29. aprill 2018

PROGRAMM
Päeva lükkavad käima Pärnu Tre Raadio ning päevajuhid
Katariina Kivi ja Ann-Lisett Rebane. Päeva vältel teeb Pärnu
raadio intervjuusid ja otselülitusi raadioeetrisse!
Kell 12-17
Suvetegevuste messi esimene EKSKURSIOONIJAHT! Algus
messi info juures (lava kõrval eskalaatori juures)
Massu Ratsaklubi PONID ootavad sõpru Kaubamajaka
peaukse juures õues
Kiikuv Paat Kaubamajaka peaukse juures õues
Seikluspunkt laagrite juures näomaalingud!
Klubi 26 väljapanekualal näidistreeningud!
Põllumajandusmuuseumi alal töötoad!
Kommipomm mäng magusatele
auhindadele (algus messi infos)

EKSKURSIOONIJAHT lk 4

Kui tahad suve lahedalt veeta, siis just siit saad ideid
põnevate laagrite, ettevõtmiste, lõbustuste, treeningute
ja sündmuste kohta!
http://www.turundustugi.ee/mess/suvetegevused2018

SUVE

MIDA TEHA?
SUVEL

TEGEVUSTE
mess

Uus ja enneolematu
HOOG festival Haapsalus

Kell 12
Suvetegevuste messi avab uus Kaasaegse Tsirkuse Festival
HOOG ! Valmistame koos žongleerimispalle ja õpime
žongleerimist! Fitness-žongleerimine ja džembe trummid!
Kell 13 laval
Võimlemisklubi Githa esinemine
Eesti Maanteemuuseumi tutvustus
Karateklubi Zen etteaste
Tantsuklubi Minifox esinemine
Kell 14 laval
Pärnu Seikluskeskus tutvustab oma seiklusi!
Klubi 26 näidistreening
Pärnu Kardikeskuse tutvustus
Eesti Põllumajandusmuuseumi tutvustus
Kell 15 laval
Pärnu JK Vaprus mängud
Tantsuklubi Minifox esinemine
CCCP Põgenemistoad tutvustavad oma atraktsioone
Suvekool Audrus esinemine
Kell 16 laval
Euronics seikluskaamerate tutvustus
EKSKURSIOONIJAHT lõpetamine ja kokkuvõtete tegemine,
paremate klasside välja kuulutamine, eriauhinnad!
Suvetegevuste messi auhindade loosimised
Matthias Romir “Life is Short Stories”
Foto: Tom Schneider

OSALEJAD
Laste- ja noortelaager Suvekool Audrus
16.-20. juuli Audru Koolis
Telefon: +372 5621 6450
E-post: suvekool.audruensis@gmail.com
Veebileht: audrusuvekool.weebly.com
Laste- ja noortelaager Suvekool Audrus 2018 on rahvusvaheline
laagriprojekt, mis pakub võimalust saada kogemusi ja uusi
teadmisi rahvusvaheliste õpetajate juhendamisel.
Projektis kutsume osalema lapsi ja noori vanuses 7-19
aastat. Tegevused toimuvad seitsmes vanuserühmas vanuserühm jaguneb vastavalt valitud tegevustele gruppideks.
Laager toimub 16. - 20. juulil Pärnu linna Audru Koolis.
Laagris osaleja saab valida endale meeldivad tegevused. Tegevuste valikus on: laulmine ja muusika, tants (popping, hip-hop,
vogue), loodusõpetus, draama, läti keel ja kultuur, sport, kunst,
disain, kokandus, suhtlemine, loovmõtlemine, filmiõpetus ajakirjandus ja meedia. Laagrit korraldavad MTÜ Haridusselts
Schola Audruensis ja Audru Kool.

Tipu Looduskool
Telefon: 5353 6961. E-post: info@tipulooduskool.ee
Veebileht: www.tipulooduskool.ee
Juba 10 aastat tegutseb Soomaa rahvuspargis Tipu vanas
koolimajas looduskool. 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 vee-mänguala.
Lastelaagrid 2018
18.-20.07.2018 Suvine lastelaager 8-12 aastastele
26.-27.07.2018 "Minu esimene suvelaager" 6-8 aastastele
30.07. - 03.08.2018 Noorte loovtöölaager
Laagri eesmärk on tuua lapsed loodusele lähemale ja pakkuda
neile avastamist, uusi teadmisi, tegutsemist ja liikumist värskes
õhus Soomaa eheda looduse keskel.

8.-10. juunil ootame Sind Haapsallu rahvusvahelisele
kaasaegse tsirkuse festivalile HOOG. Tule ja veendu, et
tsirkus on palju rohkem, kui ette kujutada suudad.

