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Pernova Hariduskeskus
5345 5319, info@pernova.ee; 
http://www.pernova.ee 
Pernova Hariduskeskus on Pärnu huvikool, mille 
õppetöö toimub kolmes õppehoones: Pernova 
Loodusmajas, Pernova Tehnikamajas ja Pernova 
Motomajas. Endale sobiva huviringi leiavad igas 
vanuses lapsed. Käesolevast  õppeaastast on 
avatud  keelekümbluse huviringid nii eelkoolile kui 
esimesele kooliastmele.
Loodusmaja (Tammsaare pst 57). Siin on 
loodusteemalised ringid noortele, üldharidust 
toetavad õppeprogrammid koolidele ja toredaid 
tegemisi lasteaedadele. Majas on kõigile avatud 
külastuskeskus elavnurga ja talveaiaga ning 
planetaarium, 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 vald) 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 2018 ettevalmistuse raames info andsid. 
Lisaks tegutsevad iga üldhariduskooli juures ringid oma kooli õpilastele - 
nende kohta saate infot kooli kodulehelt.
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HOBIKOOL

Paikuse Huvikool
445 2120; paikusehuvikool@gmail.com; 
paikusehuvikool.eu
Avastame ja arendame oma õpilaste võimeid! 
KUNSTIKESKUSES saad õppida erinevaid kunsti-
tehnikaid, disaini ja tehnoloogiat, inglise keelt, draa-
ma- ja loovusõpetust ning showtantsu.
NUTIKESKUSES aga digiloovust, robootikat, 
scratchimist, äppide ja nutimuusika tegemist ning 
drooni lennutamist. Kooliks ettevalmistamist toetab 
huviala Arvutiga kooli.
HOBIKOOL täiskasvanutele ootab huvilisi maalima, 
keraamikat ja käsitööd tegema ning erinevate 
klaasitehnikatega tutvuma.
Õppetöö huvikoolis algab 10. septembrist. 
Registreerimine kooli läbi Pärnu haridusteenuste 
haldamise süsteemi ARNO.
Hobikool alustab tööd oktoobrist.
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Nooruse Maja
Rääma linnaosa kultuuri- ja koolituskeskus
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
noorusemaja.ee. Roheline 1b, Pärnu
Kontserdid, teatrietendused, salongiõhtud!
Pärnu Rahvaülikool: sügissemestril saad liituda 
inglise, vene ja soome keele ning arvutikursusega, 
tulla õppima fotograafiat ja portselanimaali, osaleda 
enesearengukursustel.
Nooruse Majas tegutsevad rahva-, line-dance ja 
seltskonnatantsuklubid, lauljad, suupillimängijad, 
portselanimaalijad, pitsitegijad, laste huvikool Shart 
ning rahvateater Uus Vana Teater. 
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, 
mille rolliks ühiskonnas on pakkuda haridus- ja 
kultuurialaseid, sotsiaalseid ning noortele suunatud 
tegevusi. Keskuse tööd korraldab MTÜ Selts 
Raeküla. 
Raeküla Vanakooli Keskus on rahvusvahelise 
kristliku taustaga heategevusorganisatsiooni Y´s 
Men International liige ja rahvusvahelise õpetajate 
ja haridustöötajate liikumise Interskola liige.
Keskus tegutseb mitmes suunas - kultuurikeskus, 
koolituskeskus, noortekeskus, sotsiaaltöökeskus. 
Majas asub käsitöötuba, jõusaal. Majas saab 
ruume rentida mitmesugusteks tegevusteks - 
sünnipäevadeks, juubeliteks, seminarideks jne.  

Õppe-ja arenduskeskus Järeleaitaja

Rüütli huvikool
5597 8839; nar2311@rambler.ru 
www.sites.google.com/site/jaereleaitaja/
Pärnu Rüütli 23, I korrus
Eesti, vene ja inglise keel. Kirjandus.
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Jana Trink Erakool

Pärnu Vanalinna 
koolituskeskus

Erahuvikool Orvokki

Kooli Tänava Koolituskeskus

443 1006, 5626 4884; info@janatrinkerakool.ee; 
www.janatrinkerakool.ee
J.V.Jannseni 7a
Jana Trink Erakool alustab 28. 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 
Meie kool alustab 22. hooaega. Ootame keeli 
õppima eri vanuses lapsi ja täiskasvanuid.
Koolilastele: inglise keel (lõbus ja mänguline, 
kooliprogrammi toetamiseks) 
Täiskasvanutele: rühmatunnid, individuaaltunnid, 
eri tasemele inglise, soome, hispaania, vene keel

5561 6061; parnuingeri@gmail.com; 
FB:parnuingeri
Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi erahuvikool 
Orvokki pakub võimalust osa saada ingerisoomlaste 
kultuuriloost, õppida soome keelt, väikekannelt ja 
rahvuslikku käsitööd. Õppeaasta jooksul toimuvad 
esinemised ja laagrid Eesti erinevates paikades 
ning Soomes. Koolis on kasutusel smarttahvel, mis 
võimaldab luua õpilastel õpivara ja digisilda teise 
linna-riiki ning vajadusel osaleda tunnis ka kodus 
olles. Orvokki on väike, hubane ja kodune. Tunnid 
toimuvad kolmapäeviti kl 16.30-18.30.  

