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Peakorraldaja tervitus
Kaua oodatud suvepuhkus on käes. Aeg luua
mälestusi, mis pere kõige väiksemate jaoks on
need, mis jäävad alatiseks meenutama rõõmsat
ja muretut lapsepõlve. Rõõmsate Laste
Festival on hästi hoitud saladus, mida
jagatakse vaid kõige paremate sõpradega vaid üheks päevaks avanev muinasjutt.
Tänavu jutustab muinasjutt loo lugema
õppimisest ja põnevatest Eesti kirjanike
raamatutest. See lugu kutsub avastama
perepuhkuse pärleid Ida-Virumaal ja hoidma
kaunist loodust, et vähendada jalajälge, mida
meie naudingud jätta võivad – selleks, et ühel
päeval saaksid meie lapselapsed jalutada siin
samas Rannapargis ning jutustada loo ühest
muinasjutulisest festivalist, kus vanaisa õppis
tegema oma esimest vilepilli.
Suur tänu kõigile, kes on andud oma panuse, et
ka käesoleval aastal, juba neljandat korda, meie
muinasjutt elama hakkaks.

Kati Ruubel

3

Rõõmsate Laste Festivali KKK
Mis on Rõõmsate Laste Festival?
Rõõmsate Laste Festival on alates 2016.
aastast, suvel Pärnu rannapargis korraldatav kogupere festival, mida on igal
aastal külastanud 6000-8000 inimest.
Festivali programmi põhiosaks on palju
erinevaid tegevusi, mida pereliikmed
saavad koos teha. Lisaks mõnus muusikaprogramm, hea toit, kodumaine lastedisain, veidi sporti ja liikumist, beebide ala
ning palju muud toredat!
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selle järgi, et nad pakuksid kindlasti
kvaliteetset eestimaist toodangut, et
tootegruppe oleks erinevaid ning et igal
aastal oleks ka uusi ägedaid tegijaid.
Toitlustajate puhul peame oluliseks
võimalikult värsket, tervislikku ja maitsvat
toitu ning oleme väga rõõmsad, kui neil
on võimalik pakkuda toitu biolagunevatelt nõudelt.

tegevused, töötoad ja atraktsioonid, mida
festivali alalt leiad. Samuti, millal sa veel
saad võimaluse näha ühe pileti hinna eest
kogu perega ühel päeval Stefanit, Ott
Leplandi, Lottemaa etendust ja paljusid
teisi esinejaid? Kui piknikualal ei soovi
raha kulutada, siis lubame kaasa võtta
oma piknikukorvi. Ka joogivesi on meil
olemas – leia festivali alalt Pärnu Vesi
veepaagid, millest saad oma veepudelit
täita. Seega saab vaid 15€ eest kogu
perele unustamatuid ühiseid mälestusi!

Miks on Rõõmsate Laste Festival
eriline?

Miks on igal pool näha nii palju
tähekuubikuid?

Valime oma osalejaid väga hoolega.
Peame nii oma programmi kui ka osalejate puhul väga oluliseks, et kõik sobiks
kokku meie väärtustega. Kõik, mis meie
festivalil müüakse, tehakse, tutvustatakse
või pakutakse peaks olema võimalikult
palju ARENDAV, TERVISLIK, KODUMAINE ja võimaldama PEREDEL KOOS tegutseda.

Kui sa veel ei teadnud, siis 2019. aasta on
emakeele aasta. Seetõttu on ka meie
festivali keskseks teemaks meie emakeel,
tähed, laste lugema õppimine ja
raamatud. Otsi festivalilt üles vahva
raamatu- või anekdoodipuu, tutvu uute
lasteraamatutega meie raamatutelgis või
lihtsalt otsige lastega festivalialalt tähti ja
sõnu, mida õppida. Kasulikke nippe
lugema õppimiseks leiad ka lk 26.

Kas kõik soovijad ei saagi siis
festivalil oma asju müüa?

Perepilet maksab 15€. Mis selle eest
saab?

Jah, nii on. Näiteks, kõik meie festivali
disainiturul osalejad on hoolikalt valitud

Oo, palju! Erinevalt paljudest teistest
pereüritustest on hinna sees kõik

Kuhu käib prügi ja miks see nii
oluline on?
Oleme võtnud endale eesmärgiks olla

võimalikult keskkonnasõbralik festival
ning palume ka sinult, et aitaksid meid.
Seetõttu pane hästi tähele, millisesse
prügikasti festivalialal oma prügi paned.
Õnneks on abiks pildid prügikastidel.
Samuti soovitame võtta kaasa oma
jooginõud ja muudki, et ei peaks nii palju
plastikut ja pakendeid kasutama. Loe
rohkem nippe lk 18.

Kes on festivali korraldajad?
Rõõmsate Laste Festivali korraldajateks
on grupp vabatahtlikke Pärnus elavaid
lapsevanemaid, kes alustasid neli aastat
tagasi ideega korraldada just selline
festival, mis nende enda perele kõige
rohkem meeldiks.
PS. Tutvu meie korraldajatega lähemalt
järgmisel lehel!
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Korraldajad
Armas festivali sõber! Meil on nii hea meel teile ennast
tutvustada!
Siin me oleme - rõõmsate laste emad ja Rõõmsate Laste
Festivali korraldajad - räägime, millised tarkused aitavad
meid nii oma vastutusalal festivali korraldades, kui ka
emadena.
Kati Ruubel
Rõõmsate Laste Festivali eestvedaja
Lapsed: Pärt 8a ja Luukas 5a
„Meie peres on kogu pere nii palju kui võimalik
kaasatud teiste pereliikmete töistesse tegemistesse. Lapsed on inspiratsiooniallikaks festivali
korraldades ja esimesed testitavad, leidmaks kõige
põnevamaid töötubasid, tegevusi ja esinejaid festivalile.“

Merilin Karv
Raamatutelgi programmi, perepuhkuse ja
lastejaama ala koordinaator ning Kati parem
käsi
„Kui ma veel ise lugeda ei osanud, siis palusin
endale tihti erinevaid muinasjutte ette lugeda.
Alustasin lugemise praktiseerimist just muinasjuttudega. Eesti lastekirjandusest oli mu lemmik Iko Marandi „Londiste,
õige nimega Vant“, sest selles loos kirjeldatakse naljakaid sündmusi, mida
illustreerivad vahvad pildid.“

Silvia Kangert
Beebipesa koordinaator
Lapsed: Johanna 4a ja Astrid 6k
„Julgustan kõiki beebiga erinevatel sündmustel
käima! Esiteks, peaks olema väljas liikumine
mõlemale, emale ja beebile, mugav ja meeldiv
kogemus. Kui käruga on väliüritusel ebamugav
liigelda, haara beebile kaasa kandelina või–kott! Suvel on hea teha
otsuseid ka emotsiooni ajel. Võid üllatuda, kui hästi asjad teinekord ka
iseenesest sujuvad.“

Anett Parts
Disainituru koordinaator
Lapsed: Sebastian 7a, Ralf 3a ja Karl 1a
„Disainiturul näen, millise pühendumusega Eesti,
kodumaine
tootja
kauba
tarbijani
toob.
Kvaliteetse toote ostmine võib küll tunduda kallis,
kuid mina mõtlen alati sellele, et kvaliteetse
produkti valmistamine on ka kulukam ja päeva lõpuks võidame me kõik,
kui tarbime vähem ja vastupidavamaid tooteid.“

Katrina Tang
Festivali üld-dekoratsioonid,
lastemoe fotograaf
Laps: Lennon 3a
„Et laps oleks pildistamise jaoks õiges meeleolus,
võiks talle kindlasti enne rääkida, mis teda täpselt
ees ootab, kes on fotograaf ja mida lapsel teha
palutakse. Kindlasti tulevad pildid paremini välja, kui laps on ise
huvitatud. Mu enda laps tunneb end väga tähtsana ja on koostööaldis
kui küsin, kas tema sooviks ka “(modelli)tööd teha”?“

Karine Tammeorg
Piknikuala koordinaator
Lapsed: Pärtel 10a ja Berta 8a
„Meie perele on alati meeldinud looduses käia ja
siis ka väike piknik korraldada või lõkkel süüa
teha. Värskes õhus maitseb ikka kõik paremini ja
nii on lihtne uusi maitseid tutvustada.“
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Gerli Kõiv

Anu Mürk

Spordiala koordinaator
Lapsed: Elisabeth 8a ja Alexandra 5a

Toiduõpitubade kordinaator
Lapsed: Nete Marii 8a ja Riko Merten 6a

„Sport ja liikumine on meie pere elusstiili
lahutamatu osa. Oleme suunanud oma lapsi juba
maast madalast erinevaid spordialasid proovima.
Laste huvid ja füüsiline areng on väga erinev ning
seetõttu olen ka festivalile kutsunud võimalikult mitmesuguste spordialade esindajaid, et iga laps leiaks just endale meelepärase tegevuse.“