HOOG festival võtab enda alla terve
Haapsalu linna
Etendusi näeb kultuurikeskuse laval, aga ka linnatänavatel ja
linnakese hoovisoppides. Meil on hea meel tuua teie ette
maailmakuulsad artistid, kes ei piirdu sugugi ainult ühe
kätteõpitud triki ettenäitamisega.
HOOG festivali peaesineja, depressiivne kloun Matthias
Romir tuleb Saksamaalt ja esineb Eestis esmakordselt. Romiri
põhilisteks tegevusvaldkonnaks on žongleerimine ja klounaad,
kuid lisaks on ta osav rulluisutaja ning meisterlik monorattur.
Festivali näeb tema kuulsat kurbnaljakat sooloetendust „Life is
short stories/Lood elust enesest.”
Neile, kes armastavad närvikõdi, pakub kindlasti elamuse
Prantsuse-Colombia akrobaatide duo El Nucleo. Soomest
saabuv Thom Monkcton näitab, kuidas inimene võib olla sama
kergesti voolitav kui plastiliin. Muidugi astuvad festivalil üles nii
Eesti professionaalsed tsirkuseartistid kui ka Eesti
tsirkusekoolide õpilased. Ja kui keegi tunneb, et ta võiks olla osa
meie festivali programmist, siis Vaba Lava ootab kõiki oma
oskusi näitama

Kindlasti peab meie festivalipublik saama võimalikult palju
ise kogeda, selleks rajame mere äärde suure Tsirkusemaailma,
kus spetsialistide juhendamisel saab proovida monorattaid
ning teisi tasakaaluvahendeid, õppida žongleerimist või
akrobaatikat.

Kaasaegne tsirkus on läbi põimunud
teiste kunstivaldkondadega
Meiegi festivalil on võimalik tegeleda erinevate aladega maalida, avastada oma häält, mängida džembet ja palju muud.
Igal õhtul oodatakse nii publikut kui artiste festivalikohvikusse
ja missugune kunst sünnib sellest sünergiast seal, seda ei tea
veel keegi.
Kaasagne tsirkus kompab ja avastab inimvõimete piire.
Ühtegi looma HOOG festivalil esinemas ei näe. HOOG festivali
meeskond ootab Sind Haapsallu, täiesti teistmoodi nädalalõpp
on garanteeritud!

HOOG festivalil leidub etendusi igas
vanusegrupis publikule
Kaasa arvatud beebidele! Lisaks toimuvad festivalil artistide,
pedagoogide ja kunstnike töötoad. Mõeldud on peredele,
huvikoolidele ja ka puuetega inimestele. Meie arvame, et tsirkus
on kõigi jaoks.

Twinckels
Foto: Laura Vanseviciene

OSALEJAD
TAIMAUT LASTELAAGRID 2018
Telefon: 520 4057
E-post: taigur@taimaut.ee
Veebileht: www.taimaut.ee
1. Spordi- ja ujumise lastelaager Kloogarannas 16.06-21.06
2. Ujumise-, vabaaja- ja puhkelaager Kloogarannas 25.06-30.06
3. Vabaaja- ja puhkelaager Karksi-Nuias 02.07-08.07
4. Vabaaja- ja puhkelaager Pärlseljal 29.07-04.08
TaimAUT lastelaagritesse ootame 7-16 aastaseid lapsi. Meie
laagrites on lastel võimalik oma suvist suvepuhkust veeta
aktiivselt, lõbusalt ja sõbralikult. Laagrites toimub erinevaid
seltskonnamänge, sportmänge, pallimänge, seiklusmänge,
rannamänge, naljamänge, käime ujumas, korraldame
orienteerumise- ja maastikumänge, toimub lõkkeõhtu ja disko
jpm huvitavat. Lastega tegelevad vahvad- ja lõbusad kasvatajad.
Info ja registreerumine: 520 4057, info@taimaut.ee,
www.taimaut.ee

Noortega koos korraldame diskosid ja kontserte.
Iga päev toimuvad vastavalt kuu tegevuskavale erinevad
meelelahutuslikud ja harivad tegevused. Suvel korraldame
suvelaagreid ja väliüritusi. Lisaks neile tegevustele pakume
tugiteenuseid noortele ja nende vanematele. Koolivaheaegadel
ootab noori tasuta soe lõunasöök.

Pärnumaa Õpilasmalev
Telefon: 5804 7714. 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.

Pärnumaa Rajaleidja keskus
Telefon: 58860710. E-post: parnumaa@rajaleidja.ee
Veebileht: www.rajaleidja.ee

Pärnumaa Rajaleidja keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid lastele ja noortele ning tuge lastevanematele,
õpetajatele ning teistele haridustöötajatele.

Endla Disain
Telefon: 5167214; e-post: murd.endla@gmail.com
https://www.facebook.com/ENDLA-DISAIN
Endla Disaini uksest võib sisse astuda igaüks, kes tahab olla
ainulaadne ja isikupärane ehete valmistaja. Tulla ise tegema,
muutma huvitavamaks oma igavaks muutunud garderoobi,
ehted jm. aksessuaarid.

Endla Murd Erakooli Laulustuudio
Telefon: 5167214; e-post: murd.endla@gmail.com
https://www.facebook.com/Endla Murd Laulustuudio
6.-9. augustini on Endla Murd Laulustuudios neljapäevane
suvekool. Palume selleks eelnevalt registreeruda. Huvi korral
korraldame suvekooli eri vanuserühmadele. Saate aimu
Superstaari tähtede "okkalisest" kuid huvitavast rajast.
Laulustuudio ridadest on tuule tiibadesse saanud Kristjan
Kasearu, Rosanna Lints ja Rasmus Rändvee.