5835 8965; koolitnkeskus@gmail.com
kadrigal.wixsite.com/koolikeskus
Individuaalne solistiõpe, kitarrimängu algkursus 
rühmas, hispaania, inglise ja soome keele kursused, 
arvutialaseid koolitused. Täiskasvanuile Qi gong.
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Pärnu Väikelastekool

Pärnu Vanalinna 
koolituskeskus

522 4680; vaikelastekool@gmail.com; 
www.vaikelastekool.ee 
Pärnu Väikelastekool on huvikool, kus mõjutatakse 
laste arengut tunnetustegevuse arendamise, 
väärtuskasvatuse, suhtlemis- ja kombeõpetuse ning 
eesti keele ja matemaatika õppimise eelduste 
kujundamise kaudu. Õpetamisel on väga oluline 
mängulisus.
Eesmärk: toetada 5-7aastasi lapsi parema 
koolivalmiduse taseme saavutamisel. Soovime, et 
laps alustaks kooliteed positiivse enesehinnanguga 
ja tuleks koolis hästi toime.
2018/2019 õ-a täitub väikelastekoolil kuues tege-
vusaasta. Tunneme siirast rõõmu laste säravatest 
silmadest ja lastevanemate toetavast hoiakust.

565 3927; vanalinnakoolituskeskus@gmail.com; 
www.vlkoolitus.ee 
Ootame õppima eri vanuses lapsi ja täiskasvanuid.
Beebikool (vanus 2 kuud-3 aastat),
3-4 a mängukool, 5 a väikekool, 6-7 a eelkool
Läbi mängu ja toredate tegevuste õpime tähti, 
lugemist, numbreid ja arvutamist ning inglise keelt.
Laps läbib väikese koolimudeli, kogub
teadmisi, julgust ja enesekindlust.
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Pärnu Loovuskeskus

Paikuse Huvikool

5559 1676, info@loovus-keskus.ee; 
www.loovus-keskus.ee
Kõigile avatud Pärnu Vabakooli all tegutsev 
huvikool. Erinevad huviringid nii väikestele kui 
suurtele, poistele kui tüdrukutele

445 2120; paikusehuvikool@gmail.com; 
paikusehuvikool.eu
KUNSTIKESKUSES saad õppida erinevaid 
kunstitehnikaid, disaini ja tehnoloogiat, inglise 
keelt, draama- ja loovusõpetust ning showtantsu.      
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MTÜ Pärnu Kristlik Erakool

EELKOOLIRINGI!
 

+372 585 878 67, pkerakool@gmail.com
Henno 3

Kutsume lapsi vanuses 6- 7 eluaastat sügisel 
algavasse

Läbi mänguliste tegevuste õpetame lapsed lugema, 
kirjutama, arvutama ning anname parima 
ettevalmistuse kooliks!
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas aadressil 
Henno 3, Pärnu
Lisainformatsioon ja registreerumine: 
+372 5858 7867 või pkerakool@gmail.com
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Huvikool Shart
5669 5773; silvahk@hot.ee; Roheline 1 
sharthuvikool.edicy.co 
Huvikool Shart pakub mitmekesist ja arendavat 
tegevust erinevas vanuses lastele ja noortele.
Mängukool 3-4 a. Eelkool 5-6 a. Eelkool 6-7 a

445 5712; pkr@pkr.ee; www.pkr.ee
Pärnu Keskraamatukogus tegutseb Mürakaru-
kool, kuhu on oodatud kõik 1,5-4 aastased 
poisid-tüdrukud koos vanemate, vanavanemate 
või hoopis hoidjatädidega laulma ja mängima. 
Juhendaja Katrin Hildunen-Alvela juhendamisel 
õpitakse läbi laulude ja mängude esimesi sõnu ja 
koos mängimist. Mürakarukoolis õppemaksu ei 
küsita. Kaasa tasuks võtta vahetusjalatsid.

Pärnu Keskraamatukogu



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;
http://www.pernova.ee
Pernova Hariduskeskus on Pärnu huvikool, mille 
õppetöö toimub kolmes õppehoones: Pernova 
Loodusmajas, Pernova Tehnikamajas ja Pernova 
Motomajas. Endale sobiva huviringi leiavad igas 
vanuses lapsed.
Tehnikamajas (Kooli 6b) on ringid lastele ja 
noortele, kellele meeldib meisterdada, kokata, 
teha käsitööd või tegeleda moeloominguga.