Karin Puu
Tegevuste- ja töötubade koordinaator
Lapsed: Laura 10a ja Loore 6a
„Meie kodus on minimaalselt mänguasju. Parimad
mängud sünnivad, kui käigus on pappkastid
ehitamiseks, tapeedirull joonistamiseks, nöörijupid
ämblikuvõrgu takistusmänguks või toolid ja laud
onni ehitamiseks. Laste oma loodud mängud pakuvad tihti pikemat
mängulusti, kui poest ostetud värvikirevad mänguasjakesed.“

„Meie peres on lapsed olnud juba titepõlvest
alates kaasatud toiduvalmistamisesse. Seoses
sellega on nad avatud uutele maitsetele. Koos
kokkamine on meie peres kuidagi iseenesest
omaks saanud. Usun, et peamine ongi julgustada lapsi katsetama ja
osalema köögitoimetustes.“

Margit Juhansoo
Festivali lavaprogrammi vedaja
Lapsed: Hubert 7a ja Arti 9a
„Millised on laste lemmikartistid? Need, kellega
saab koos laulda ja musitseerida, kellele saab
patsu lüüa, kellega saab pilti teha ja kes ei karda
siirast laste kalli. Iga laps on eriline ja nii peab ka
programm laval olema köitev, inspireeriv ning mitmekülgne. Mälestus
on see, mis loeb!“

Kerstin Raja
Andra Kalda
Piknikuala koordinaator
Lapsed: Kristofer 10a ja Kasper Jaan 7a
„Meie peres on au sees värske ja kohalik tooraine.
Kausitäis erinevaid värvilisi köögivilju ahvatleb
lapsi rohkem kui kommid. Juba varakult selgeks
õpitud smuuti- või mahlategu aitab kiirelt keha
toita siis, kui vanemaid kodus ei ole. Isetegemisest saadud rõõm on
parim maitseaine ükskõik missugusele toidule!“

Festivali kommunikatsioon,
ajakirja peatoimetaja
Lapsed: Ronja 2a ja Rudolf 1a
„Nii lapse kui ka vanema elu läheb palju lihtsamaks,
kui laps rääkima õpib. Juba beebina pidasime
lastega kahekõnesid ja nad rõõmsalt vastasid
omas keeles, lalisedes. Autosõidul harjutas preili
Ronja sõnu turvatooli tahavaatepeeglist ennast vaadates. Kõnele on
toeks ka laulud – võin öelda, et meie oleme väga palju tuge saanud
Laulupesa videote vaatamisest!“

Anneli Metsa
Tegevuste- ja töötubade koordinaator
Lapsed: Aaron 7a, Geron 5a ja Mairon 3a
„Usun, et laste jaoks on kõige olulisem vanematega
koos veedetud aeg. Olgu selleks looduses matkamine, lauamängude mängimine, sportimine,
toiduvalmistamine või muud kodused toimetused.“
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Henry kolumn
Henry Jakobson ehk blogi „A mida
Henry teeb?“ autor kirjutas meile,
miks tema oma perega suvel festivalidel ja suurtel üritustel käib. Loe,
kas oled sama meelt!

Lastele mõeldud festivalid
on väikseid tähtsaid asju täis
Meie peres jagunes varem suhtumine
festivalidesse kaheks - mulle need
meeldisid ja abikaasale mitte. Kogu see
melu, suhtlus, olemine oli tema jaoks
väsitav ja samas mind just käivitav. Siis
me saime lapsevanemateks. Enam ei
olnudki nii oluline, mis eelistused kellel on,
vaid soov pakkuda lastele meeldejääv
päev, oli tähtsal kohal. Ühed eredamad
mälestused lapsepõlvest on mul seotud
erinevate suurte üritustega ja minu soov
on, et ka mu lastel oleks võimalus kogeda
emotsioone, mida mina mäletan ka nüüd,
30+ aastat hiljem.

Miks me lastega üritustel käime?
Kaasatus. Me püüame küll lapsi ka kodus
kaasata erinevatesse tegevustesse, kuid
eks me teame isegi, et sageli on lapsed
oma abistamisega pigem jalus, kui reaalselt
abis. Seega kipume me keerulisemad tööd
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#Kogumispäevik, Oliver Tomson

ise ära tegema ja jätma lastele need lihtsamad ülesanded. Festivalidel on sageli
töötoad, kus lastel on nii juhendaja, kui ka
ülesanded, millega neil tuleb algusest
lõpuni hakkama saada. See on uskumatu,
kui osavad on lapsed oma pisikeste
näpukestega, kui kannatamatu lapsevanem
igat pisikest eksimust kohendama ei torma.
Lisaks annab see kogemus jutuainet
järgnevateks kuudeks.
Kogemus. Seda nii vanematele kui lastele.
Lastele sobib rutiin. Vanematele ka. Kuid
aeg-ajalt vajame me oma mullist väljasaamist ja suuremad üritused on selleks
heaks võimaluseks. Uued inimesed, kellega
seni ehk ainult läbi arvutiekraani kohtunud.
Uute mängude avastamine, millele oma
rutiinis eales poleks tulnud. Uued sõbrad,
kellega päev otsa ringi tormata ja kellega
uusi plaane kokku leppida. Mu lapsed on

ülimalt avatud uutele sõprustele, aga
eestlastele omaselt on nad selle alustamisel
ise alati natuke ujedad. Festivalidel on alati
keegi, kel kuraasi rohkem ja kellest lapsed
vaimustuvad.
Mälestused. Nagu ma mainisin, siis mina
mäletan seda emotsiooni ka aastakümneid
hiljem. Tegevused ununevad, aga see
võimas positiivne tunne jääb meelde. Ka
lapsed räägivad möödunud aastate
kogemustest ainult ülivõrretes. Kui mul
vanemana jääb meelde halb ilm, siis lastel
see vinge kogemus, kui nad maskotti nägid,
või autoga sõita said, või sõbraga tutvusid.
Lastele on olulised hoopis teised asjad ja
lastele mõeldud festivalid on neid väikseid
tähtsaid asju täis.

Rõõmsate Laste Festivalil näeme!
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Meie rõõmsate laste rannapark on nii mõnus koht, kus suvel perega aega veeta, mängida ja uusi asju avastada.
Täname väga teid, Laura Junson ja Erko Niit, et meie festivali maagia laulu sisse panite.

Imeline Ilmaruum
Erko Niit / Laura Junson

Taevapiir on puhas, helge, pilvitu
Sooja suvepäeva jahutab meretuul
Pargist, mis rohelust täis, avaneb muinasjutt.
Kaovad kõik argised mured ja seisma jääb aeg.
Elu on kiire, pole aega, et puhata
Aega, mida veeta koos perega
Leia see hetk ja otsusta enese eest
Veeda see päev koos perega, rõõmsam siis meel.
REF: Kogedes ja tundes õppida võib palju uut
Sellest, mida peidab endas me imeline ilmaruum
On igal lapsel tuhandeid mõtteid peas,
Ent seoste loomiseks korda need seadma peab
Õppida võib läbi mängu - siis rõõmsam on meel!
Uus iga elamus, mis ootamas ees!

Vaata Videot!

REF: Kogedes ja tundes õppida võib palju uut
Sellest, mida peidab endas me imeline ilmaruum
REF: Kogedes ja tundes õppida võib palju uut
Sellest, mida peidab endas me imeline ilmaruum
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Soovitame:

10 Ida-Virumaa sihtkohta, mida kogu perega külastada

Ida-Virumaa ei hüüa end ilma asjata Eesti Seiklusmaaks. Igal aastal lisandub sinna uusi seiklusi, kuhu on oodatud ka
pered. Meilegi oli üllatuseks, et seal on nii palju vahvaid perepuhkuse sihtkohtasid, seepärast on meil nii hea meel, et nad
meie festivalile end tutvustama tulid!
Loe ja lisa oma reisisihtkohtade nimekirja:
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Toila SPA Hotell

Narva Ooperipäevad

Toila SPA Hotellis on tõesti peredele mõeldud. Ööbimiseks
uuri, kas on vaba mõni mugav peretuba, mis mahutab
mõnusalt kuni 3-lapselise pere. Suvel on võimalus ööbida ka
looduslähedasemalt kämpingutes ning võtta kaasa ka oma
neljajalgne sõber! Lisaks SPA-le, termidele ja ujumisvõimalustele leiab tegevust mujalgi. Näiteks saab kogu perega
minna savitöökotta meisterdama või hoopis minigolﬁ
mängima. Toila SPAs on
ka oma Mängumaa ja
väikelaste mängutuba ja
kuniks lapsed mängivad,
saavad vanemad nautida
aega
kahekesi
täiskasvanute
saunaparadiisis Orhidee. Kui kõht
läheb tühjaks, saab süüa
kodust ja tervislikku toitu
hotelli buffee’st ning ka
rand on vaid jalutuskäigu
kaugusel.