Seikluspunkt suvelaagrid Hiiumaal
Telefon: 507 8477
E-post: seikluspunkt@seikluspunkt.ee
Veebileht: www.seikluspunkt.ee
Suvelaagrisse ootame 7-13aastaseid seiklushimulisi lapsi,
kes soovivad suvepuhkuse veeta lõbusalt, aktiivselt ja huvitavalt
maalises Põhja-Tooma majutuses Hiiumaal! 6 päeva sisse
mahub hulganisti seltskonnamänge, spordiüritusi, loomingulisi
tegevusi, disko, lõkkeõhtu ning loomulikult meri, päike ja uued
sõbrad!
Laagris õpivad lapsed iseseisvust, meeskonnatööd, uusi
oskusi ja astuvad vastu uutele väljakutsetele, mis annab
enesekindlust ja julgust. Meil on supertoredad kasvatajad,
turvaline keskkond ja palju toredaid tegevusi!

Võilillefestival
VIII Võilillefestival toimub 12.-13. mai 2018 Pärnumaal
Kihlepas.
Festival on alguse saanud mõttest tutvustada unustusse
vajunud rahvatarkusi ja Eesti looduses kasvavate taimede
kasutamisvõimalusi. Tänaseks on Võilillefestival kasvanud
kahepäevaseks tervislikke eluviise ja kogukondlikke väärtusi

Ettevõtluslaager MTÜ
Telefon: 5854 9441
E-post: ettevotluslaager@gmail.com
Veebileht: http://ettevotluskyla.ee/?page_id=1674 ja
https://www.facebook.com/ettevotluslaager/
7 põhjust, miks tulla Ettevõtluslaagrisse!
1. Ülikiire Internet
2. Külas Eesti tippettevõtjad
3. Looduskaunis koht
4. Uued tutvused noortega, kes mõtlevad sinuga sarnaselt
5. Õppida ettevõtlikku eluviisi
6. Uued teadmised, et oma plaane hakata ellu viima
7. Vinged juhendajad
Suvelaagrisse oodatakse 9. - 16. aastaseid noori, kes soovivad
suve veeta ettevõtlikult, leida uusi sõpru ning nautida loodust.
I vahetus - 8.07-13.07.2018 (vanus 9-12 aastat)
II vahetus - 22.07-27.07.2018 (vanus 9-12 aastat)
III vahetus - 5.08-10.08.2018 (vanus 13-16 aastat)

Ranna Rantšo loomad ja lastelaagrid
E-post: info@rannarantso.ee; andearula@gmail.com
Veeb: http://www.rannarantso.ee
10.-15. juuni ratsalaager 7-12 aastased 200Ä
17.-22. juuni ratsalaager 10-14 aastased 200Ä
24.-29. juuni ratsalaager ja talulaager 8-15 aastased 200Ä
1.-6. juuni moe ja lemmiklooma laager 8-14 aastased 250Ä
8.-13. juuli talulaager 8-13 aastased 180 Ä
15.-20. juuli indiaanilaager 7-10 aastased 190Ä
22.-27. juuli poiste tööõppelaager 7-14 aastased 200Ä
29.07 – 3.08 terapeutiline lemmiklooma laager 7-15 a. 180e
5.-10. august terapeutiline lemmiklooma laager 6-8 a. 180Ä
12.-17. august ratsalaager 8-15 aastased 200Ä
19.-24. august ratsalaager 8-15 aastased 200Ä
15.-17. juuni jooga ja tantsulaager

Tantsuklubi Minifox suvelaager
Telefon: +372 5660 7177. E-post: ants.lopsik@mail.ee
Veeb: http://www.kunstidemaja.ee/index.php?page=tants
Tantsuklubi "Minifox" tegutseb lates 1978. aastast. TK Minifox
on Eesti Tantsuspordi Liidu liige. Oleme viinud läbi rahvusvahelisi ja vabariiklikke tantsuturniire, viimastel aastatel 2 korda
aastas: "Pärnu Suvi" ja "Jõulud". Oma treeningtunde viime läbi
Kunstide Maja ärklisaalis, Nooruse Maja suures saalis ja IngeriSoome Seltsimajas.
Igal suvel viime läbi kaks tantsulaagrit - üks algajatele
ja teine edasijõudnutele. Viimastel aastatel on need toimunud
Sauga Põhikoolis ja Vana-Vigala Rahvamajas. Tantsuklubi
Minifox juhendab algusest peale 4 astme võistlustantsuõpetajatreener Ants Lopsik.

Võilillekohv - kodumaine eksootika, väetaime üks sajast kasulikust ja maitsvast kasutusvõimalusest

Pärnu Noorte Vabaajakeskus
Pärnu Noorte Tugila
Noorte väljak 2, Pärnu
Telefon: +372 5822 9202. E-post: info@vabaajakeskus.ee
Veebileht: www.vabaajakeskus.ee
Avatud E-R 14-20, L 12-21, P 14-20.
Noortekeskuses saab mängida piljardit, lauatennist,
lauajalgpalli, lauamänge ja xboxi mänge. Võimalik kasutada
wifit ja arvuteid, kaasaegse varustusega stuudiot ja bändiruumi,
spordi- ja jõusaali ning näitusteks galeriiseina. Koosolekute
ruumis saab korraldada sünnipäevi, koosolekuid ja koolitusi.