5887 2790; info@maarjamagdaleenagild.ee  
www.maarjamagdaleenagild.ee; Uus 5
Maarja-Magdaleena Gild on avatud loome- ja 
kultuurikeskus, mis ühendab Pärnu kunstnikke ja 
käsitöömeistreid, kelle käe all valmib hea eesti 
käsitöö ning hingega tehtud tarbekunst.
Meie majas toimuvad avatud töötoad nii lastele 
kui suurtele. 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. Astu sisse ja meisterda!
Täpsema info kodade kohta leiab meie 
kodulehelt www.maarjamagdaleenagild.ee

 

Pernova Hariduskeskus

Maarja-Magdaleena Gild 
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Erahuvikool Orvokki
5561 6061; parnuingeri@gmail.com; 
https://www.facebook.com/parnuingeri
Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi erahuvikool 
Orvokki pakub võimalust osa saada ingerisoomlaste 
kultuuriloost, õppida soome keelt, väikekannelt ja 
rahvuslikku käsitööd. Õppeaasta jooksul toimuvad 
esinemised ja laagrid Eesti erinevates paikades ning 
Soomes. Koolis on kasutusel smarttahvel, mis 
võimaldab luua õpilastel õpivara ja digisilda teise 
linna-riiki ning vajadusel osaleda tunnis ka kodus 
olles. Orvokki on väike, hubane ja kodune. Tunnid 
toimuvad kolmapäeviti kl 16.30-18.30.  
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Endla Disain

ARS Kunstistuudio

Paikuse Huvikool

Pärnu Kunstide Maja

516 7214;  murd.endla@gmail.com; 
FB: Endla-Disain
Endla Disaini uksest võib sisse astuda igaüks, kes 
tahab olla ainulaadne ja isikupärane ehete 
valmistaja. Siit saab endale soetada nii riideid kui ka 
aksessuaare igaks elujuhtumiks, samuti  laenutada 
stiilipidudeks.

552 4034; annela.stuudio@mail.ee
FB: ARS kunstistuudio ja Paikuse huvikooli 
maalistuudio
Kuigi stuudio maalijate hulgas on kunstiõpetajaid, 
kunstnikke, on stuudio mõeldud noortele ja 
täiskasvanutele olenemata kunstialasest 
ettevalmistusest. Maalime erinevate teemade ja 
tehnikatega avastades uusi võimaluste piire.
Maalistuudio õhkkond on loominguline, vaba ja 
toetav. Juhendamine on individuaalne ja kõik 
pääsevad oma töödega näitustele. Mitmed maalijad 
on üles astunud juba aastaid ka oma isiknäitustega. 
Maalimas käime enamasti pühapäeviti Paikuse 
Huvikoolis. Maalimine aitab suunata mõtlemist, 
tasakaalustada tundeid ja pingeid, arendada 
isikupära, julgust ning oskust näha ja mõista 
ümbritsevat.

445 2120;  paikusehuvikool@gmail.com; 
paikusehuvikool.eu ja FB paikusehuvikool
KUNSTIKESKUSES saad õppida erinevaid 
kunstitehnikaid, disaini ja tehnoloogiat, inglise keelt, 
draama- ja loovusõpetust ning showtantsu. 

444 1798; opmaja@parnu.ee; 
www.kunstidemaja.ee; Pühavaimu 8 
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Nooruse Maja
Rääma linnaosa kultuuri- ja koolituskeskus
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
noorusemaja.ee
Roheline 1b, Pärnu
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Pärnu Muusikakool

Pärnu Kunstide Maja

445 5830, 525 2542;  kantselei@muusikakool.ee; 
www.muusikakool.ee 
Erialad: klaver, orel | viiul, altviiul, tšello | kitarr | 
flööt, plokkflööt, oboe, fagott
klarnet, saksofon | trompet, tromboon, tuuba, 
metsasarv
akordion | kannel | löökpillid
Rütmimuusika osakonnas: kitarr, basskitarr, klaver 
ja laul
Keelpilliorkester, puhkpilliorkester ja lastekoor 
Musala ning neidudekoor „Argentum Vox".
.

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

MUUSIKA

Inna Sulg Esinemiskunsti 
Kool
509 4051; innasulg@marionkool.org; 
www.marionkool.org 

Tütarlastekoor Elise
5657 7605; kaitoe.ellermaa@gmail.com; 
tutarlastekoorelise.wordpress.com
Tütarlastekoor Elise alustab septembris 2018 oma 
29. hooaega. Koori asutaja ja dirigent on Kai-Tõe 
Ellermaa. Kooris laulavad 10-18 a tütarlapsed. 
Proovid toimuvad kolmapäeviti ja reedeti kell 17-
18.30 Eliisabeti kirikus.
Elise on üks jätkusuutlikumaid noortekoore Pärnus. 
Ehk on üks põhjus peale kvaliteetse laulutaseme ja 
toreda lauluseltskonna ka Elise iga-aastased välis-
reisid. Sellist võimalust ei paku ükski teine noorte-
koor Pärnus. Viimane reis oli pikim ja kaugeim - 
2017.a oktoobris Kanadasse - Torontosse, Hamil-
toni ja Montreali.
2019. a suvel on plaanis osavõtt rahvusvahelisest 
koorifestivalist Montenegros.
Uute laulajate vastuvõtt koori toimub kolmapäeval, 
12. septembril kell 16.30-17.30 Pärnu Eliisabeti 
kirikus, sissepääs Kuninga tänavalt. Koori kandi-
deerima ootame 10-16 aastaseid viisipidajaid, 
töökaid ja sõbralikke laulutüdrukuid. Katsetele tulles 
ettevalmistada laul vabal valikul. 