Narva Ooperipäevad "ContempArt" toimuvad nädalavahetustel 28. augustist 12. septembrini ning toovad lavale
suurteoste
maailmaesiettekanded,
kogupereetendused,
tantsuteatri ja eri kunstiliikide ühendamisel sündinud teatri.
Lastega peredele ilmselt pakuvad enim elevust prestiižse
Taani teatriauhinna Reumert Awardi eriauhinna võitnud Peter
Kohlmetz Mølleri elusuuruses nukkudega ooperilavastus
"Dust" või ooperihelilooja
Raimo Kangro muusikali
"Juku" esiettekanne. See
põhineb
Juku
anekdootidel, millele on libreto
kirjutanud luuletaja Leelo
Tungal. Lavastaja Ain
Mäeotsa käe all saab
sellest muusikal, mis on
mõeldud
vaatamiseks
kogu perele ning professionaalsete
lauljate
kõrval teevad etenduses
kaasa Narva noorte- ja
lastekoorid.

Kukruse Polaarmõis

Narva Victoria Bastioni kasematid

Kukruse on põnev koht, kus on kokku viidud kaks täiesti
erinevat valdkonda – mõisaelu ja polaaravastused.
Polaarmõisaks kutsutakse seda paika just seetõttu, et seal
kunagi elanud mõisahärra üks poegadest oli polaaruurija.
Seega saab seal nii proovida mõisahärra elu, kirjutada sulega
tähtsaid kirju ja pitseerida need vahaga või proovida selga
mõisaprouade riideid. Kel aga tahtmist, võib astuda ka
polaaravastajate saabastesse, et uurida, kuidas
käis
maadeavastamine.
Polaarmõisale
kohaselt
ootavad külastajaid ka
kelgukoerad - huskyd
Vixen
ja
Olathe
ja
samojeedi koer Luna.
Perede jaoks muudab
Kukruse
Polaarmõisa
lemmikuks
mängutuba,
kus saab aasta ringi
lumesõda mängida, lumememme ehitada ja liugu
lasta.

Üheks piirkonna suurimaks turismimagnetiks on üle
300-aastane Victoria Bastion ehk kõige võimsam osa Narva
linna kaitseehitistest. Victoria bastioni esiseina kõrgus on 16
meetrit ja sisemüüri paksus on üle 3 meetri. Bastioni sisse on
ehitatud kahekorruselised kasematid ehk suurtükiruumid,
mille kõrgus on 2−3 meetrit ja laius 2 meetrit. Taastatud
bastioni kasemattides ja püssirohukeldris väljapandud
ekspositsioon tutvustab
bastionidest
koosneva
kaitsesüsteemi
ajalugu.
Seal
toimuvad
nii
tavaekskursioonid kui ka
eriprogrammid nii täiskasvanutele kui ka lastele.
Teine korrus on avatud
maist septembri lõpuni.
Talvel on see suletud, et
mitte segada nahkhiiri,
kes magavad seal talveund.

Kiviõli Seikluskeskus
Kiviõli Seikluskeskuse tegevustest võiks rääkima jäädagi. Pigem tasub küsida, mida seal teha ei
saa? Avatud on suvine elamuspark, kus on erakordsel maastikul 15 spordi- ja vabaajategevust,
mis loovad meeldejääva päeva nii 2-aastastele kui ka nende vanaemadele-vanaisadele.
Muuhulgas saab proovida ise kopaga põlevkivi kaevandada, tuletõrjujat mängida, sõita bagide,
autode, tuubide, rataste või paadiga ja turnida kõrgseikluspargis. Mänguväljak on olemas ka
kõige pisematele – 1-3 aastastele ning pargi show-alal toimuvad nädalavahetuseti kaks korda
päevas õpetliku sisuga mehaanilistel, füüsikalistel ja keemilistel efektidel põhinevad etendused,
mis sobivad igas vanuses publikule. Seiklusi jagub mitmeks päevaks!
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Narva Linnus ja põhjaõu

Eesti Kaevandusmuuseum

Narva au ja uhkus on Narva linnus. Rohkem kui 700 aasta
vanune massiivne ehitis on tõeline elamuspärl kõikidele
ajaloohuvilistele. Teises maailmasõjas tugevasti kannatada
saanud linnus taastati 1970.-80. aastatel ning seal avati ka
Narva Muuseum. 2019. aastal lõpetatakse projekti „Piirikindluse avastuskeskuse avamine“ raames Narva linnuse
täielik rekonstrueerimine ning pääseb ka linnuse idatiiba, kuhu
külastajatele puudus varem ligipääs. Linnuse uhketes saalides
toimuvad kontserdid ja konverentsid ning 51 meetri kõrgusest
Pika Hermanni tornist võib imetleda kauneid vaateid. Linnuse
põhjaõue külaline satub justkui ajas 300-400 aastat tagasi
ehtsasse linnakvartalisse,
kus toimetavad 17. sajandi
linnaelanikud. Seal asuvad
naha-, tekstiili-, keraamika- ja sepikoda, lisaks
on avatud apteek, väliköök ning tegutseb rahavahetaja. Nagu tol ajal
kombeks, käib kogu elurütm rahva- ja kirikukalendri järgi.

Eesti Kaevandusmuuseum on 2001. aastal tegevust alustanud
muuseum-teemapark, mis tegutseb endise Kohtla kaevanduse
territooriumil. Allmaamuuseum ja Rikastusvabrik on Eesti
Kaevandusmuuseumi ligitõmbavaim ja põnevaim atraktsioon,
mille moodustavad endised kaevanduskäigud kogupikkusega 1
kilomeeter. Allmaaretke jooksul astutakse läbi erinevatest
kaevurite maa-alustest töö- ja puhkepaikadest ning
lõhkeaineladudest, sõidetakse tõelise maa-aluse kaevurite
rongiga ja tutvutakse mitmesuguse maa-aluse tehnika ning
kaevandustehnoloogiatega. Igal aastal detsembrikuus aga
muutub Kaevandusmuuseum Mutimaaks. Mutimaa on üks igati
vahva, lõbus ja ainulaadne koht, kus nii lapsed kui ka vanemad
saavad õppida palju uut ja huvitavat Ida-Virumaa kõige
väärtuslikuma
maavara
põlevkivi kohta. Mutimaa
külastusele paneb punkti
kaasahaarav MUTIMETROO
sõit, mida ei saa kuskil
mujal kogeda, kui ainult
Mutimaal!

Eesti Kaevandusmuuseumi juures asuv Eesti Looduskaitseseltsi kivituba
Kivituba on üks põnev koht kõikidele aardejahtijatele. Tegemist on kogenud giidi ja endise
mägironija Enn Käiss’i poolt 54 aasta jooksul kogutud mineraalide ja fossiilide
erakollektsiooniga, kus on hetkel rohkem kui 1500 näidist 73 riigist ja kõigist maailmajagudest.
Kivitoas saab mängida „Kalliskivide kaevandamise õnnemängu“ ja näha demoesinemist „Ehtsa
kulla väljauhtmine kullaliivast“ ehk tegevust, kus meie oma liiva sisse on poetatud kümmekond
terakest ehtsat Soome kullaleiukohtadest pärit kullaterakest. Kasutades ehtsat kullauhtmispanni
tuleb need sealt uuesti välja uhta. Laste õnnemängu kalliskivikaevanduse puhul on liivakasti
poetatud ehtsate vääriskivide kilde ja neidki saab sealt otsida väikese kühvlikesega.
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Iisaku Kihelkonna Muuseum

Avinurme Puiduait

Iisakumaa eripäraks peetakse omapärast rahvast, kelle keel,
aineline kultuur ja kombedki erinevad tunduvalt nii eestlaste
kui venelaste omadest. Iisaku Muuseumi erinevates ruumides
paiknev püsiekspositsioon tutvustab ümbruskonna ajalugu ja
kultuuripärandit
kiviajast
kuni
tänapäevani.
Peale
püsiekspositsiooni korraldatakse muuseumis mitmeid ajutisi
näitusi ja õppeprogramme nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Hetkel on muuseumis
väljas näiteks tuletõrjeautode näitus. Lastele ja
peredele on suvevaheajaks valminud muuseumiseiklus, kus läbi eksponaatidega tutvumise saab
ülesandeid
lahendades
seigelda läbi muuseumi –
tasuks
on
muuseumi
meene
ja
hulgaliselt
tarkusi. Igal suvisel vaheajal saab muuseumis näha
mõnda Heli Männi mänguasjade näitust – nii ka
seekord, olemas on ka
mängunurk.

Avinurme on tuntud oma puidust nõude, tünnide ja
laastukorvide poolest. Seetõttu on igati loogiline, et seal asub
ka puiduait ehk turismikeskus, mis tutvustab kohalikku puidust
käsitööd. Lisaks erinevate puidust toodete imetlemisele ja
ostmisvõimalusele saab ka ise proovida korvi punumist,
laastust kaunistuste meisterdamist, puidule maalimist või
puidust nõudega präänikute või leiva küpsetamist. Puiduaias
saab pidada ka laste
sünnipäeva koos mõnusa
sünnipäevalauaga
ning
juhendaja
näpunäidete
saavad lapsed valmistada
endale omapäraseid mänguasju. Kui kõht läheb
tühjaks saab iga külastaja
puiduaias mekkida värskelt küpsetatud leiba,
Peipsi
kala,
Alutaguse
metsa ande ja maitsvat
kohvi. Igal aastal toimub
seal ka meeleolukas kohalik
sündmus Avinurme Tünnilaat.

