Maal elamise päev
Häädemeeste vallas

26. septembril osaleb Häädemeeste vald üle-eestilises algatuses „Maal elamise päev".
Sündmuse eesmärgiks:




anda ühiskonnale vahetum arusaam sellest, kuidas maal elatakse, töötatakse ja
toimetatakse;
näidata, et maal saab elatist teenida mitmel viisil ega pea tegutsema vaid
põllumajanduslikes valdkondades;
teadvustada, et maal tegutsemine on emotsionaalselt nauditav ja majanduslikult
tulemuslik.

Häädemeeste vald on tegusa elanikkonnaga, ettevõtlikkust, elukeskkonda ja kultuuripärandit
väärtustav hea mainega vald.
Pärnu linnast kuni Läti piirini ulatuv Häädemeeste vald on huvipakkuv eelkõige oma loodusliku
mitmekesisusega – puhas merekliima, hurmavad liivarannad, metsasaaduste rohked
männimetsaga kaetud liivaluited, rabad ja rannaniidud. Vald on tuntud ka Eesti esimese
presidendi Konstantin Pätsi sünnikohana, siin asuvad veel Lottemaa teemapark, Jõulumäe
Tervisespordikeskus, RMK Kabli külastuskeskus ja golfikeskus Pärnu Bay Golf Links. Vald on
atraktiivne elukoht nii lastega peredele kui ka eakatele. Meil on 4 lasteaeda, 4 kooli, 5
raamatukogu, 5 kultuurikeskust, 3 spordisaali, 2 staadioni, värskelt renoveeritud eakate kodu
jpm. Tegutseb arvukalt kohalike kogukondade baasil MTÜ-sid, mis pakuvad mitmekülgselt
võimalusi eneseteostuseks.
Programm ajavahemikul kell 11 -16 ( puntides võivad lahtiolekuajad varieeruda)
Asukoht
Tegevused
Uulu, Pargi tee 1,
 infopunkt
Häädemeeste vald,
 võimalus registreerida valla kodanikuks
Pärnumaa
 auhindade loosimine külastajate vahel
http://haademeestevald.
kovtp.ee/uldinfo
Uulu Kultuuri- Uulu, Pargi tee 1,
 trennimaraton kell 11.00-14.00 – suures saalis
ja Spordikeskus Häädemeeste vald,
Hopa Core, Strong, Hopa Actice, Hopa päevatrenn,
Pärnumaa
Zumba
https://www.facebook.co  avatud uuenenud jõusaal, koos treeneriga
m/pg/uulukultuurijaspor
 peeglisaalis seltskonnatants Marko Kiigajaani
dikeskus/about/?ref=pag
juhendamisel. Registreeri gruppidesse kell 11.30e_internal
12.00 ja 12.15-12.45
 laadal pakutakse salve, hoidiseid, toitu, riideid ja
palju muud
 Aive ja Ave tervisetuba pakub mee-massaazˇi
 huvitegevuste võimaluste tutvustus
Häädemeeste
vallamaja

Külakeskus
Tahku Tare

Tare,Tahkuranna küla,
Häädemeeste vald
https://www.facebook.co
m/tahkutare/

Tahkuranna
LasteaedAlgkool

Riia mnt 2,
Võiste alevik,
Häädemeeste vald
http://tla.tahkuranna.ee/
Suurküla 4, Häädemeeste
alevik
https://www.facebook.co
m/pages/category/Com
munityCenter/H%C3%A4%C3%A
4demeeste-Seltsimaja608696732498781/

Häädemeeste
Seltsimaja

Häädemeeste
Muuseum

Kooli
tn
9/Kõrtsi,
Häädemeeste alevik

Häädemeeste
Keskkool

Kooli tn 10, Häädemeeste
alevik
https://www.haademees
te.edu.ee/

RMK Kabli
külastuskeskus

Kabli, Häädemeeste vald
https://loodusegakoos.ee
/kuhuminna/puhkealad/p
arnumaa-puhkeala/1504
Kabli Seltsimaja Kabli, Häädemeeste vald
https://www.facebook.co
m/KabliKyla/