TÜTARLASTEKOOR



Jana Trink Erakool

Kooli Tänava Koolituskeskus

Erahuvikool Endla Murd 
Laulustuudio

443 1006, 5626 4884; info@janatrinkerakool.ee; 
www.janatrinkerakool.ee
J.V.Jannseni 7a
Jana Trink Erakool alustab 28. õppeaastat.
Ootame oma laulustuudiosse mudilasi alates 
kolmandast eluaastast, koolilapsi ja täiskasvanuid.
Õpetame ansambli- ja soololaulu.
Muusikaosakonnas saab õppida erinevaid pille:
klaver, kitarr, basskitarr, löökpillid ja akordion. 
Toimuvad stuudiotunnid, kontserdid ja suveaka-
deemia laagrid.
Muusikaga võib tegeleda kogu elu. 
Muusika on kõigi jaoks.

5835 8965; koolitnkeskus@gmail.com
kadrigal.wixsite.com/koolikeskus
Kooli Tänava Koolituskeskus pakub individuaalset 
solistiõpet, kitarrimängu algkursust rühmas, hispaa-
nia, inglise ja soome keele kursusi, arvutialaseid 
koolitusi.

516 7214;  murd.endla@gmail.com; 
FB: Endla Murd Laulustuudio
Endla Murd Erakooli Laulustuudio ootab oma 
ridadesse uusi lauljaid vanuses 4-25 a. Saate aimu 
Superstaari tähtede "okkalisest", huvitavast ja igati 
lahedast rajast. Laulustuudio ridadest on tuule tiiba-
desse saanud Kristjan Kasearu, Rosanna Lints ja 
Rasmus Rändvee. Kuidas vallutada rahvusvaheliste 
konkursside lavalaudu, sest meie stuudiol on 11 
aastat kogemust. Oleme osalenud konkurssidel 
Saksamaal, Rumeenias, Poolas, Itaalias, Türgis, 
Makedoonias, Lätis, Montenegros, Leedus, Tšehhis, 
Venemaal, Ukrainas jne.
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Pärnu Vanalinna 
koolituskeskus
565 3927; vanalinnakoolituskeskus@gmail.com; 
www.vlkoolitus.ee 
Meie muusikaosakonnas on võimalus õppida nii 
kitarri kui ka klaverit. Ootame õppima eri vanuses 
lapsi ja ka täiskasvanuid.

MUUSIKA



Pärnu Käsikellakool 
5175077; ekeskyla@gmail.com; 
www.käsikellad.ee
Pärnu Käsikellakool alustab sel aastal huvikoolina 
juba oma 5. hooaega. Koos kellamänguõppega 
saab teadmisi täiendada ka solfedžos. Koolis on 
oma rühmad nii lastele, täiskasvanutele kui 
seenioridele. Dirigendid Elo Kesküla ja Helvi 
Treiblut oskavad igale mängijale leida just temale 
kõige sobivama suurusega kellad ja õige 
raskusastme. Kooli astumise ainsaks eelduseks 
on elementaarse rütmitaju ning koordinatsiooni 
olemasolu. Käsikellakooli tunnid toimuvad Pärnu 
Raekojas. Kui näeme, siis helistame!

KÄSIKELLAD

Musalabor
520 2498; musalabor@gmail.com; 
musalabor.weebly.comMUSALABOR - see on 
kaasaegne digitaalse muusika õppekeskkond 
muusika tegemiseks nii üksi kui bändiga. 
MUSALABORi laborandid puutuvad kokku 
sekventseriga, MIDIga (arranžeerimine ja audio 
salvestamine), praktilise harmoonia ja seadete 
kujundamisega, helidisaini ja helindusega, 
heliloomingu ja improvisatsiooniga, digitaalse 
noodikirja ja palju muuga. 
MUSALABOR on mõeldud nii algajatele kui 
edasijõudnutele ja sobib eelkõige neile, kes 
soovivad õppida individuaalse õppeplaani alusel. 
See tähendab peamiselt kahte asja: kas soovitakse 
õppes edasi liikuda enda valitud rahulikus tempos 
või soovitakse mingit kindlat muusikalist oskust 
(solfedžo, harmoonia, arranžeerimine, klaver, 
digimuusika ) omandada kiirendatud tempos. 
Kohtumiseni MUSALABORIS! 
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Huvikool ModeRato
55988836, huvimoderato@gmail.com
Eelkooliealiste laste laulupäev Kuldmikrofon 
(kevadel)
Solistikonkurss Helisev Hääl (kevadel)
Laste ja noorte rahvamuusikalaager Pärnumaal 
(suvel).
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Raeküla Vanakooli Keskus
5845 3331; info@raekylavanakool.ee; 
www.raekylavanakool.ee 
Raeküla Vanakooli Keskus on kogukonnakeskus.  
Professionaalsete juhendajate käe all saab õppida 
erinevaid keel- ja puhkpille, laulmist ja tantsimist.
Igal kevadel on eelkooliealiste laulukonkurss 
“Lauluaias”.