Kõikide Seiklusmaa uudistega saab ennast kursis hoida
aadressil www.idaviru.ee või Facebookis Ida-Viru Sõbrad lehel.
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Ristsõna

2
3
4

Lahenda ristsõna ja saa teada, kus on
Pärnus ja Pärnumaal tore kogu perega
aega veeta.

1 Merre, üksteise kõrvale on paigutatud hästi palju ja pikalt suured kivid.
2 Pärnumaal asuvad rajad, kus saab matkata ja tutvuda loodusega.

Selline rada viib näiteks Rae järve äärde või kulgeb läbi Tolkuse raba.

3 Veekeskus, Tervise ...

6

T

7

L

12

1
M

4 Selle looma kujuga liumägi asub Pärnu rannas.

5

5 Park, kus saab ronida puude otsas ja hüpata võrkudesse. Üks selline

S

park asub näiteks Valgerannas.
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9

D

10
S

U

11

8

6 Selles farmis elavad pehme villaga kaameli sugulased.
7 Selles majas hoitakse ja saab näha hästi vanu asju.

H

8 See hästi suur väljak asub Pärnu rannarajoonis. Seal korraldatakse kõrgel
tasemel kergejõustiku- ja jalgpallivõistlusi.

A

9 ...keskus. Mängumaa, kus on palju batuute, saab hüpata ja lustida.
10 Sellele saarele saab Pärnust sõita praamiga.
11 Rongi moodi masin, mis asub Pärnu kesklinnas. Selle masina peale
saab ronida ja mängida.

12 Selles pargis saab sõita rula, tõuksi ja trikirattaga.
13 Fishing village ehk kaluriküla on koht, kus saab sõita paadiga ja õnnega
püüda ...

LAHENDUSED

16

M

A
D
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Mõned mõtted veel, mida on Pärnus vahva teha:

Rannaliival on äge nii liivalosse ehitada
kui ka niisama sõpradega pikutada.

Kas sa Pärnu rannapromenaadil ja uuel muuli laudteel
oled juba käinud?

Rõõmsate laste rannapargis on mitu ägedat puud,
mille otsa saab ronida. Aga ettevaatlikult, onju!

Rüütli tänaval saab jalutada munakividel! Jalgratas võta aga
käe kõrvale, see on ainult jalakäijate tänav.
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Keskkonnasõbralik festival
Rõõmsate Laste Festival on sel aastal keskkonnasõbralikum!
Loe siit, kuidas püüame omalt poolt keskkonda vähem mõjutada ning kutsume sind ka kaasa aitama!
Sorteerime prügi
Festivali alal on erinevate jäätmete jaoks erinevad prügikastid – biolaguneva, taara ja muu prügi jaoks. Külastajatele on prügikastide juures abiks Maleva noored, kes
aitavad jäätmed õigetesse prügikastidesse visata.
Jätame toiduülejäägid kanadele
Mõnede prügikastide kõrvalt leiad ämbrid, kuhu saad
poetada enda toiduülejäägid. Need saab endale Tammesilla talu kanapere.
Vähem plastikprügi
Toitlustajatel on soovitatud kasutada biolagunevaid
nõusid ning keelatud kasutada plastikkõrsi. Alal jagatakse
esimestele õnnelikele ära ka 200 vahvat Sutu pillirookõrt.
Täida tasuta oma veepudel
Pärnu Vesi on taas andnud meile terve suure paagitäie
vett – võta oma joogipudel kaasa ning täida seda päeva
jooksul nii palju kui vaja.
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Võta kaasa oma nõud või rendi nõud
Rõõmsatelt lastelt
Festivali emmede suuremad lapsed otsustasid teha festivalile oma nõude rentimise punkti. Pisikese pandi eest
saad neilt joogitopse ja nuge-kahvleid-lusikaid, mida
piknikualal kasutada.
Taaskasutatud materjalist festivali
dekoratsioonid
Meie festivali teevad alati eriliseks ja kauniks erinevad
dekoratsioonid. Sel aastal kasutame palju pappi ja paberit,
mille oma headelt koostööpartneritelt saame. Kohe festivali peasissepääsu juures tervitavad külalisi ka kasutatud
muusikainstrumendid, mis aga helisevad endiselt imeliselt!
Keskkonnasõbralikumad laste mähkmed
Imetamise- ja mähkimise telkides on proovimiseks saadaval piiratud koguses Bambo Nature biolagunevaid mähkmeid ja puhastuslappe ning mine tutvu beebipesas ka
kaasaegsete, mugavate ja kaunite riidest mähkmetega!

Mida Sina ja mina saame kohe teha, et prügi hulka vähendada?
Eraldame üldprügist biolagunevad jäätmed, mis teisi jäätmeid määrida võivad ja
võimalusel kompostime need või viime biolagunevate jäätmete konteinerisse.
Sorteerime eraldi puhta papi ja vanapaberi.
Kui elame eramajas, saame uurida, kas meie piirkonnas on kasutusel tasuta
kollase pakendikoti võimalus.
Ühekordsete plastikmähkmete asemel proovime tänapäevaseid mugavaid ja
kauneid riidest mähkmeid või biolagunevaid mähkmeid, et vähendada meeletut
mähkmeprügi hulka. Uuri meie Beebipesast!
Võtame poekotiks mõne ägeda riidest koti.
Poes püüame mitte võtta õhukesi kilekotte ja valime vähem plastikusse
pakendatud tooteid.
Välja minnes võtame kaasa oma veepudeli ja/või kohvitopsi, piknikule ka oma
pestavad nõud ja kahvlid-noad.
Ärme kasutame plastikkõrsi, proovime näiteks pilliroost või roostevabast
terasest kõrsi.
Ostame vähem, aga kvaliteetsemaid ja kauem kestvaid asju.
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Eesti lastetoodete disaineri lugu
Meie disainiturg on ilmselt Eesti
suurim vaid kodumaistele laste- ja
peretoodetele keskendunud turg
Eestis. Tahame oma turul esitleda
just ägedaid Eesti tegijaid ning
nende kauneid ja kvaliteetseid
tooteid. Uurisime meie festivali
toetajalt ja disainituru osalejalt
OliverMartini brändi loojalt Ülle
Kasesalult, milline on olnud nende
teekond Eesti lastetoodete valdkonnas.

Minu südamesoov oleks, et lapsed
näeksid ilusad välja ja ma usun
tõsimeeli, et nii nagu täiskasvanut ei
tee lohvakad riided ilusamaks nii ka
lastega. Et laps õpiks enda eest
hoolitsema, tuleb sellega alustada
varakult, see on ka omamoodi eluline oskus.

Millal OliverMartin loodi ja kellele
see on mõeldud?
OliverMartin bränd on juba kuskil kaheaastane ja algselt oli ta mõeldud poistele
vanuses 1-7 aastat. Ühe oma tootega
jäime eelmisel aastal Rõõmsate Laste
Festivalil silma ka tüdrukutele. Tänu
sellele on ka meie klientuur veidi
laienenud ning OliverMartinil nüüd haru
OMGirl. Lisaks sai põhiklientide väikestele
õdedele-vendadele sel suvel loodud veel
üks haru OMbaby. Esialgu pakume beebidele klassikalisi body-sid ja pükse, talve
poole on aga tulemas ka kombinesoonid
ja meriinotooted.
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seljas. Eesti turg oli see aeg üle ujutatud
tüdrukute riietest, poistele oli enamalt
jaolt igas poes vaid T-särgid ja teksapüksid. Terve päev teksapükstes olla ei
ole lapsele mugav. Seega tuli mängu
puuvillatrikotaaž. Ja kuna soovisin, et
poisid oleksid siiski viisakamalt riides kui
dressides, tuli teha selliseid tooteid,
millega võis lapse lasteaiast käe kõrvale
võtta ja rahulikult kasvõi vanalinna jalutama minna.

Mis on teid toodete loomisel
inspireerinud?

Miks te tundsite, et OliverMartini
brändi on vaja, millest oli lastetoodete turul puudu?
Meie esialgne soov oli õmmelda hea
lõikega ja elegantseid riideid poistele.
Kuna minu pojad, Martin ja Oliver on
kehaehituselt erinevad, siis oli tegemist,
et konstrueerida sellised rõivad, mis
istuksid ühtemoodi ilusti nii kõhnema ja
pikema kui ka veidi kõhukama lapse

Mind on väga kõnetanud Prantsuse
lastetuba ja viis, kuidas prantslased oma
lapsi riietavad. Lapse rõivad peavad terve
päeva vastu pidama kõikides mängudes,
mugavuses ja välimuses kaotamata.
Elegantsus peitub detailides ja selles, et
riided peavad hästi seljas istuma. Ma ei
ole Prantsusmaal näinud pea ühtegi last,
kes oleks riietatud liiga laiadesse või
number suurematesse riietesse.