 auhindade loosimine külastajate vahel
Kontakt: tel 5806 8636,
egle.vutt@haademeeste.ee
 kogukonna perepäev kell 11.00-14.00
 mängud koos Lottega kell 12.00-13.00
 Tahku Tare mängud kell 11.00-12.00
 parima koduse õunakoogi valimine, võitjale
auhind kell 13.00-14.00
 kohvik ja hoidiste degusteerimine
kell 11.00-14.00
 huvitegevuste võimaluste tutvustus
 auhindade loosimine külastajate vahel
Kontakt: tel 5664 3221




avatud külalistele
tegevused õues
auhindade loosimine külastajate vahel
Info: http://tla.tahkuranna.ee/
 kohaliku käsitöö- ja toidulaat
 kell
12
Häädemeeste
huviteatri
pärimusetendus „Minu ema ema olli minu
emale sea kõnelnu.“
 avatud kohvik
 töötoad
 huvitegevuste võimaluste tutvustus
 auhindade loosimine külastajate vahel
Kontakt: tel 5559 3118,
huvikeskus@haademeeste.ee
 avatud külalistele
 muuseumigiid ootab kell 11, 12 ja 14
 auhindade loosimine külastajate vahel
Kontakt: Tiiu Pukk tel 505 1658

avatud külalistele

ekskursioonid huvilistele

discgolfi võistlus kell 12

auhindade loosimine külastajate vahel
Info: https://www.haademeeste.edu.ee/
 kell 12.30 metsa ja mereranna retk koos
retkejuhiga + maja külastus. Palume soovijatel
õigeaegselt kohal olla
 auhindade loosimine külastajate vahel
 MTÜ Kabli Külaselts tutvustab oma tegemisi
 avatud kohvik
 D.A. Kesperi maalinäitus „Kunagine Kabli“
 kogupere orienteerumine Kabli külas, koos
tegevustega

Treimani
Rahvamaja ja
Raamatukogu

Metsapoole
Põhikool

Treimani,
Häädemeeste vald
https://haademeestevald
.kovtp.ee/treimanirahvamaja
Metsapoole küla,
Häädemeeste vald
http://www.metsapoole.
edu.ee/

 auhindade loosimine külastajate vahel
 avatud külalistele
 kell 12-15 Treimani kultuurisündmuste video
retrospektiiv aastast 1994
 auhindade loosimine külastajate vahel
Kontakt: tel 5228196
 avatud külalistele
 ekskursioonid huvilistele
 avatud kohvik
 auhindade loosimine külastajate vahel
Info: http://www.metsapoole.edu.ee/

26. septembril on avatud järgmised toitlustusasutused:






Pärnamäed Pagariäri/pood Reiu küla 57874797 avatud kell 9-21
Uulu kohvik Uulu küla
58052102
avatud kell 9-17
Trahter Magic Häädemeeste alevik 5527654
avatud kell 10-19
Kabli Pagari kohvipood
Kabli küla
56918733
avatud kell 9-19
VIA Ikla bistroo ja kauplus (Eesti-Läti riigipiiril) Ikla küla
44 58 100
avatud 24/7

26. septembril on avatud järgmised majutusasutused:

















Piirisaare turismitalu www.piirisaare.ee 5648 4777
Metsaääre majutus http://olavikaubandus.eu/maja/ 5648 4222
Silkini Puhkemaja www.silkin.ee 5567 6306
White House Puhkemaja www.whitehouse.ee 5805 0480
Abaja Turismitalu www.abaja.pri.ee 513 2874
Rätsepa talu https://www.facebook.com/Tackendorf/ 517 5667
Jõulumäe Tervisespordikeskus www.joulumae.ee 445 6117
Kollamaa Puhkemaja www.kollamaa.ee 5656 1373
Kosmonautika Puhkeküla www.kosmonautika.ee 503 4829
Rannakodu Puhkemaja www.rannakodu.ee 5663 0200
Atsikivi Puhketalu www.atsikivi.ee 5569 7588
Kabli Pagari kämping 5691 8733
Tuisuliiva Puhkemaja www.tuisuliiva.ee 5663 8760
Merilaane Puhkemaja https://armaskodu.wixsite.com/merelaane 527 7368
Kalbusemaja külaliskorter www.kalbusemaja.ee
5343 9821
VIA Ikla hostel http://www.viaikla.ee/via-ikla-teenused/hostel 445 8100

Lisainformatsioon tel 5358 5406 või e-mailil aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.
Häädemeeste Seltsimaja sügislaadale saab registreerida tel 5559 3118 või e-maili
huvikeskus@haademeeste.ee