Nooruse Maja
Rääma linnaosa kultuuri- ja koolituskeskus
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
noorusemaja.ee
Roheline 1b, Pärnu
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Pärnu Loovuskeskus
Ester Murrandi laulu- ja 
klaveristuudio
5559 1676, info@loovus-keskus.ee; 
5678 1442, emurrand@gmail.com
www.loovus-keskus.ee
laulu-mängurühm 4-5 a mudilastele (laul, pilli- ja 
laulu-, liikumis- ja rütmimäng, loovuse arendamine 
läbi selle)
6-7 a laulustuudio (laulu- ja rütmimängud, liikumine, 
hääleseade ja solistitöö vastavalt vanusele ja 
võimetele, ettevalmistus muusikakooli astumiseks!) 
7a alates: laulustuudio, duetiõpe, solistiõpe, 
klaveriõpe algajatele ja edasijõudnutele 
täiskasvanutele: hääleseade ja solistitöö ning vaba 
klaverisaate kujundamine klaverit õppinutele.



Pärnu Kunstide Maja

Black and Brownie 
Tantsukool

JJ-Street Tantsukool

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

5804 7714;  info@blackbrownie.ee; 
www.blackbrownie.ee 
Miks tulla Black and Brownie tantsukooli?
- Asume kesklinnas, Minizoo kohal
- 10 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; katriin@jjstreet.ee; www.jjstreet.ee JJ-
Street Tantsukool on Eesti esimene ja suurim 
tänavatantsukool, mis tegutseb üle kogu Eesti. 
Tantsukool on tunnustatud Tallinna linna poolt 
üheks parimaks erahuvialakooliks, mis on alati 
suutnud kõiki oma õpilasi üllatada innovaatiliste 
ideedega.
JJ-Street eesmärkideks on kultuuri edasi andmine 
uutele liikmetele, oskuste arendamine ja uute 
teadmiste loomine. JJ-Street tantsukool on 
mõeldud ja avatud kõigile, kes soovivad saada 
uusi kogemusi.

Tantsuklubi Minifox
Juhendaja Ants Lopsik
56607177; ants.lopsik@mail.ee
Minifox võistlustantsuklubi tegutseb Kunstide 
Majas.
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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
Alustame septembris oma 4. tantsuhooaega, oleme 
tantsu- ja spordikool, tegeleme diskotantsu, 
akrobaatika, iluvõimlemise ning pisikeste nunnude 
showtantsuga. Käime hästi palju erinevatel 
võistlustel nii kodumaal kui raja taga, anname lastele 
palju esinemisvõimalusi. Asume Pärnu südalinnas, 
endises Mainori kõrgkooli majas 3. korrusel.

514 8754;  info@jannetantsustuudio.ee  
www.jannetantsustuudio.ee
Janne Ristimetsa tantsu-, jooga- ja elustiilikool ootab 
erinevatesse tantsu- ja joogatundidesse nii lapsi kui 
ka täiskasvanuid. Tutvu lähemalt kodulehel: 
www.jannetantsustuudio.ee!

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. Täiskasvanutel eraldi 
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) või kes on tantsukursustest 
palju unustanud. Sobib ka pruutpaaridele. 
Toimub esmaspäeva õhtuti.
ERATUND: Kiire ja tõhus viis soovitud tantsude 
õppimiseks, varemõpitu meeldetuletamiseks või 
ka pulmavalsi õppimiseks. 
Kõik meie treenerid on omal alal mitmekordsed 
Eesti meistrid. 
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TANTS | TEATER

Laine Mägi Tantsukool

Inna Sulg Esinemiskunsti 
Kool

Tantsukool WAF Dance

Rahvatantsuansambel 
Kajakas

Balleti ja iluvõimlemise 
stuudio Ainula

443 1372; lancy@hot.ee; lancy.edu.ee

509 4051; innasulg@marionkool.org; 
www.marionkool.org; 
Suur-Kuke 5 (Pärnu Jahindusklubi)

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
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MÄNGUTUBA

Nooruse Maja
Rääma linnaosa kultuuri- ja koolituskeskus
445 0070, 514 3726, info@noorusemaja.ee 
rahvaylikool@noorusemaja.ee 
noorusemaja.ee. Roheline 1b, Pärnu
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      Huvikool Shart
5669 5773; silvahk@hot.ee; Roheline 1 
www.sharthuvikool.edicy.co 
Huvikool Shart pakub mitmekesist ja arendavat 
tegevust erinevas vanuses lastele ja noortele.
Show-ja vabatants 1.-4. klass, 5.-7. klass
Teatristuudio 5.-9. klass
Lasteteater 1.-4. klass

  TANTS

TEATER



SPORT

443 1143; spordi.kool@mail.ee; 
parnuspordikool.ee
Pärnu Spordikool alustab uut õppeaastat 9 
osakonnaga. Ootame huvilisi spordisõpru 
2018/2019 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
Alustame septembris oma 4. tantsuhooaega, oleme 
tantsu- ja spordikool, kus tegeleme kõrgel tasemel 
laste akrobaatikaga. Hetkel õpib meie koolis 80 
akrobaati ning koolis on 5 erinevat 
akrobaatikagruppi. Asume Pärnu südalinnas, 
endises Mainori kõrgkooli majas 3. korrusel.

