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.

Valla territoorium ulatub Pärnu linna piirilt Läti Vabariigi piirini Iklas. Valla keskus asub
Uulus. Häädemeeste on huvipakkuv eelkõige oma loodusliku mitmekesisusega – hurmavad
ja kutsuvad liivarannad, metsasaaduste rohked männimetsaga kaetud liivaluited,
rannaniidud ja rabad, tänu millele õitseb eriti hästi loodusturism ja puhkemajandus.
Häädemeeste vald on atraktiivseks elukohaks nii lastega peredele kui ka eakatele mõnusa
vanaduspensioni nautimiseks. Valla territooriumil on 4 lasteaeda, 4 kooli, 5 raamatukogu,
5 kultuurikeskust, 3 spordisaali, 2 staadioni, üks eakate kodu jpm. Tegutseb arvukalt MTÜsid, mis pakuvad võimalusi eneseteostuseks.
Programm ajavahemikul kell 11 -16
Asukoht
Häädemeeste
vallamaja

Uulu, Pargi tee 1,
Häädemeeste vald,
Pärnumaa
http://haademeestevald.kovt
p.ee/uldinfo

Uulu Kultuurija
Spordikeskus

Uulu, Pargi tee 1,
Häädemeeste vald,
Pärnumaa
https://www.facebook.com/
pg/uulukultuurijaspordikesk
us/about/?ref=page_interna
l
Tahkuranna küla,
Häädemeeste vald
https://www.facebook.com/t
ahkutare/

Külakeskus
Tahku Tare

Häädemeeste
Seltsimaja

Suurküla 4, Häädemeeste
alevik
https://www.facebook.com/p
ages/category/CommunityCenter/H%C3%A4%C3%A
4demeeste-Seltsimaja608696732498781/

Tegevused
• võimalus registreerida valla kodanikuks
• vaba kinnisvara tutvustus
• huvitegevuste võimaluste tutvustus
• toitlustuse ja majutuse pakkujad sellel päeval
• auhindade loosimine külastajate vahel
• trennimaraton
• auhindade loosimine külastajate vahel

•
•
•
•
•
•
•
•

kogukonna perepäev
Lottemaa etendus
auhindade loosimine külastajate vahel

kohalike taidlejate kontsertetendus
kohaliku käsitöö- ja toidulaat
avatud kohvik
töötoad
auhindade loosimine külastajate vahel

Häädemeeste
Muuseum
Häädemeeste
Keskkool
RMK Kabli
külastuskeskus

Kooli tn 9/Kõrtsi,
Häädemeeste alevik
Kooli tn 10, Häädemeeste
alevik
https://www.haademeeste.
edu.ee/
Kabli, Häädemeeste vald
https://loodusegakoos.ee/kuh
uminna/puhkealad/parnumaa
-puhkeala/1504

Kabli
Seltsimaja

Kabli, Häädemeeste vald

Metsapoole
Põhikool

Metsapoole küla,
Häädemeeste vald
http://www.metsapoole.edu.
ee/

https://www.facebook.co
m/KabliKyla/

• avatud külalistele
• muuseumigiid ootab kell 11, 12 ja 14
•
avatud külalisetele
•
ekskursioonid huvilistele
• avatud külalistele
• kell 12.30 metsa ja mereranna retk koos
retkejuhiga
• auhindade loosimine külastajate vahel
• MTÜ Kabli Külaselts tutvustab oma tegemisi
• avatud kohvik
• auhindade loosimine külastajate vahel
• avatud külalistele
• ekskursioonid kell 11, 13, 15
• auhindade loosimine külastajate vahel

26. septembril on avatud järgmised kodukohvikud:
•
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
56484777
Metsaääre majutus http://olavikaubandus.eu/maja/

56484222

Silkini Puhkemaja
www.silkin.ee 55676306
White House Puhkemaja
www.whitehouse.ee 58050480
Abaja Turismitalu
www.abaja.pri.ee
5132874
Rätsepa talu https://www.facebook.com/Tackendorf/
5175667
Jõulumäe Tervisespordikeskus www.joulumae.ee
4456117
Kollamaa Puhkemaja www.kollamaa.ee
56561373
Kosmonautika Puhkeküla
www.kosmonautika.ee 5034829
Rannakodu Puhkemaja
www.rannakodu.ee
56630200
Atsikivi Puhketalu
www.atsikivi.ee
55697588
Kabli Pagari kämping 56918733
Tuisuliiva Puhkemaja www.tuisuliiva.ee
56638760
Merilaane Puhkemaja https://armaskodu.wixsite.com/merelaane
5277368

Kalbusemaja külaliskorter www.kalbusemaja.ee
53439821
VIA Ikla hostel
http://www.viaikla.ee/via-ikla-teenused/hostel 44 58 100

Lisainformatsioon tel 53585406 või e-mailil aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.
Häädemeeste Seltsimaja sügislaadale saab registreerida tel 555 93 118 või e-maili
huvikeskus@haademeeste.ee