propageerivaks sündmuseks. Üritus toob kokku huvilisi üle
Eesti ja kaugemaltki.
12. mail kella 12:00-14:00 toimub Võilillefestivalil Peeter
Piheli õpituba. Töötoas valmivad road, mille tooraine pärineb
Eesti metsast. Neid toite on Peeter Pihel valmistanud
tunnustatud restoranis Pädaste mõisas Saaremaal ja Eesti
Euroopa eesistumise ajal rahvusvahelisele publikule, maitseid
on pandud proovile töötades Rootsis ja nüüd Pariisis. Samal
päeval arutlevad Anatol Sügis ja Mercedes Merimaa metsikute
söödavate taimede ja puulehtede toiduks kasutamise teemadel.
Laupäeval toimub veel huvitavaid töötubasid - Margit Kirsipuu
töötuba teemal naat ja
nõges, Kristi Lehtla annab ülevaate söödavatest
umbrohtudest. Allikukivi
Veinimõisa perenaine
õpetab koduveini tegema, C.R. Jakobsoni
talumuuseum Kurgjalt
segab koos huvilistega
kokku hooajaliste metsikute taimedega sõira.
Fe s t iva l i e s i m e s e l
päeval on Eassalu Külaseltsimaja hoovis traditsiooniline kohalike toodete laat. Lastele on
meisterdamist ja populaarseks osutunud Audru
Kooli noorkotkaste ja
gurmaanide lõkkekartulid karulauguvõiga.
Hõimurahvaste esindajad Udmurdimaalt tulevad oma laulude ja laste
võilillejoonistuste näitusega. Päeva jooksul pakuvad muusikalisi elamusi
Audru valla rahvatantsijad, Anu ja Triinu Taul,
külalised Hanila valla
Laulu- ja Mänguseltsist.
Päev lõppeb tantsurännakuga Kristina Paškeviciuse juhtimisel.
Täpsem festivali kava
www.dandelionfest.ee ja
jälgida saab meid FB:
Võilillefestival

Veel vanavanaemadele on teada, et näljaaeg saab läbi, kui kevadel
esimesed rohelised taimed lume alt välja sulavad. Esimeste
tärkavate söögikultuuride hulka kuuluvad maajalg, nõges, naat,
paiselehe õied ja mitmed putkelised, kelle õrnad, kuid
toitainerikkad ja väekad maapealsed osad, annavad turgutust ja
mitmekesisust menüüle. Samuti kuulub nende hulka, generatsiooni
jagu põlu all olnud, kuid romantilise hinge üks sümboleid - võilill.
Varakevadel on võilillelehed mahedad ja juur toitaineid täis.
Seega sobib söögiks terve taim. Kuna juur on tugevalt mõru, tavalise

maitseharjumusega inimestele, on soovitav ta peeneks tükeldada ja
segada mahedamaitseliste salatimaterjalidega. Teine võimalus on
varakevadine juur ära kuivatada ja kasutada hiljem teena või
toidulisandina. Võilill on tugevalt organismi puhastust ja seedimist
toetav.
Üks kaugesse minevikku ulatuv võimalus on võilillejuurte
röstimine ja nendest kohvi valmistamine. Juurekohv on maitsev ja
kodumaiselt eksootiline valik ergutavate jookide menüüs. Oma
mõruainete rohkusega on ta seedimist ja ainevahetust kiirendav ja
läbi selle ka aju stimuleeriv, kuid ei koorma samal ajal südant.
Maitselt sarnaneb jook viljakohvile, samas on ära tuntav siiski
võilillele omase meki järgi. Võilillekohvi hulka võib segada oakohvi,
röstitud tammetõrusid, takjajuurt, kibuvitsaseemneid, sigurijuurt
ning vürtse. Suhkrut pole palju vaja lisada kuna maitse on ise
magusapoolne. Kui võilille mõrusus tundub liiga terav võib lisada
koort, piima või teisi piimalaadseid jooke.
Võilillekohvi on Eassalu külaseltsis valmistatud juba pikka aega.
Seda on võimalik ka endale soetada külastades Pärnumaal Kihlepas
toimuvat Võilillefestivali, sellel aastal 12.-13. mail, tellida helistades
numbril 5692 9774, kirjutades voilillekohv@gmail.com või jälgida
infot saadavuse kota laatadel Facebookis @võilillekohv. Otsige
laadalt müügiletti „Metsikud joogid”, seal saate nii degusteerida,
kaasa osta kui ka nõu ning retsepte võilillekohvi paljudest
kasutusvõimalustest. Lisaks valmivad veel joogisegud: võilillekohv
takjaga, võilillekohv tammetõruga ja kasepässiku pulber
vürtsidega e chaga chai. Olge terved! Kohtumiseni!

