukuid jalgpallitrenni!
Pärnu JK Vaprus avab juuni algusest treeninggrupid lasteaialastele
ning sügisestele koolieelikutele ehk lastele vanuses 4-7 eluaastat.
Tunniajased treeningud toimuvad Ülejõe Põhikooli staadionil,
kaks korda nädalas ning treeninguid viib läbi noortetreener Rain
Põldme. Lisaks ootame uusi lapsi juba olemasolevatesse gruppidesse. Pärnu JK Vaprus on Pärnumaa suurim jalgpalliklubi ning
klubi treeningutel osaleb 450 last 12 koolitatud treeneri juhendamisel. Pärnu linna esindusmeeskond Pärnu JK Vaprus mängib
Eesti Meistrivõistluste Esiliigas ning naiskond Eesti MV II liigas.
Messil loosime välja jalgpalliklubi Vaprus fännitooted ja
viime läbi näidistreeningu

MyFitness Pärnu
Telefon: 442 3000; E-post: parnu@myfitness.ee
Veebileht: www.myfitness.ee
MyFitness Pärnu klubi on Pärnu kesklinnas tegutsev
spordiklubi, mis pakub laialdaselt rühmatreeninguid, kaasaegset
jõusaali teenust ning personaaltreeninguid.

OSALEJAD
Vembu-Tembumaa
Telefon: 671 9155; E-post: info@vembu-tembumaa.ee
Veebileht: www.vembu-tembumaa.ee
Vembu-Tembumaa on Eesti vanim ja suurim koguperepark, mis
asub Tallinna lähedal Kurtnas. Seal jätkub tegevust terveks
päevaks lastest vanavanemateni. Külastajate käsutuses on
basseinid, vesiliumäed, saunad, batuudid, minigolf, kardi-, ATVja elektriautorada, mängudemaja ja palju muud.
Pargis on mitu toitlustuskohta, kuid saab ka ise grillida ja
piknikukorviga tulla ning oma peo püsti panna.
Tule veeda meil mõnus suvepäev pere või
sõpruskonnaga.
Tule meile tööle! Pakume tööd 26.05-02.09.2019 noortele
alates 16 aastat.

CCCP Põgenemistoad
Telefon: 5899 8991; E-post: artur@pogenemistoad.ee
Veebileht: https://pogenemistoad.ee/
CCCP Põgenemistoad on oma valdkonnas Eesti ja Põhjamaade
suurim teenusepakkuja. Põgenemistubasid leiab Tallinnast ja
Pärnust. Silmapaistvaim põgenemistuba asub reaalses Pärnu
vanglas, mis suleti 2007 aasta.

Avasta Pärnu laevakruiisil!
Lõbusõit OÜ korraldab Pärnu jõel ja lahel huvilistele
meeldejäävaid regulaar-ja tellimusreise suvisel hooajal
reisilaeval M/S Pärnu. Laev mahutab sise-ja välistekkidele
kokku kuni 80 reisijat.
Regulaarreisid toimuvad maist septembrini Pärnu jõel mitmel
väljumisel päevas. Tellimusreise teeme põhimõtteliselt jää
minekust jää tulekuni vastavalt kliendi soovile kas jõel või lahel.
Tellimusreise saavad tellida nii eraisikud kui ettevõtted.

Laeval võib tähistada sünnipäeva, poissmeesteõhtut,
tüdrukuteõhtut, pulmasid või mis iganes tähtpäevi teie vabal
soovil.
Ettevõtetele pakume võimalust läbi viia koolitusi, konverentse,
pidada lihtsalt meeldejääv pidu või teha kasvõi firma suvepäevad
Pärnu jõel/lahel. Pardal pakume kergeid suupisteid, jäätist, teed,
kohvi ja erinevaid jahedaid jooke. Erireisidele on võimalik tellida
toitlustust vastavalt soovile.

PÄRNU CRUISES
Telefon: 563 73 153
E-post: lobusoitou@gmail.com
Veebileht: www.parnucruises.ee/
Tule üksi, koos pere või sõpradega
ning avasta Pärnut täiesti uue
nurga alt!

Hüppa mängumaa ufopark
Telefon: 527 8011; E-post: katrin@hyppa.ee
Veebileht: www.hyppa.ee
HÜPPA MÄNGUMAA UFOPARGIS 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.

Hüppa mängutuba
Telefon: 527 8011; E-post: katrin@hyppa.ee
Veebileht: www.hyppa.ee
HÜPPA VÄIKELASTE MÄNGUTUBA: 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.

Liikluslinnak
Telefon: 527 8011; E-post: katrin@hyppa.ee
Veebileht: 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, autoatraktsioon ja mänguasjad, et igale
vanusele oleks põnevat tegevust.