          
      

   AKROBAATIKA

LASTE FITNESS

508 6728; mait@kkparnu.ee; www.kkparnu.ee 
KK Pärnu võtab vastu uusi õpilasi 
sünniaastatega 2010 ja 2011.Treeningud 
toimuvad Pärnu Spordihallis E,K,R kell 15.30- 
17.00, treener Mait Käbin. 
Info vanemate poiste treeningute kohta:
2004-2005 s.a Taavi Hämarsalu 56492476
2006- 2009 s.a Mait Käbin 5086728
 

5665 6313; johan@paulus.ee; www.paulus.ee
Ootame treeningutele 2012-2013 poisse, treener 
on Kalle Kollin 58125177.
 

Korvpalliklubi Pärnu

Korvpalliklubi Paulus

5348 0318;  kaivoog@gmail.com; www.ryht.ee
Laste võimlemine alates 4 a; tantsuline 
võimlemine; iluvõimlemine; rühmvõimlemine
Treeningud toimuvad Koidula gümnaasiumi ja 
Vanalinna kooli võimlates ja Spordihallis. 
Treeningtundides  teeme  balletti, akrobaatikat, 
õpime käsitlema erinevaid võimlemisvahendeid 
(rõngas, pall, hüpits, kurikad...)
Võimlemine on võluv!

Võimlemiskool Rüht

KORVPALL
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5625 2118; teet@zenkarate.ee; www.zenkarate.ee 
Karateklubi Zen on tegutsenud Pärnus juba 25 
aastat. Õpetame ja propageerime Jaapani 
traditsioonilist karated kui elustiili. Meil on klubis 
rahvusvahelise koolituse ja pikaajaliste 
kogemustega õpetajad. Klubi peaõpetaja Teet 
Jüring on karatega tegelenud 32 aastat ja talle on 
Jaapanist omistatud musta vöö 5.aste ja 
rahvusvaheline karateõpetaja kvalifikatsioon. 
Ootame oma klubisse kõiki huvilisi kes soovivad 
saada parimat karatealast õpetus Pärnus ja 
Pärnumaal. 

5635 9399; margit.kaur@gmail.com; 
www.corporekarate.eu 
Mere 7, Pärnu
Corpore on karateklubi, kus õpetatakse noori ja 
täiskasvanuid eesmärgiga omandada teadmisi 
karatest ja enesekaitsest. Käime võistlustel, 
laagrites ja korraldame ühiseid üritusi.  

Karateklubi Zen

Karateklubi Corpore

KARATE

KARATE

554 5069; maadlusklubileo@gmail.com; 
maadlusklubileo.ee; FB: spordiklubileo
Anname maadlustreeninguid Pärnus (Ringi 3, II 
korrus), Paikusel (Spordikeskuse maadlussaalis) 
ning Sindis (Pärnu mnt. 23a, I korrus).

Maadlusklubi Leo

MAADLUS

5851 8044; henrihiiemae@gmail.com; 
www.mmaces.ee
Spordiklubi MMAces asutati 2010. aastal Pärnus, 
mil see oli kolmas sportlikku vabavõitlust ehk MMA-
d treeniv spordiklubi Eestis. Spordiklubi MMAces 
on Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu (ESVL) 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! 

Spordiklubi MMAces

MMA TREENING



SPORT

5669 7722; info@vaprus.ee; www.vaprus.ee 
Pärnu JK Vaprus kutsub poisse ja tüdrukuid 
jalgpallitreeningutele! Pärnu JK Vaprus on 
Pärnumaa suurim spordiklubi, kus 13 koolitatud 
treeneri juhendamisel treenib 350 noort 
jalgpallurit. Treeningud toimuvad talvisel perioodil 
Ülejõe Põhikooli ja Tammsaare kooli võimlates.
Suvisel perioodil Ülejõe Põhikooli staadionil ja 
Rannastaadioni väljakul. Treeningud on 
eakohalised ja lõbusad!
Liitu klubiga, sest siit leiad uusi toredaid sõpru, 
saad osa klubi poolt korraldatud lahedastest 
üritustest ning jalgpallialaseid oskuseid õpetavad 
Sulle motiveeritud ja haritud treenerid!