Raeküla Vanakooli Keskus

MTÜ YFU Eesti

Spordiklubi MMAces

Telefon: 55671766, 58453331
E-post: info@raekylavanakool.ee
Veebileht: www.raekylavanakool.ee
Raeküla Vanakooli Keskus (RVK) on kogukonnakeskus,
mille roll ühiskonnas on erinevaid haridusalaseid, kultuurilisi,
sotsiaalseid ja noortele orienteeritud tegevusi. Keskuse
juriidiline isik on MTÜ Selts Raeküla, mis loodi, et aidata kaasa
koolihoone ajaloolisele ja kultuurilisele väärtuslikule
taastamisele (mille asutas Eesti esimene president Konstantin
Päts ja tema pere). Kümne aasta jooksul on keskus omandanud
maine nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.
Aastaringselt toimuvad mitmesugused tegevused. RVK
korraldab erinevaid haridusalaseid konverentse ja seminare.
Raeküla Vanakooli keskuses on huvikool, kus õpitakse
professionaalsete juhendajate käe all erinevaid puhkpille,
keelpille, laulmist ja tantsimist. Samuti korraldame teemapõhiseid õppepäevi ja teeme koostööd Raeküla lasteaia ja kooliga.
Pakume kohalikele õpilastele juhendamist. Selle tegevusega
on meil abiks meie vabatahtlikud seltsi liikmed, niinimetatud
mänguvanaema. nad aitavad teha lastel kodutöid ning samuti
kokkavad ja mängivad koos.
Vanakooli keskuses on ka sotsiaalkeskus, kus pakutakse abi
erinevate koolituste näol (arvutiõpe, keeleõpe jne). Koostööd
tehakse kohaliku politsei, kohtusüsteemide kui ka töötukassaga.
Regulaarselt korraldatakse kontserte nii kodumaiste esinejatega kui ka esinejatega väljaspool eestit. Igal aastal toimub
traditsiooniline eelkooliealiste laste lauluvõistlus, tähistatakse
nii jaanipäeva, rahvusvahelist muusikapäeva kui ka Iseseisvuspäeva ja jõulutraditsioone.
Suvel ja koolivaheaegadel on võimalik keskuses korraldada
erinevaid laagreid.

Telefon: 53447890. E-post: annelyemma@yfu.ee
Veebileht: www.yfu.ee
YFU Eesti pakub noortele võimalust minna vahetusaastale
enam kui 40 riiki. 2x aastas toimuvad stipendiumivoorud ning
noort toetab laialdane tugivõrgustik.
Lisaks on võimalik eesti peredel hakata vahetuspereks,
võttes enda perre välisõpilane, avardades seeläbi enda laste
silmaringi!

Telefon: 58518044. E-post: henrihiiemae@gmail.com
Veebileht: www.mmaces.ee
Spordiklubi MMAces asutati 2010. aastal Pärnus, mil see
oli kolmas sportlikku vabavõitlust ehk MMA?d treeniv
spordiklubi Eestis.
Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset MMA
treeningkogemust, mis on kohandatud vastavalt treenitavate
tasemele. MMAces spordisaal on sisustatud kõige vajalikuga,
mida üks korralik MMA treening nõuab.
Spordiklubi MMAces on Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu
(ESVL) liige ning teeb koostööd teiste Eesti sportlikku
vabavõitlust treenivate spordiklubidega.
Meie sportlikus ja sõbralikus keskkonnas võid kindel olla,
et üldine heaolu ning füüsiline vorm paranevad!

Janne Ristimetsa Tantsustuudio
Telefon: 5148754. E-post: info@jannetantsustuudio.ee
Veebileht: www.jannetantsustuudio.ee
Janne Ristimetsa Tantsustuudio pakub lastele ja noortele
võimalust osaleda sellel suvel kolmes vahvas suvelaagris.

Võimlemisklubi Githa
Telefon: 59114563. E-post: triin.kovalevski@gmail.com
Githa võimlemisklubi on Kilingi-Nõmmes juba 25 aastat
tegutsenud võimlemisklubi.

Flygrossingu ja rulluisutamise linnalaagrid
Telefon: 5660 5860. E-post: info@turundustugi.ee
https://www.facebook.com/Flygrossing-174499832568009/
Flygrossing on hüppamine ja trikkide tegemine peaaegu 14
meetri kõrguste kummide küljes rippudes. Juhendajateks on
flygrossingu leiutajad, kes on kuulsust kogunud mitmetes
etendustes ja showdes esinedes. Nüüd on ka Pärnus võimalik
proovida maailmas ainulaadset ala!
Rulluisutamise treeninguid viivad läbi rulluisutreenerid klubist
Fox.
Lisaks flygrossingule ja rulluisutamisele teeme linnalaagris ka
võimlemist ja mänge!
Linnalaager on juulis neljal päeval nädalas kell 10-14.

Haapsalu muuseumides on suvel põnevust!
Haapsalu raekojas on aasta lõpuni avatud
uus näitus „1982“
See on üks aasta sajandivanuse Eesti Vabariigi ajaloost.
Aasta 1982 esindab sellel ajateljel 48 aastat kehtinud
Nõukogude korda Eestis – pea kaks põlvkonda kestnud
okupatsiooniaega.
h t t p s : / / w w w. s a l m . e e / m u u s e u m i d / h a a p s a l u raekoda/naitused/

Näitus „P. Tšaikovski „Luikede järv“ Eestis“

Suvelavastus „Rasmus, Pontus ja Lontu“
Iloni Imedemaa hoovis
Sel suvel, juulikuus hakkavad Haapsalus Iloni Imedemaal
tegutsema Rasmus, Pontus ja Lontu koos kõigi oma sõprade
ja vaenlastega. Seda Astrid Lindgreni teksti on Eesti lavadel
mängitud vähe, kuigi raamatu iga lehekülg väärib lisaks
lugemisele ka teatris esitamist. Ning mis võiks olla
lindgrenlikum kui Imedemaa roheline sisehoov suvises
Haapsalus, kus välja tuua loo seiklused ja juhtumised.
https://www.salm.ee/iloni-imedemaa/lavastus/

Tšaikovski festivali ajaks (27. juunil) avame ka Iloni
Imedemaal uue näituse. Hiljuti möödus 140 aastat P.
Tšaikovski balleti "Luikede järv" esietendusest Moskva
Suures Teatris. Ka Rahvusooperis Estonia on seda balletti
mitmel korral mängitud. Koostöös näituse kuraator
Elizaveta Miroshnikovaga, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ning Rahvusooper Estoniaga soovime Haapsalu
publikuni tuua spetsiaalselt Tšaikovski festivali ajaks
loodud kauni ülevaatenäituse "Luikede järvest" ning selle
ajaloost Eestis. Väljapanekus on oma koht teatri- ja
muusikamuuseumi fondidest pärit lava ja kostüümikavanditel ning rahvusooperis leiduvatel kostüümidel.
Näitus annab ka väikese ülevaate P. Tšaikovski elukäigust,
loomingust ja Haapsalus veedetud ajast üldisemalt.