Pärnu kardikeskus
Telefon: 505 0433;
E-post: pkk.kardikeskus@mail.ee
Veebileht: www.kardikeskus.com
Pärnu kardikeskus pakub oma aastaringselt avatud siserajal
ja hooajaliselt avatud Suverajal hobikartidega sõitmise võimalust.
Sõitjate kasutada on 270cc mootorite ja reguleeritava
sõiduasendiga kardid, mis sobivad alates 120cm pikkadele
sõitjatele. Meil saab teha üksiksõite ja korraldada mitmesuguseid
üritusi. Septembri algusest mai kuu lõpuni viime
läbi kardi trenni, mis on sobilik nii poistele, kui tüdrukutele.

OKOBaby OÜ
Telefon: 5069687 Irina, 5186491 Viktoria
E-post: info@okobaby.eu; Veebileht: www.okobaby.eu
OKOBaby on kahe väikelapseema, Viktoria ja Irina, ettevõte,
mis otsib kõikjal maailmast põnevaid lastetooteid, mis on
ökosõbralikud ja ohutud nii lastele kui ka keskkonnale,
kõrgkvaliteetsed, stiilsed ja lihtsalt ohhoo-põnevad. Meie endi
lapsed on esimesed OKOBaby kliendid, kes testivad ja katsetavad
uusi tooteid. Esindame Eestis järgmisi brände:
Dwinguler: kahepoolsed, hipoallergeensed, ökosõbralikud ja
libisemisvastased laste mängumatid, omas tooteklassis number
üks valik lastele alates sünnist koolini.
Moluk: Šveitsi firma sentsatsioonilised, stiilsed, ebaharilikud,
kontseptuaalsed, lõbusad, nunnud, multifunktsionaalsed,
aktiivsed, 100% ohutud arendavad mänguasjad igas eas lastele,
mis on tunnustatud paljude auhindadega, sh ka psühholoogide
poolt.
Dadari: käsitsi valmistatud puidust mänguasjad, stiilsed
kingitused ja balansspüramiid Gruusiast. Tootja tegutseb
sotsiaalprojekti raames pakkudes tööd puudega inimestele.
Tootmisprotsessis kasutab Dadari ökosõbralikke materjali ja
viimistlust.

Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine
SCULT
SCULT kutsub sprodisündmustele vabatahtlikuks!
Põhjalik suvetegevuste kalender spordivabatahtlikele:
www.scult.com/estonia/events

Suvesuss OÜ
Telefon: 5093777; E-post: info@suvesuss.ee
Veebileht: www.suvesuss.com
Avarcad on käsitööna valminud täisnahast jalatsid, mille
taldadeks on kasutatud taaskasutatud rehve.

Koidukuma Maagiamaailm ja Tulinahk

Peopesa MTÜ
Telefon: 5623 8523
E-post: parnupeopesa@gmail.com
Veebileht: https://www.facebook.com/peopesa/
PeoPesa on meelelahutuskeskus, kus on võimalik leida endale
sobiv peotähistamise võimalus, kuid mitte ainult... Lisaks võtame
ette erinevaid põnevaid projekte vastavalt vajadusele ja huvile.

Telefon: 5161267; E-post: koidu.otsmann@gmail.com
Veebileht: www.koidukuma.ee www.tulinahktooted.eu

Balbiino
Veebileht: balbiino.ee

Pikad Kommid, OÜ Manivald
Golf X Rae
Telefon: 524 7700;
E-post: rae@golfx.ee
Veebileht: golfx.ee/rae/noortelaager
Tule saa osa suve lahedamast Golfi Sõprade Laagrist!

Telefon: +372 5690 5802; E-post: info@pikadkommid.eu
Veebileht: www.pikadkommid.eu
Põnevad ja imemaitsvad pikad kommid!

Maitsvad Farmi kohukesed!
AS FARMI Piimatööstus on
Suvetegevustemessi toetaja!
farmi.ee

Kadarbiku tervisejoogid!
Kadarbiku talu asub Harjumaal Saue vallas Tuula külas.
Talupidamisega alustasime siinmail juba 1989. aastal, perefirma
Kadarbiku Köögivili OÜ loodi 2004. aastal.
Kadarbiku talu on spetsialiseerunud köögivilja kasvatamisele
ja töötlemisele. Oma põllumaad on meil 250 ha, kasutatavat maad
700 ha, kus kasvatame porgandit, kapsast, peeti ning erinevaid
suvekultuure. Aasta ringi töötab firmas umbes 70 inimest, lisaks
hooajatöölised. Aastas toodame 10 000 tonni köögi- ja aedvilja,
sellest läheb müügiks 4000 tonni aedvilja, 6000 tonni töötleme
Ääsmäe tootmiskompleksis mahladeks ja köögiviljasegudeks,
lisaks hapendame 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
on kõik kasulikud vitamiinid. Kadarbiku mahladele pole lisatud
mingeid säilitus-, värv- ega magusaineid.
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