Kui lihtne või keeruline on ühel uuel
lastebrändil ennast üles töötada?
Lastebrändiga on „kahe turu“ mured –
Eesti turg või välisturg. Eesti turg on väga
keeruline, läheb aega enne kui usalduse
võidad ja ta on ka väga väike. Samuti on
tähtis see, mida teised emmed ostavad.
Seega uus bränd peab mingi aeg ikka
kõvasti tööd ja reklaami tegema. Meie
toodetel on ka väikesed oma kiiksud –
kontrastõmblused, mis võivad tunduda
mõnele inimesele võõristavad. Kuid meil
on tekkinud oma püsikliendid, kes teavad
juba meie tooteid ja proovivad ka uusi.
Välisturgudest oleme suuna võtnud
Saksamaa poole, ka väliseestlastest
kliendid on meid avastanud tänu meie
rahvuslikele riietele ja Urban kollektsiooni
rõivastele. Seega täiustame pidevalt
e-poodi ja logistikat, et tooted kiiresti
kliendini jõuaksid. Omajagu peavalu teeb
ka tootmise korraldamine, eriti kui tahad
teistest täielikult eristuda – Eestis lihtsalt
ei
trükita
veel
puuvillatrikotaažile
mustreid. Väikeﬁrmadel Eestis jääb ka
vajaka toetusest, konkurents on tihe ja
konkurenti hea meelega ei oodata.

Millised on ühe lastebrändi jaoks
parimad nipid või kohad enda
tutvustamiseks tarbijatele?
Parimad nipid muutuvad tihti, sest kui
keegi teeb midagi ja see osutub edukaks,
teevad ka teised seda, siis on vaja taas
uusi asju välja mõelda. Parimad kohad on
kindlasti suvefestivalid, nagu Rõõmsate
Laste Festival, sest sinna tuleb pere

tervet päeva veetma ja lapsevanemal on
aega süveneda ning kindlasti on
tänuväärne see, et paljud Eesti tegijad on
kokku tulnud, tekib hea ülevaade ja
võrdlusmoment. Klientidega festivalil
suhtlemine on meie jaoks võtmeküsimus,
me pakume kohvi ja vestleme vanematega, küsime nende arvamust ja vastame
küsimustele, seletame, miks midagi nii
oleme teinud ja miks see meie arvates
oluline on.

Milline on hetkel teie hinnangul
Eesti lastedisaini seis?
Lastedisaini seis on Eestis minu arvates
hea, tegijaid on palju. On tekkinud ka
mõned kultusbrändid, mida on huvitav
jälgida. Tarbijad armastavad juba tuntud
brände, eriti beebidele. Tegelikult on
Eesti tootjaid palju rohkem, aga paljud ei
pääse pildile, sest nad ei ole nii agressiivsed. Neil ei ole võimalik panustada nii
palju reklaami või tasuta toodete jagamisse kui juba jalgadele tõusnud brändidel.
Samas näen tendentsi, et Eesti brändid
hakkavad laienema välisturgudele ja seda

on vaid rõõm näha, kas see just Eesti
kliendile kasuks tuleb, näitab aeg.

Mida soovitaksite omalt poolt
tulevastele uutele lastetoodete
turule tulijatele?
Toodete suhtes soovitaksin leida oma
erisus ja ka paari aasta jagu puhvrit,
rahalises mõttes. Mulle tundub, et Eestis
hakkab turg täis saama. Teenuste koha
pealt on rohkem ruumi, täislahendust
pakkuvaid ettevõtteid ei ole palju, samuti
ei toimi eri ettevõtete vahel veel koostöö
nii hästi, et oma teenused kokku panna ja
täislahendustega välja tulla. Kindlasti
soovitaksin
ma
tuleviku
disaineritel/ettevõtjatel ka võimalusel enne veidi
maailmas ringi käia/õppida, see avab
silmad ja südame.

Kommentaar:
Kuidas valitakse Rõõmsate Laste
Festivali disainiturule osalisi?
Disainituru koordinaator Anett Parts:
„Meie festival ongi seetõttu natuke
erinev, et osalejad ei saa ise ennast turule
registreerida, vaid osaleda saab ainult
meie kutse alusel. Valime festivalile
disainerid või tootjad, kellel on omanäoline, kvaliteetne ning silmapaistev Eestis
toodetud kaubavalik. Aga alati võivad
uued tegijad ka ise kirjutada ja endast
märku anda, sest äkki me pole sind veel
leidnud!“
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Meisterda ise pillid
Marakad

Marakaid saab kasutada iga lauluga. Kõrista vaikselt ja
aeglaselt või hoogsalt ja rütmikalt.
Marakate valmistamiseks vajad sa:
Pisikesi topse nt. tühjad üllatusmunakesed.
Ema köögikapist kuivatatud
herneid, tange või seemneid nad kõik helisevad erinevalt!
Kaks lusikat ja värvilist teipi.
Tee nii:
1. Vala terad topsi ja kinnita tops.
2. Aseta muna lusikate vahele ja
ﬁkseeri lusikad teibiga kõige
peenemast kohast.
3. Disaini ja teibi ülejäänud marakas
nii kuidas sulle meeldib.
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Trummid

Kas teadsid, et trumm on üks maailma vanimaid
muusikariistu?

Päris enda trummi meisterdamiseks vajad sa:
6 tühja tennisepallitopsi või
Pringles krõpsutopsi
Värvilist teipi või kleepse
Kääre
Umbes 1,5m paela
Pulkasid
Meisterdamine on imelihtne.
Siin sulle õpetus:
1. Kinnita pallitopsid omavahel
kleepsu või teibiga ülevalt ja alt.
2. Pane pael topside alt läbi pikuti
ümber trummi.
3. Tõmba paela ümber veel teipi
või kleepsu, et see kinni jääks.
4. Nüüd võid trummi põristama
hakata!

Head lustimist
uute pillidega!

Retsept
Kunksmoori kommid
Autor: Merle Einola

SUL LÄHEB VAJA:
250g kuivatatud datleid
250g eelnevalt leotatud datleid
(leota külmas vees 2 tundi)
100g kuivatatud musti ploome
100-150g eelnevalt leotatud toortatart
(leota külmas vees 2 tundi)
100g eelnevalt leotatud kuivatatud aprikoose
(leota külmas vees 2 tundi)
TEE NII:
1. Purusta kõik datlid ja kuivatatud ploomid
köögikombaini või saumiksriga.
2. Lisa leotatud tatar ja väikesteks tükkideks lõigatud
aprikoos. Sega läbi ning tõsta külmikusse umbes
pooleks tunniks tahenema.
3. Võta massist lusikaga tainast, vooli see käte vahel
palliks ning veereta nõgesejahus, kookoshelvestes,
seesamiseemnetes, pähklipurus, kakaos, mooni
seemnetes või tammetõrujahus.
Valmis trühvlid säilivad külmikus 5-6 päeva.

Kookostrühvlite valmistamiseks lisa põhimassile veidi kookoshelbeid ning
veereta komme kookoshelvestes.
Pähkli-seemnetrühvlite valmistamiseks lisa põhimassile veidi tükeldatud
pähkleid, mandleid jt seemneid ning veereta palle seesamiseemnetes.
Toorjuustutrühvlite valmistamiseks lisa põhimassile veidi toorjuustu ja
kakaopulbrit ning veereta kakaopulbris.

Head maiustamist!
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Kuidas sünnivad rõõmsad raamatulapsed?
Ehk kuidas tekitada lastes
huvi raamatute vastu?
Meie koos Eesti Lastekirjanduse Keskusega usume, et ei ole olemas väikelast,
kellele ei meeldi raamatuid vaadata või
jutte ja luuletusi kuulata. Unejuttudest ja
ettelugemisest saab alguse lapse side
raamatuga, tema lugemishuvi ning tee
iselugemiseni. Koos lugemine rikastab
sõnavara, õpetab kuulama ning arendab
loovust. Aga see pole veel kõik.
Eesti Lastekirjanduse Keskus jagas omalt
poolt nippe, kuidas tekitada lastes juba
varakult huvi raamatute vastu, et neist
saaksid vahvad raamatulapsed:

0-2 aastastele:
Lugege rahvaluulesalme nagu näiteks
„Kuts läks karja“, „Patsu, patsu kooki“,
„Tii, tii, tihane“ ja lisage juurde ka liigutused, mis väikestele väga meeldivad.
Paku vaheldust: Sageli on lastega nii, et
esimesel kahel eluaastal jäävad nad
magama lauluga, seejärel mingil ajal
eelistavad jutustatud lugusid ja luuletusi
ning alles seejärel ettelugemist.
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Siduge kirjandus igapäevaeluga. Näiteks
Eno Raua “Porist” sobib hästi sügisilmaga, Ellen Niidu “Jussi suss” aitab
sokid jalga saada ning vanni minnes
lugege Paul-Eerik Rummo ”Pinni ja panni“
või Ellen Niidu “Silmapesulaulu”.
Raamatuid ei pea väikelapsel olema palju,
las ta valib ise, mida talle korduvalt
lugeda meeldib. Lastele meeldib visuaalsus, tegevus piltidel, poeetilisus ja

mängulisus, kuid ka tuttav temaatika ja
lihtsus.
Tehke ise lapsele tema raamat näiteks
jogurtipakkidest, albumist ja vanadest
kaartidest või kataloogidest ja reklaamlehtedest.
Ärge näidake tüdimust ühte ja sama
raamatut korduvalt lugedes. Püüdke
teksti laiendada uute nüansside leidmisega, küsimuste või kommentaaridega.