Karateklubi Zen
Telefon: +37256252118. E-post: teet@zenkarate.ee
Veebileht: www.zenkarate.ee
Karateklubi Zen on ainuke traditsioonilist Jaapani karated
viljelev klubi Pärnumaal mis kuulub ülemaailmsesse Jaapani
shotokan karate organisatsiooni. Sel aastal täitub klubil 25
aastat tegutsemise alustamisest. Karateklubi Zen õpetajate
pikaajaline kogemus ja pidev enesetäiendamine tagab
põhjaliku ja kvaliteetse õpetuse. Meie klubis harjutab väga
erinevas vanuses inimesi.Korraldame huvilistele erinevaid
üritusi ja osaleme ka ise treeninglaagrites ja võistlustel nii
Eestis kui ka välismaal.

Pärnu Jalgpalliklubi
Telefon: 55589846. E-post: henri.ryytli@parnujk.ee
Veebileht: parnujk.ee
Jalgpalli trennid nii tüdrukutele kui ka poistele. Treeningud
toimuvad Pärnu Koidula gümnaasiumi staadionil, Raeküla
staadionil ja Mai kunstmurul. Trenne viivad läbi litsenseeritud
noortetreenerid. Messil jagab autogramme jalgpallistaar
Raio Piiroja!

Pärnu JK Vaprus
Telefon: 5669 7722. E-post: info@vaprus
Veebileht: www.vaprus.ee
Pärnu Vaprus Kutsub poisse ja tüdrukuid jalgpallitrenni!
Pärnu Vaprus avab juuni algusest treeninggrupid
lasteaialastelening sügisestele koolieelikutele ehk vanuses 4-7
eluaastat. Tunnised treeningud toimuvad Ülejõe Põhikooli
staadionil, kaks korda nädalas. Trenne viivad läbi
noortetreenerid Margus Põldsaar ja Rain Põldme. Lisaks
ootame uusi lapsi juba olemasolevatesse gruppidesse. Pärnu JK
Vaprus on Pärnumaa suurim jalgpalliklubi. Meie treeningutel
osaleb 14 koolitatud treeneri juhendamisel 400 last. Klubi
esindusmeeskond mängib Eesti tugevaimas jalgpalliliigas
Premium liigas.

Pärnu kardikeskus
Telefon: 505 0433. E-post: Pkk.kardikeskus@mail.ee
Veebileht: www.kardikeskus.com
Pärnu Kardikeskuse siserajal on 10 võimsat 270 cc
kartautot, millega saab rajal turvaliselt kihutada ja sõpradega
mõõtu võtta. Istmeid 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.

Klubi26 OÜ
Telefon: 56261526. E-post: info@klubi26.ee
Veebileht: www.klubi26.ee
Spordiklubi Pärnu südalinnas nii lastele kui naistele
Näidistreeningud meie väljapanekualal!

Pärnu Sõudeklubi
Telefon: +372 5645 1477, Tatjana Jaanson
E-post: klubi@rowing.ee, tatjana.jaanson@gmail.com
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 esimesel
võimalusel 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!

Massu Ratsaklubi MTÜ

Lapsepõlvemaagia on Haapsalu ja Läänemaa laste kultuurifestival, kus kohtuvad laul, tants, pillimäng, kunst, teater,
raamatud, teadus, liikumine ja töötoad. See on laste ja perede
pidu, kuhu on oodatud kõik külalised.

See on laste ja perede pidu
Me tahame tuua kokku erinevate põlvkondade lapsepõlve

mängud, muusika, tegevused, oskused. Ühest küljest on see
tänaste laste LAPSEPÕLVEMAA ja teisalt kui jalutuskäik
minevikku, et meenutada ja edasi anda pärandit.
Lapsepõlvemaagia toimub 12. augustil kell 11 – 17 Haapsalu
Lossiplatsil, Kunstikoolis, lasteraamatukogus ja tenniseväljakutel. Saad rohkem teada meie facebooki lehelt.
Kohtume lillelises Haapsalus!

Telefon: +372 528 3434. E-post: info@massuratsaklubi.ee
Veebileht: www.massuratsaklubi.ee
Korraldame ratsalaagreid lastele vanuses 7-16 a. Laagrid on
3-5 päeva pikkused ning toimuvad aastaringselt koolivaheaegadel. Meile on oodatud nii esimest korda hobustega tutvust
tegevad lapsed kui ka kogenud ratsutajad.
Meie juures tegutseb ka huvikool, kus lapsed saavad
ratsutamisega tegeleda litsentseeritud treeneri käe all.