443 9440; parnujk.ee; info@parnujk.ee
Jalgpall poistele ja tüdrukutele!

joonas.mengel@jkposeidon.ee
jkposeidon.ee
Jalgpalliklubi edu võti on iseenda standardite 
tõstmine. Niisiis püüame olla täna paremad kui 
eile ja homme paremad kui täna. Oluline on anda 
trenni tulevale poisile või tüdrukule oskused ole-
maks edukas inimene. Seetõttu õpetame läbi 
professionaalsete noortetreenerite oma mängija-
tele lisaks jalgpallile ka mitmeid teisi distsipliine, 
teisisõnu 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.
Tark mäng, tark klubi!

Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus

Pärnu Jalgpalliklubi

Jalgpalliklubi Poseidon

JALGPALL

JALGPALL

JALGPALL



SPORT

5345 5319, info@pernova.ee; 
http://www.pernova.ee
Pernova Hariduskeskus on Pärnu huvikool, mille 
õppetöö toimub kolmes õppehoones: Pernova 
Loodusmajas,Pernova Tehnikamajas ja Pernova 
Motomajas. Endale sobiva huviringi leiavad igas 
vanuses lapsed.
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

5336 3139; tugev.laps@gmail.com 
Tugev Laps 3+ on spordiklubi, mille eesmärk on 
laste kehaliste võimete mitmekülgne arendamine. 
Treeningutele on oodatud poisid ja tüdrukud 
vanuses 3-6 aastat. Mitmekülgsed harjutused ja 
põnevad lisavahendid muudavad treeningud laste 
jaoks huvitavaks ja piisavalt väljakutset pakkuvaks - 
nii tulevad lapsed igasse Lõvikeste trenni suure 
põnevusega ja lahkuvad trennist alati hea tujuga!

442 3000; parnu@myfitness.ee; Aida 5
www.myfitness.ee/parnu
MyFitness ootab personaal- ja rühmatreeningutele.

5626 1526; anzela@klubi26.ee; www.klubi26.ee 
Personaalse lähenemisega naiste ja neidude 
spordiklubi Pärnus.

Tugev Laps 3+ 

MyFitness

Klubi26



SPORT

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: http://bit.ly/2aXlITA

klubi@rowing.ee
Treenerite kontakt: rowing. ee   
Sõudmine on tohutult vaheldusrikas spordiala. 
Veepeal treeningutele lisanduvad talve-
perioodil jooks, suusatamine, pallimängud, 
ujumine ja jõusaali. Huvilistele toimuvad 
sõudespinningu treeninguid. Motivatsiooni ja 
eeskuju pakuvad klubi tippsportlased ja Rio 
medalimehed, samuti peagi valmiv uus 
treeningkeskus.

Disgolfiklubi HOLE IN ONE

Pärnu Sõudeklubi

SÕUDMINE

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
1. Aerutamine Tiina Hodakov 565 1208
2. Jalgpall    Aleksei Galkin 5341 3979
3. Jalgratas   Kaido Juurik 5646 1431
4. Sõudmine  Matti Killing 506 3809
5. Tennis     Uno Koort 506 7744

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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445 5712; pkr@pkr.ee; www.pkr.ee
Pärnu Keskraamatukogu pakub lastele ja 
noortele erinevaid tegevusi. Igal koolivaheajal 
toimuvad erinevad töötoad. Samuti korraldame 
ekskursioone raamatukogus, tutvustame e-
kataloogi ja andmebaaside kasutamist ja uuemat 
lastekirjandust. 

info@parnumuuseum.ee
www.parnumuuseum.ee/tootoad_lastele
Pärnu Muuseumi püsinäitust „11 000 aastat 
ajalugu – Elamusi vanast ajast“ ja ajutisi näitusi 
toetavad mitmed muuseumitunnid, muuseumi-
mängud, aaretejaht, fonditunnid ja erinevad 
töötoad. Töötube viib läbi muuseumi-pedagoog 
või valitud professionaalid eri valdkondadest. 

Pärnu Keskraamatukogu

Pärnu Muuseum

www.parnunoored.ee

5688 0188; tugila@vabaajakeskus.ee
FB: ParnumaaNoorteTugila
Pärnu Noorte Vabaajakeskuses Noorte väljak 2 
tegutsev Tugila aitab noortel, kes ei õpi ega tööta, 
tulla tagasi kogukonda ja ühiskonda.

Pärnu Noorte Infoportaal

Noorte Tugila

5822 9202, www.vabaajakeskus.ee; 
info@vabaajakeskus.ee. Noorte väljak 2
Pärnu Noorte Vabaajakeskus on avatud noorsootöö 
põhimõtteid järgiv asutus, mis loodi 2008. a. 
Noortekeskuses on lava, köök, galeriisein, proovi-
ruumid ja stuudio, konverentsiruum ja spordisaal 
koos jõusaaliga. Koha peal saab kasutada arvuteid, 
mängida pingpongi, piljardit, xboxi mänge ning veeta 
vaba aega.  
2016. aastast tegutseb keskuses Noorte Tugila prog-
ramm, mille raames tegeletakse eelkõige mitteõpi-
vate ja -töötavate noortega, suunamaks neid tagasi 
ühiskonnaellu. 2017. aastal loodi koos võrgustiku-
liikmetega Lastevanemate tugigrupp ja sel ajal sai 
keskus Pärnus ametlikuks noorteinfopunktiks. 
Keskuses tegutseb Kogukonnapraktika programm ja 
trummi- ning kitarriõppering. 2018. aasta suvest on 
Pärnu Noorte Vabaajakeskuse allüksuseks Audru 
Noortekeskus.