Paigutage lapse raamatud talle nähtavale
kohale. See annab lapsele võimaluse
märku anda, millal ta tahab, et talle
loetaks.
Lugege-vaadake koos ajalehti ja ajakirju.
Ka pisikesed saavad ruttu selgeks, kuidas
ilmateadet „lugeda“ või reklaamlehtedelt
oma lemmikmaiused leida.

2-4 aastastele:
Alustage õhtujutu lugemisega. Lubage
lapsel ise raamatuid valida, kuid suunake
teda pisut enam väljakutset pakkuvate
tekstideni. Lugege ka muul ajal, mitte
ainult õhtul.

4-6 aastastele:
Minge raamatukogusse ja tehke lapsele
tema oma lugejapilet.
Külastage raamatuüritusi, mida toimub
kõikjal Eestis juba üsna rohkesti.
Külastage koos raamatupoodi ja usaldage
ka lapse maitset.
Vahetage sõpradega lasteraamatuid.
Selles vanuses võiksid õhtujutud pikemaks venida ja mõnel õhtul võite ju teie
lapse “lugemist” kuulata.

Ärge õpetage lapsi paaniliselt lugema,
sest lugema õpivad nad ühel heal päeval
niikuinii. Kui raamatuhuvi on olemas,
tuleb lugemine üsna valutult. Looge
tingimused: ostke koju täheklotsid,
tähekaardid (või tehke need ise), erinevad lugemismängud jne.
Muutke lugemine lapsele mõnusaks ja
hubaseks. Ärge keelake lastel lugedes
miskit head süüa, muusikat kuulata või
muul moel oma olemine mugavaks teha.
Kes meist ikka laua taga istudes raamatut
loeb?

Rääkige ja arutlege loetud raamatute üle,
see aitab lastel lugu paremini mõista ja
toime tulla tekstist saadud emotsioonidega.
Väga oluline on isiklik eeskuju. Lugege ise
lapse nähes ja uppuge raamatusse.
Lapsed saavad aru, et kirjandus pakub ka
vanemale põnevust.
Tellige koju laste ajakiri, näiteks Täheke,
kus on ehedad ja head Eesti asjad kirjas.
Lastele meeldib leida ajakirja postkastist
ja teada, et õhtul on suurem lugemine
tulekul.
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Suveks lugemissoovitusi !

Eesti Lastekirjanduse Keskus soovitab suvel lugeda selliseid uusi vahvaid Eesti lasteraamatuid:
0-2 aastastele:

2-4 aastastele:

Aidi Vallik „Minu käed“

Piret Raud „Kõrv“

Kuidas nimetatakse käte erinevaid osi, mis
erinevus on laste ja vanainimeste käte vahel,
kuidas sõrmed võivad jätta nii näpu- kui
sõrmejälgi ja mida head oskavad inimeste
käed teha?

Kõrv tunneb ennast ilma peata üksildase ja
nõutuna. Kuid selgub, et ta on hea kuulaja ja
leiab tänu sellele uusi sõpru.

“Minu käed” on pildi- ja ettelugemise raamat
väikelastele ning mõeldud arendama lapse
arusaamist iseenda kehast ja sellega seotud
sõnavara.

4-6 aastastele:

6-10 aastastele:

Anti Saar „Pärt läheb uuele ringile“

Ilmar Tomusk „Kõrvalised isikud“

Pärt jääb bussiga koolist koju sõites
tukkuma ja sõidab õigest peatusest mööda.
Mis nüüd saab? Kas ma üldse näen enam
kunagi ema ja isa? Kas ma pean nüüd bussis
magama? Need on mõtted, mis ehmunud
Pärdi peast läbi tormavad. Nagu Pärdi-sarjas
juba kombeks, ei jää aga poiss ka seekord
oma murega üksi.

Keele ja sõnadega on väga kummaline lugu.
Sa ütled, et paned mütsi pähe, aga tegelikult
paned pea mütsi. Proovid panna soki jalga,
kuid juhtub hoopis vastupidi ning jalg läheb
sokki. Kui talv on käes, pole see tegelikult
üldse käes, vaid hoopis õues. Sügav lumi on
aga eriti naljakas – sina hakkad lumememme
tegema või kelgutama, lumi muudkui sügab.
Sul võib olla suus mitu keelt, kuid kõige ilusam
neist on eesti keel. See raamat ongi eesti
keelest ja sellest, kui lõbus ja vahva see keel
võib olla.

"Seisa siin, Pärt!" on viiest raamatust
koosneva
sarja
viimane
raamat.
Pärdi-raamatud räägivad sellest, kuidas
poiss täbarate olukordadega hakkama saab.
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Piret
Raua
uuele
lasteraamatule
on
inspiratsiooni andnud lugu Vincent van Goghi
kõrvast.

Sõnarägastik
SELLES RÄGASTIKUS ON PEIDUS
26 ERINEVAT SÕNA.
SELLISED SÕNAD TULEVAD SIIS PÄHE,
KUI MÕTLED RÕÕMSATE LASTE
FESTIVALI PEALE.
KAS LEIAD KÕIK SÕNAD ÜLES?

MÄNG

JÄÄTIS

MUUSIKA
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LOODUS
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Luuletus

Lastekirjanik ja luuletaja Kätlin Vainola oli nii
armas ja kirjutas meile Pärnust ja Rõõmsate Laste
Festivalist inspireeritud vahva suveluuletuse!

Rõõmus suvi Pärnus
Kätlin Vainola

KÕIKI KOHTAD PÄRNU SUVES,
LIHTSALT LEIA RANNAST ÜLES
SÕBRAD HEAD, KEL VARBAD MERES,
RÕÕM NEIL IGAS ILMAKAARES.
VAATA, SIIN ON KOGU KLASS:
LUKAS, ADRIAN JA SASS,
SAARA, MIIA, ELE, ALFRED,
KUSTI, JUULI JA KÕIK TEISED!
LÕPUTUD ON PARGIRAJAD,
LEHVITAVAD RÕÕMSALT MAJAD,
RATTAGA KUI SÕIDAN RINGI,
KARUSSELLIL PÜÜAN PILVI.
JÄÄTIS, MAHLAJOOK JA MARJAD,
LASTEL PEAS ON LILLEPÄRJAD.
LÕPUTUD ON MEIE SUVED,
ALATI KUI PÄRNUS OLED.
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Teekond Pärnu Keskusesse

Proovi järele, kui keeruline või lihtne on Pärnu Keskusesse minna

START

Värvi ise! Värvi ka õige teekond Pärnu Keskusesse oma lemmikvärvi. Tee oma lahendusest
foto ja saada see aadressile infopunkt@parnukeskus.ee. Kõikide saatjate vahel loosime
01.09.2019 välja 30€ väärtuses Pärnu Keskuse kinkekaardi.
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4 mängu

Suvi on nii mõnus aeg, siis saab õues koos sõpradega mängida. Siin on 4 vahvat õuemängu, mida on tore emmel ja issil
ka meelde tuletada.

1

Kapsapea

See on poepidamise ja
tagaajamise mäng.
Poes müüakse kapsaid.

Enne mängima hakkamist lepitakse omavahel kokku, kes on
ostja, müüja ja kes kapsapead.
Poodi tuleb ostja, kes küsib müüjalt näha erinevaid kapsaid,
mida ta osta tahaks. Ostja katsub kapsaste päid. Need kapsad,
kelle pea on kange ja kõva, kõlbavad osta. Need kapsad, kellel
on kael pehme ja katsumise ajal pea lonti vajub, ei ole kõlbulikud.
Kui kõik kapsapead on üle katsutud läheb ostja müüja juurde ja
hõikab kõva häälega selle kapsapea nime, kelle ostust ta
huvitatud on. Selle peale paneb hüütud kapsapea jooksu. Teda
hakkavad taga ajama müüja ja ostja, kapsapea kuulub sellele,
kes ta esimesena kätte saab.