Käime koos
Telefon: 506 2250. E-post: sirjesoovik@gmail.com
Eesti Spordiselts Kalev tutvustab oma 2018. aasta sündmuste
kalendrit.

OSALEJAD
CCCP Põgenemistoad
Telefon: 55528376
E-post: info@pogenemistoad.ee
Veebileht: https://pogenemistoad.ee/
Oled sa näinud kunagi lendavat tooli või kogenud, mis tunne
on olla kukkuvate lagede saatel suitsu täis ruumis? Või mis
tunne oleks veeta nädalavahetus Pärnu vanglas? Soojust tekitav
hullusärk, käerauad ja meeldiv personal ootab Teid - CCCP
Põgenemistoad

ALOHA SURF
Telefon: +372 5694 1133
E-post: info@aloha.ee
Veebileht: www.aloha.ee
Aloha Surfikeskus Pärnu rannas lahutab kõikide meelt,
pakkudes SUP aerusurfi, kayakisõitu, skimlaua, lohesurfi ja
purjelaua sõitu. Cafe Aloha maitsev menüü ja meeleolukad
sündmused lahutavad meelt läbi suve!

Valgeranna Seikluspark
Telefon: +372 5622 2855
E-post: info@valgerannaseikluspark.ee
Veebileht: www.valgerannaseikluspark.ee
Suve suurim seiklus võib sind oodata Valgerannas!
Seikluspark - see on aktiivne puhkus pere ja sõpradega. Päev
täis adrenaliini, põnevust ja lõbu. Valgerannas ootavad
avastamist 6 seiklusrada, seal hulgas ka “Julgete rada”. Iga rada
on uutes kõrgustes ning üllatab erinevate takistuste ja kiirete
õhusõitudega. Nii lapsed kui ka täiskasvadnud saavad endale
valida sobiliku kõrguse ja raskusastme.
Vabalangemise hüpe! Testi enda piire või pane sõber
proovile, närvikõdi garanteeritud. Hüpe sooritatakse spetsiaalse seadme abil 10 m kõrgusel olevalt platvormilt. Lisaks
saab enda osavuse proovile panna aardejahis ja discgolfis.
Tähista meie juures sünnipäeva, klassilõpureisi või
ettevõtte suvepäevasid. Lisainfo kodulehel.
Õhus on seiklust, Valgerannas kohtume!

Eesti Maanteemuuseum
Telefon: 799 3057
E-post: maanteemuuseum@mnt.ee
Veebileht: www.maanteemuuseum.ee
Kas oled kuulnud kaugest Varbuse külast Eesti kagunurgas,
kus viimastel andmetel elab 23 elanikku, ent ometi on liiklus nii
tihe, et selle reguleerimiseks on appi võetud Põlvamaa ainus
valgusfoor? Külast, kuhu viib Eesti ilusaim asfalttee ning kus
teel vastu juhtuv kahehobuse postitõld on täiesti igapäevane
nähe.
Just sellises külas on end sisse seadnud Eesti Maanteemuuseum, et lahata kõige omapärasemas võtmes teede, liikluse
ja kommunikatsiooni ajalugu.
Tahad tee alla piiluda? Palun. Tunned huvi, milline võiks
välja näha Eesti vanim buss, ratastel kauplus või esimene
liiklusmärk? Olemas. Kuidas lõhnab restaureeritud hobusesõnnik või ahjusoe näitus? Nuusutamise vaev.
Lapsi aga ootavad liikluslinn, vigurivändarada ja
korrusejagu avastamist lastemuuseumis.

SA Eesti Maaelumuuseumid/Eesti
Põllumajandusmuuseum
Telefon: 7383810
E-post: info@maaelumuuseumid.ee
Veebileht: https://epm.kovtp.ee
Põllumajandusmuuseumi töötoad messil näitavad, mida
muuseumis teha saab. Meisterdame külastajatega helkureid ja
võtmehoidjaid. Pakume suupisteid - linaküpsiseid, karaskit.
Näitame ekraanil pilte paljudest tegevustest Põllumajandusmuuseumis. Väiksematele lastele on mesilaste ametite
arvamise mäng.

Täname:

SA Tallinna Teletorn
Telefon: +372 5750 3650
E-post: teletorn@teletorn.ee
Veebileht: www.teletorn.ee
Tallinna Teletorn on Eesti kõrgeim ehitis - torni kõrgus on 314
meetrit.Teletornis on Põhja-Euroopa kõrgeim avatud
vaateplatvorm - see on elamus, mida peab kogema!
175 meetri kõrgusel on iidne Tallinn ja sillerdav Läänemeri
justkui peopesal. Hea ilmaga näeb isegi Soome pealinna
Helsingi tulesid

Pikad Kommid OÜ Manivald
Telefon: +372 5690 5802
E-post: pikadkommid@gmail.com
Põnevad pikad kommid, karamelliseeritud pähklid ja seemned

Atraktsioon “Kiikuv paat”
Telefon: +372 5567 6144
E-post: dramlin@hot.ee
Telli atraktsioon kiikuv paat! Pikkus 7 meetrit, laius 3 meetrit
koos trepiga. Kiigu töötamisel vajab see elektrivoolu. Mootor 3
KW (16A, 380 V). Kasutatav välitingimustes.