Pärnu Noorte Vabaajakeskus
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KASULIK

5886 0710; parnumaa@rajaleidja.ee; 
rajaleidja.ee/parnumaa
Rajaleidja võrgustik pakub tasuta karjääri- ja 
õppenõustamisteenuseid kuni 26aastastele 
noortele ning on partneriks õpetajatele ja 
lapsevanematele.

5358 4628; estonia@americancouncils.eu
discoverflex.org
FLEX annab Eesti õpilastele võimaluse õppida 
tasuta ühe aasta vahetusõpilasena USA keskkoolis 
ja elada USA peres.
FLEX programm asutati 1992. aastal ning selle 
kaudu on käinud vahetusaastal Ameerika 
Ühendriikides üle 23 000 õpilase. Programmi 
rahastab Ameerika Ühendriikide valitsus. 
Programmi eesmärk on anda õpilastele võimalus 
tutvuda Ameerikaga ja ameeriklastega ning seeläbi 
parandada riikidevahelist suhtlust. Programmis 
osalenud õpilased on naasnud kodumaale olles 
entusiastlikumad ja hoolivamad ning algatanud 
kodumaal mitmeid toredaid ettevõtmisi.  

53447890; annelyemma@yfu.ee;
www.yfu.ee
MtÜ YFU Eesti on pikaajaline ning usaldusväärne 
rahvusvaheliste haridusprogrammide 
organisatsioon, kelle kaudu on võimalik minna 
vahetusaastale ligi 42 riiki!  

Pärnumaa Rajaleidja keskus

American Councils for 
International Education

YFU Eesti

www.balbiino.ee    
BALBIINO



VABA AEG

Messi korraldavad:
Turundustugi, 5660 5860, info@turundustugi.ee
Galerii Central, Eesti Huvialaagentuur
koostöös Pärnu linna ja Kaubamajakaga
Päevajuhid: Ann Lisett Rebane ja Katariina Kivi, 
Danel Drobet. Meeskond: Piret Hallik-Sass, Gerli 
Tiido, Ivar ja Merje Birk, Sigre Kodasma, Kristofer 
Aas, Marckus Pirn

      U
US 

   HÜPPA VÄIKELASTE 

MÄNGUTUBA

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 
atraktsioone. Suure tantsu- ja ufosaaliga peokoht 
sobib iga eas lastele, teismelistele ja 
täiskasvanutele. Klassidele ja rühmadele 
eripakkumised.

Mõeldes meie kõige pisematele on avatud 
väikelastele (vanus kuni 7 aastat) 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.
 

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, autoatraktsioon ja mänguasjad, et 
igale vanusele oleks põnevat tegevust.

5622 2855, info@valgerannaseikluspark.ee
5622 2855, 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 disc-
golfi. Meie juures saab tähistada ka sünnipäeva-
sid! Õhus on seiklust! 

Hüppa Mängumaa Ufopark

Liikluslinnak

Valgeranna Seikluspark
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PROGRAMM
Päevajuhid Ann-Lisett Rebane, Katariina Kivi, 
Danel Drobet. Tre Raadio stuudio teeb kogu 
messist päeva vältel ülekandeid! 

Tantsuklubi Minifox esinemine
Black&Brownie esinemine
Janne Ristimetsa tantsustuudio esinemine
Klubi 26 näidistrenn kängurusaabastega
JJ Street esinemine

Loovuskeskuse Ester Murrandi laulu- ja   
   klaveristuudio esinemine: solistid Milana 
   Zotowitch, Aurelia-Rebecca ja Janette Aruste, 
   Mihkel Jürgens, klaveril Ester Murrand
Pärnu Muusikakooli viiuliduo Mari Mänd ja 
   Juuli Kõrre. Juhendaja Karoliina Kreintaal
Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi 
   erahuvikooli Orvokki esinemine

Pärnu Noorte Vabaajakeskus: Analore Närep 
(laul), Keiro Tabur (kitarr), kitarril õpetaja Katri Iilane
Happy Dancers esinemine
Black&Brownie esinemine
Huvikool Shart esinemine
JJ Street esinemine
Janne Ristimetsa tantsustuudio esinemine

MyFitness näidistrenn
Karateklubi Zen esinemine
Eesti Tantsuspordiakadeemia Danceline  
   esinemine
JJ Street esinemine

Karateklubi Corpore esinemine
Maadlusklubi Leo esinemine
JK Vaprus jalgpallivõistlus
Loosimised

Kl 1
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Kl 1
3

Kl 1
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Kl 1
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Kl 1
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TEATMIKU KOOSTAS:
Turundustugi

Illustratsioonid: Piret Hallik-Sass
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