2

Vibra

Iga mängija seisab ühe ruudu sisse. Mängu eesmärk on, et pall
tuleb oma kastist ära lüüa nii, et see läbiks teise mängija kasti ja
väljuks maha joonistatud piiridest. Kui pall läheb üle piirjoone,
teenib seda kasti kaitsnud mängija miinuspunkti. Kui kokku
koguneb viis miinuspunkti, langeb mängija mängust välja ja
mängu tuleb uus laps. Teised mängijad liiguvad päripäeva ja
saavad endale uue kasti, mida kaitsta. Mängu eesmärk on
kaasmängijatele lüüa võimalikult palju miinuspunkte neid ise
kogumata.
REEGLID:
ETTEVALMISTUS:
Joonista kriidiga asfaldile 4 ruutu.
Umbes 8x8 sammupikkused

Mäng saab läbi, kui müüjale pole jäänud enam ühtegi kapsapead. Siis võib valida uue ostja, müüja ja kapsapead ning mäng
võib uuesti käima minna.
MÄNGIJAID:
1 müüja
1 ostja

VAJA LÄHEB:

MÄNGIJAID:

Erinevate vigurlöökide punktid:
1 p varbaga jalalöök
2 p jalalaba siseküljega löök
3 p jalalaba välisküljega löök
5 p risti, teise jala tagant löök
10 p kaks jalga koos, varvastega
löök
20 p kaks jalga koos, kandadega
löök

2-10 kapsapead
VAJA LÄHEB:
Min. 4

30

See on
pallilöömisemäng

Hea tuju

Pall

3

Noolekas

Tagaajamisega
peitusemäng

4

Maavõtmine

Osavus- ja
strateegiamäng

Kuidas mängida?

Kuidas mängida?
Loositakse, milline võistkond on peitjad
ja milline on otsijad.
Peitjad alustavad mängu – nad peidavad
end teise rühma eest jättes neile kriidiga
joonistatud või puuokstest asetatud
noolekesi vihjeteks, kuhu poole nad
liiguvad.
Kui leitakse endale sobiv peidukoht, siis
selle lähedusse jäetakse maha märk ringist
ja nooltest, siis teavad otsijad, et lähedusest tuleb leida peitjate asukoht.
Enne otsima minemist loeb otsijate rühm numbreid kuni 30-ni
ja siis alustavad otsimist. Nad lähevad sinna poole, kuhu
nooled näitavad. Kui peitjad on leitud, siis on otsijate kord olla
peitjad ja vastupidi.

Mängu eesmärk on oma maa kasvatamine ja teistelt mängi- jatelt
maa ära võtmine. Võidab see, kes kogu ringis oleva maa omale
saab.
Maa võtmine – mängijad viskavad kordamööda, päripäevas,
ettevaatlikult väikese kivi enda kõrval olevale sektorile. Sealt,
kuhu kivi kukkus, saab mängija endale võtta oma jalasuuruse
maatükikese teiselt mängijalt. Maa ära võtmisel peab jälgima, et
üks maavõtja jalg või varvas jääb oma maale.
Teise jala suuruse maatüki märgib mängija oma jala ümber puuoksaga joont tõmmates. Nii võib kõrval olevale maale tekkida saarekesi või sättida maavõtmine nii, et oma maa-ala muudkui sammu
võrra suurendatakse ja ühendatakse.
Kui kivi visatakse piirjoontest välja, siis jääb see mängija
vahele ning kivi viskamise kord läheb teisele mängijale.
Kui maavõtmisel maavõtja jalg või varvas oma maale ei
ulatu, siis mängija maad võtta ei saa ja kord läheb järgmisele
mängijale.
Kui mängija astub kogemata oma sektorist välja, langeb
mängija mängust välja ja tema maa jagatakse teiste
mängijate vahel võrdselt ära.
Kui mängija maa on jäänud nii väikseks, et ta ei mahu
sellel enam seisma, siis langeb ta mängust välja.

VAJA LÄHEB:

MÄNGIJAID:
Mängijad jagunevad kahte rühma –
peitjad ja otsijad

1) Igale mängijale puuoksake,
millega liivale või mullale
jooni tõmmata saab
2) Väike kivi

ETTEVALMISTUS:
Joonista oksaga liivale või mullale
suur ring. Jaga ring nii mitmeks
võrdseks sektoriks, kui palju on
mängijaid:

MÄNGIJAID:
3-8 mängijat
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Programm
TELK

10:30
11:00

1 Galligaart

2 Mateemik

12:30

3 Võlulaternad

4 Narmla

14:00

Kaardi
meisterdamine

Võlulaternad

Startupperi
esimene projekt!

Võlulaternad

Startupperi
esimene projekt!

15:30

Kaardi
meisterdamine

17:00

Lauamäng

18:30

32

3D kujundid
pilliroost

3D kujundid
pilliroost

Kaardi
meisterdamine

Ksülofonimäng
Liiseliga
Mängi ise
pilli!

Võlulaternad
Startupperi
esimene projekt!

Lauamäng

Metshaldja
lillepärg

Kaardi
meisterdamine

3D kujundid
pilliroost
Ksülofonimäng
Liiseliga

Võlulaternad
Startupperi
esimene projekt!

Kaardi
meisterdamine

Metshaldja
lillepärg

Lauamäng
Startupperi
esimene projekt!

19:00
19:30

8 Rookroonid

Võlulaternad

Startupperi
esimene projekt!

17:30
18:00

Ksülofonimäng
Liiseliga

Metshaldja
lillepärg

16:00
16:30

7 Noodid

Metshaldja
lillepärg

14:30
15:00

6 Pillid

Metshaldja
lillepärg

Lauamäng

13:00
13:30

5 Kolme Karu
Kaubamaja

Startupperi
esimene projekt!

Kaardi
meisterdamine

11:30
12:00

TÖÖTOAD

ÜHISTELK

Kaardi
meisterdamine

Võlulaternad

Ksülofonimäng
Liiseliga
Metshaldja
lillepärg

3D kujundid
pilliroost

Programm

TÖÖTOAD
TELK

9 Labora

10

Gerda
Kristallituba

11

Teeme
Teistmoodi

12

Viled

13

KunstiElamus

14

MaarjaMagdaleena Gild

15

Hopkid

16

Paikre

17

Kabeala

10:30
Käevõrude
valmistamine

11:00

12:00
12:30
13:00

Paberi
meisterdamine

Käevõrude
valmistamine

Paberauto
tuunimine
Lõhnarullikute
valmistamine
Paberauto
tuunimine

14:00

Vile
meisterdamine

15:00
Lõhnarullikute
valmistamine

15:30

18:00
18:30

Paberi
meisterdamine

Märgi
meisterdamine

Liikluspark

Jäätmekäitluse
põhitõed

Kabemängud

Postkaardi
kujundamine
ja trükkimine

Suvelille
meisterdamine
Käevõrude
valmistamine
Paberauto
tuunimine
Käevõrude
valmistamine
Paberauto
tuunimine

19:00
19:30

Maalimine

Suvelille
meisterdamine

16:00

17:30

Seltsimees
Tasku
meisterdamine

Käevõrude
valmistamine

14:30

17:00

Kivimaalimine

Suvelille
meisterdamine

Postkaardi
kujundamine
ja trükkimine

13:30

16:30

Seltsimees
Tasku
meisterdamine

Suvelille
meisterdamine

11:30

Seltsimees
Tasku
meisterdamine
(kuni 18.30)
Kivimaalimine

Lõhnarullikute
valmistamine
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Programm
TELK

18 Kadri ja

Berit

19 Suukool

BEEBIPESA
20

Füsioterapeut
Maarja Säde

21 Treener Pille-

Riin Toomsalu

10:00
10:30
11:00
11:30

Lapsekandmise
tutvustus

12:00
12:30

14:00

Riidest
mähkmete
tutvustus

14:30
15:00
15:30

Trenn koos
beebikäruga
Treener
annab
soovijatele
nõu

Lapsekandmise
tutvustus

Meisterdame
hambakella
ja õpime
5 tervete
hammaste
kuldreeglit

Harjutused ja
treeningud
beebiga

16:30
Hambajooga

17:00

18:00
18:30
19:00
19:30
34

Vestlusring

Lapsekandmise
tutvustus

Meisterdame
hambakella
ja õpime
5 tervete
hammaste
kuldreeglit

Füsioterapeut
annab
soovijatele
nõu

Treener
annab
soovijatele
nõu

Tanel Jäppinen

24

Väike
Päike

25

MSE

26

Haldjapere

28 MUMM

Perekeskus

Beebiviiplemise
lauluring

Vestlusring:
Lapsega suhte
loomine, hoidmine
ja taastamine

Beebiviiplemise
lauluring

Individuaalne
nõustamine

Loovteraapia
tutvustus

Vestlusring:
Lapsega suhte
loomine, hoidmine
ja taastamine

Treener
annab
soovijatele
nõu

Trenn koos
lapsega

23 Vanemlusmentor

Unekooli
nõustajad
annavad nõu

Trenn koos
lapsega

Trenn koos
beebikäruga

16:00

17:30

Unekool

Hambajooga

13:00
13:30

Lõbus
Meisterdame beebivõimlemine
hambakella
ja õpime
5 tervete
hammaste
Õpetused,
kuldreeglit
harjutused ja
treeningud
beebiga