Oriflame
Sirje Juudas õpetab suviseid Oriflame ilunippe!
Tel 514 1977; sirjejuudas@gmail.com

Tre Raadio

EKSKURSIOONIJAHT
Registreeri oma võistkond ja tule 29. aprillil kell 12 Kaubamajakasse – pakume põneva päeva eriliste ülesannetega!
Paremad klassid võidavad endale klassiekskursioonid!

AUHINNAD:
Kaaseagse tsirkuse festival HOOG
Tsirkusemaailma külastus
Festival on 8-10 juuni Haapsalus
https://www.hoogfestival.com/

Pärnu Seikluskeskus
Telefon: 53003318
E-post: info@parnuseikluskeskus.ee
Veebileht: www.parnuseikluskeskus.ee
Tule seikle koos pere või sõpradega Pärnu ranna lähistel
asuvas Pärnu Seikluskeskuses. 4 erinevat kõrguastet, üle 50
seiklusmängu, tornist torni õhusõidud!
Adrenaliini lisavad Tarzani hüpe,
paadisõit, seiklemine vaatlustorni ja pikad erilahendusega
õhusõidud.

ILONI IMEDEMAA haridusprogramm
„Iloni lugu“
Teeme tutvust Ilon Wiklandi põneva elukäigu ja tema loodud
illustratsioonidega. Mängime otsimismängu ja meisterdame.
Tund sisaldab iseseisvat mänguaega ja on seotud püsivuse ja
eesmärgistatud tegevuse kujundamisega. Kestus: 1,5-2h
Haridusprogramm on kohaldatav kõikidele kooliastmetele.
Lisainfo ja broneerimine: imedemaa@salm.ee; tel. 5836 2803!

Hüppa Mängumaa Ufopark

Lisaks mitmed eripreemiaid tublimatele võistkondadele!

Telefon: 527 8 011
E-post: katrin@hyppa.ee
Veeb: www.hyppa.ee
Hüppa mängumaal kesklinnas aadressil Suur-Jõe 13 on
ainulaadne diskotuledes suur ufosaal põrkeautodega sõiduks ja
tantsimiseks. Mängumaal on palju põnevaid mänge ning
atraktsioon.
Sobib pidudeks igas vanuses lastele ja ka täiskasvanutele!
Klassidele ja rühmadele eripakkumised. Suvekuudel peod eriti
soodsa hinnaga (75Ä ja 99Ä)!

Reeglid:

Registreeri oma klass võistlusele

Kogu kokku võimalikult palju klassikaaslasi ja tulge
pühapäeval, 29. aprillil kl 12 Kaubamajakasse Suvetegevuste
messi INFOsse eskalaatori kõrval

Anname teie võistkonnale20 ülesannet

Võistlus lõppeb kell 16

Loeme kokku võistkonna punktid

Eriauhinnad on parimatele vastanutele

Ekskursioonid võidavad paremad võistkonnad, kelle võistkondade saadud punktid korrutatakse osaluskoefitsendiga

Valgeranna Seikluspark
saab 10-aastaseks!

Pärnu Liikluslinnak
Telefon: 527 8011
E-post: katrin@hyppa.ee
Veeb: www.liikluslinnak.ee
Pärnu Liikluslinnak on loodud lastele liikluse õppimiseks
mängulises ja tõetruus keskkonnas. Liikluslinnakus saab
lõbusasti elektriautode ja ATV-dega sõita, liiklust õppida ning
väga toredaid pidusid pidada. Liikluslinnakus on kõik nagu
päris liikluses: teed, ristmikud, liiklusmärgid, valgusfoorid,
pesula ja tankla. Lisaks on nüüd uus suur ja uhke kahekordne
atraktsioon ning mängumajad.
Klassidele ja koolidele õppekäigud ja eripakkumised.
Avatud iga päev!

Tsirkusefestival HOOG
8.-10. juuni Haapsalus
https://www.hoogfestival.com/

Võilillefestival
12.-13. mai Kihlepa Külamajas
http://www.dandelionfest.ee/

DISAIN
REKLAAM
TURUNDUS
info@turundustugi.ee | +372 5660 5860 | turundustugi.ee

Seikluspargi esimene hooaeg algas 2008. aastal ning sel suvel
tähistame 10. sünnipäeva. Kümne aasta jooksul oleme suuremaks
kasvanud nii pargi territooriumilt kui ka külastajate arvu poolest.
Igal aastal püüame seiklejatele midagi uut pakkuda.
Sel aastal on Valgerannas 6 kõrgrada, seal hulgas ka „Julgete rada“
ning pere pisemaid üllatab lastepark, kuhu ootame mudilasi alates
2. eluaastast.
Eelmisel suvel lisandus meie atraktsioonide hulka vabalangemise hüpe, mis sooritatakse 10 m kõrguselt. Kogemuse põhjal
võib öelda, et maapinnalt oskavad kõik kaasaelajad häid
õpetussõnu jagada, aga ise puu otsa minnes on kogu maapalne
tarkus peast pühitud. Seega tasub nii kaasaelaja kui ka hüppaja roll
läbi teha.
Lisategevustena saab Valgerannas mängida discgolfi ning
lõbusat aardejahti. Aardejahis tuleb metsa alla peidetud
mõistatused üles leida ning viimases punktis ootabki aare. Proovile
saab panna enda suunataju, nutikuse ja meisterdamis-oskuse.
Soovime, et suvi tuleks päikeseline emotsioonide- ja
elamusterohke.
Õhus on seiklust, Valgerannas kohtume!