22

Unekooli
nõustajad
annavad
nõu

Vahvad
suvemängud
väikelastele

Väikelapse
esmaabi
töötoad

Beebiviiplemise
lauluring

Loovteraapia
tutvustus

Programm

IDA-VIRU PEREPUHKUS
TELK

Ida-Viru

29 Turismi-

klaster

30

Toila SPA
Hotell

10:00

Narva

31 ooperi-

päevad

Victoria

32 Bastioni

kasematid

22

Kukruse

33 Polaar-

mõis

Kiviõli

34 Seiklus-

keskus

35

Avinurme
Puiduait

Eesti

36 Kaevandus-

muuseum

37

ELKS
Kivituba

38

Iisaku
Muuseum

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

Ooperiviktoriin

10:30
Ooperiviktoriin

11:00

Võtmehoidjate
meisterdamine

11:30
Katkendid muusikalist “Juku”

12:00

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

Puidust
esemete
meisterdamise
töötuba

Nahkhiire
viktoriin

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

12:30
13:00

Võtmehoidjate
meisterdamine

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

Nahkhiire
viktoriin

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

13:30

Seiklusmaa
kaardi
värvimine,
14:30 väikelaste
kroket.
15:00 Loosi läheb
perepuhkus
Ida-Viru
15:30
Seiklusmaal

Ooperiviktoriin

14:00

Minigolf

Võtmehoidjate
meisterdamine

Nahkhiire
viktoriin

16:00
16:30
17:00

Ooperiviktoriin

Tuši ja
sulega
kirjutamise
töötuba

Elektriautoga
sõitmine,
ekskavaatoriga
täpsustõstmine,
kardiga
sõitmine

Puidust
esemete
meisterdamise
töötuba

Põlevkivi
tükkide
uurimine
luubiga

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

Iisaku
Muuseumi
mängud

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

Võtmehoidjate
meisterdamine

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

Nahkhiire
viktoriin

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

17:30
18:00
18:30
19:00

Kulla uhtmine,
kalliskivide õnnemäng

19:30
35

Programm

TOIDU ÕPITOAD / PK LIVE LAVA

39 TOIDU ÕPITOAD

*Eelregistreerimine kohapeal 15min enne õpitoa algust

Kellaaeg

Õpitoa nimi

Kirjeldus

Juhendaja

10:15-10:45

Virgutusamps kõige pisematele

Õpime valmistama värsketele köögiviljadele ampsukastet

Anu Mürk

11:00-11:45

Kunksmoori kommid

Õpime valmistama kunksmoori varasalve parimast
toorainest maiuseid.

Merle Einola

12:00-12:45

Rohelise Shreki muuti

Õpime valmistama smuutit pisikese Kunksmoori krutskiga

Merle Einola

13:00-13:45

Silmanägemise salat

Õpime valmistama metsikut salatit

Merle Einola

14:00-14:45

Õnnelike lehmade vaarikajogurt
ja müslikommid

Õpime valmistama jogurtit ja müslikomme

Merle Einola

15:00-15:45

Suhkruvabad maiused

Õpime valmistama suhkuruvabasid toorbatoone

Helena Viirmaa

16:00-16:45

Suhkruvabad maiused

Õpime valmistama suhkuruvabasid toorbatoone

Helena Viirmaa

17:00-17:45

Rõõmsate laste küpsisekuhi

Õpime valmistama pidupäeva maiust

Merle Einola

18:00-18:45

Rõõmsate laste küpsisekuhi

Õpime valmistama pidupäeva maiust

Merle Einola

41 PK LIVE lava
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11.00

Laura Junson ja Erko Niit - Imeline Ilmaruum

16.00

Raimo Kangro koguperemuusikali "JUKU" tutuvustus

12.00

Stefan live

17.00

Ott Lepland kvartett

13.00

Väike Nõid mängib ja lustib koos lastega

18.00

Lottemaa etendus kontsert "BATSILL"

14.00

Reigo Ahven kontsert-töötuba

18:45

SUUR lõpushow teadusteatrilt KVARK

15.15

Tuletame meelde vanad head lapsepõlvemängud!

Programm

RAAMATUPESA / SPORDI ALA / MUU
40 RAAMATUPESA
Kellaaeg

Tegija

Tegevus

Eesti Lastekirjanduse Keskuse
programmijuht Irma Mets

3-8 a - Püüame
kala,pisematele
mängime sõna- ja tähemänge, loeme põnevat
Virgutusamps
kõige
raamatut ja meisterdame osavusmängu.

10:15-10:45
11.00
12.00
11:00-11:45
13.00
12:00-12:45

Kollaažist jutu tegemine

Illustraator ja lastekirjanik Kristi Kangilaski

Labürindi töötuba ja juttude lugemine

Lastekirjanik Anti Saar

14.00
13:00-13:45

Pop-up raamatu valmistamine

Illustraator ja kujunduskunstnik Tiia Mets

15.00
14:00-14:45

Etendame näidendi, teeme sõnatrikke ja tutvume raamatutega

Lastekirjanik Juhani Püttsepp

16.00
15:00-15:45

Räägime lugusid koertest ja meisterdame raamatu. Kohal lugemiskoerad!

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

17.00
16:00-16:45

Wimberg liigutab lille

Luuletaja Jaak Urmet (Wimberg)

Ilmar Trull tutvustab oma lasteluulet

Luuletaja ja humorist Ilmar Trull

18.00

19.00
Unelaulud raamatust "Elevandid pasundavad unenägudes" ja muud õhtujutud
18:00-18:45

42 SPORDI ALA

Luuletaja ja jutuvestja Jaak Känd

MUU

Tegevus

Tegija

43 Pere ja KODU

Rattarada

Jõulumäe Tervisespordikeskus ja Pärnu Rattarikkaks

MMA sportlik vabavõitlus

Spordiklubi MMAces

Kl 11.30 kohal päris Mõmmi-Aabitsa Mõmmi,
kogu päev joonistamine ja viktoriin

Kaljuronimine ronimisseinal

Ronimissein OÜ, juhendaja Siim Boitsov

Jalgpall

Jalgpalliklubi Vaprus

44 ERR Lastejaam

Kabe

Juhendaja Karel Paan

Orienteerumine

Orienteerumisklubi West

Lastejaama tegelaste meisterdamine, suveseikluse joonistamine - pisike auhind kõigile!

Ämblikuvõrgul ronimine

Valgeranna seikluspark

Jooksurataste rada

Strider ja Nutty.ee

Lohesurf

Surﬁklubi Aloha

Rulakooli demo ja õpitoad

Raba 5

45 Anekdoodipuu

Istu puu alla ja kuula seal rippuvatest
kõrvaklappidest lõbusaid laste anekdoote
37

Alaplaan

Siit kaardilt leiad üles kõik tegevused ja õpitoad, millest lk 32-37 juttu oli.
Lihtsalt otsi kaardilt üles õige number!
Mõne tegevuse või õpitoa puhul on kohtade arv piiratud, sellisel juhul saab 15 minutit enne õpituba kohapeal
osaleja nime kirja panna.
Psst, kõik tegevused ei mahtunud programmi ära, seega avasta mitmeid üllatusi ka kohapeal!
Kui valitud õpituba on juba täis, uuri järgmisi tegevusi, neid on nii palju!
Naudi nutivaba festivali!
Mis sa arvad, kui tõmbaks festivalipäevaks juhtme välja ja naudiks nutivaba festivali,
jäädvustades vaid päris mälupilte?

Legend
Esmaabi

rõõmsatelastefestival
Info

Kui aga pildistad ja postitad meie festivalilt mõne
pildi või video Facebooki või Instagrami, märgi

Joogivesi
WC
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Kassa

meid ka ära @roomsatelastefestival või kasuta
teemaviidet #rõõmsatelastefestival - jagame
ägedamaid jäädvustusi ka oma kanalites!

Väga oodatud on
kõik festivalimuljed:
roomsate@lastefestival.ee
www.lastefestival.ee
Rõõmsate Laste Festival 2019
@roomsatelastefestival
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Aitäh kõikidele meie festivali toetajatele:
Aitäh

et aitate tasuda telkide ja mööbli rendi eest,

ja

esinejate honorari eest

turva ning heliteenuste eest.

Aitäh elektritarvikute eest

, abi eest dekoratsioonide valmistamisel

, dekoratsioonide materjali ja prügi utiliseerimise eest
abistamise eest

, prügi kogumise ja sorteerimise

.

Aitäh ajakirja soodsama trükkimise eest
Laste vee eest

, ala piiravate aedade eest

, pillirookõrte eest

, joogivee tünni eest

beebipesa telkide transpordi eest

, liivakasti liiva eest

, pappkastide eest

mähkmete eest

, lõnga eest

. Suur tänu Rõõmsate

, heinapakkide transpordi eest

,

.

Aitäh abi eest perepuhkuse ala osalejate koordineerimisel
lauakeste eest

, Henry majutamise eest

, raamatutelgi osalejate koordineerimise eest

, pliiatsite ja paberi eest
, soodustuse eest meie toitlustajatele

, kleepsu jääkide eest

, piknikuala
, mähkimistelgi

.

Aitäh kõigi korraldajate peredele ning lähedastele, kes on olnud meile toeks nõu ja jõuga!

Kõige suurem aitäh Teile, HEAD FESTIVALI KÜLASTAJAD, sest just tänu Teile
saame me Rõõmsate Laste Festivali teha!

