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Rahvusvaheline ekspertkomisjon 
nimetas läinud kuul 2024. aasta 
Euroopa kultuuripealinnaks Tartu. 

Otsus tehti teatavaks Kultuuri-
ministeeriumis toimunud pressikon-
verentsil, millele eelnes kandidaatlin-
nade Narva ja Tartu taotluste ja esit-
luste hindamine. Tartu 2024 eestveda-
jate kinnitusel seisab ees viie aasta pik-
kune pingeline töö, et täita taotluses 
seatud eesmärgid ja pakkuda nii Eesti 
kui Euroopa publikule mitmekülgset, 
kaasahaaravat ning kvaliteetset prog-
rammi.

Tartu linnapea Urmas Klaasi hinnan-
gul tõi edu järjekindel ja üksmeelne 
tegutsemine: “Suur aitäh sadadele ini-
mestele ja asutustele, kes on toetanud 
Tartu 2024 kandidatuuri nõu ja jõuga. 
Me täname žüriid, konkursi korralda-
jaid ning soovime edu Narva linnale, 
et ka võimalikult paljud nende taotlu-
ses esitatud plaanid täituksid.”

Linnapea sõnul otsib ekspertkomis-
joni toetuse pälvinud programm 
“Ellujäämise kunstid” lahendusi 
Euroopa suurtele väljakutsetele: “Meie 
taotluses tõstatatud küsimused sellest, 
kuidas kultuuri kaudu leevendada 
keskkonna- ja terviseprobleeme ning 
pakkuda vastukaalu ääremaastumi-
sele Eestis ja Euroopas, on olulised 
nii täna kui tulevikus.” Samas tõstab 
kandidatuuriraamat esile Tartu ja 
Lõuna-Eesti piirkonna omapärasid. 
“Kultuuripealinna kavandatud te-
gevused toetavad näiteks Tartu rah-
vusvahelise tuntuse ja heaolu kasvu, 
põlvkondade vahelise kultuurisideme 
tugevdamist ning noorte eneseteos-
tusvõimaluste arendamist,” lisas Klaas.

Urmas Klaas rõhutas, et Euroopa 
kultuuripealinn on tervet piirkonda 
ühendav ja avav ettevõtmine, millega 
kaasneb ka suur vastutus: “Tartu kan-
dideeris tiitlile koos 19 Lõuna-Eesti 
omavalitsusega ning selle koostöö tu-
lemusel on oluline osa kultuuriprog-
rammist kavandatud toimuma just 
nendes linnades ja valdades, toetust on 
volikogu tasemel avaldanud ka Pärnu 
linn. Üheskoos saame korda saata mi-
dagi, millest saab osa terve Euroopa.”

Tartu 2024 kandidatuuriraamatu pea-
toimetaja Berk Vaheri sõnul on võidu-
ka taotluse tuumaks tugev sündmuste 
programm, mida peeti atraktiivseks 
nii Euroopa kunstnikele kui avarale 
publikule. “Meie valitud teemaliinid 
ja kavandatud projektid seovad kuns-
te, loodushoidu ja inimeseks jäämist 
nii, et see kõnetab kogu 21. sajandi 
Euroopat,” selgitas Vaher. Ta tõi Tartu 
ja Lõuna-Eesti taotluse silmapaistvate 
tugevustena välja ka kandideerimise 
järjepidevuse, paljude eluvaldkondade 
kaasatuse, hästi käivitunud regionaal-
se ja rahvusvahelise koostöö ning lin-
na ja piirkonna kõrge teostusvõime-
kuse.

Tartu 2024 vastutava projektijuhi Erni 
Kase sõnul jätkab kandidatuurimees-
kond lähikuudel tööd uute ülesanne-
tega: “Tiitliaasta 2024 on mitu aastat 
kasvanud kultuuri-, kunsti-, ja hari-
dusprogrammi ning turundustege-
vuste kõrgpunkt, seetõttu tuleb ette-
valmistustega jätkata juba sel sügisel.” 
Projektijuhi kirjeldusel tuleb värsket 
Euroopa kultuuripealinna tutvusta-
da juba eeloleval sügisel nii Eestis kui 
välismaal: “Näiteks toimub juba ok-
toobris Horvaatias, Rijekas praeguste 

ja tulevaste Euroopa kultuuripealin-
nade kohtumine, kuhu on oodatud ka 
Tartu.”

Tartu ja Lõuna-Eesti tiitlivõitu tähista-
ti 31. augustil Tartus Aparaaditehases 
algava tänupeoga, kus võeti kokku 
kandideerimine ning tunnustati kaa-
saaitajaid ja toetajaid. Sündmusel 
esinesid Tartu Ülikooli puhkpillior-
kester Popsid ning pärimusmuusi-
kat ja elektroonilist muusikat põimiv 
Oopus. DJdena astusid üles Tartu 2024 
eestvedajad eri valdkondadest: Urmas 
Klaas, Berk Vaher, Erni Kask, Karin 
Bachmann, Ahto Külvet, Erki Pruul, 
Tõnis Arjus, Kaspar Aug, Triin Pikk jt. 

2024. aasta Euroopa kultuuripealinna 
valis sõltumatu rahvusvaheline eks-
pertkomisjon, mis hindas konkur-
si lõppvooru kutsutud kandidaatide 
taotlusi, tutvus 26.–27. augustil põh-
jalikult nii Narva kui ka Tartuga ning 
kuulas ära mõlema linna esitlused.

Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuri-
pealinna kandidatuuri eesmärkide 
ja tegevustega saab lähemalt tutvu-
da koduleheküljel www.tartu2024.
ee ja Tartu 2024 Facebooki (https://
www.facebook.com/tartu2024) ning 
Instagrami 
(https://instagram.com/tartu2024) 
kanalites.

Lisainfo:
Urmas Klaas, tel +372 513 5145, 
urmas.klaas@raad.tartu.ee 
Erni Kask, tel +372 509 3270, 
erni.kask@raad.tartu.ee 
Kalle Paas, tel +372 53421824, 
kalle.paas@raad.tartu.ee

Tartust saab 2024.aastal Euroopa kultuuripealinn 
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Tartu Linnavalitsus kinnitas oma 3. septembri istungil 
konkursi “Parim ettevõtja 2018” tulemused. Enim töö-
kohti lõi eelmisel aastal Torm Metall OÜ, eksporti kasva-
tas kõige enam OÜ Data Print, kiireima kasvuga väikeet-
tevõte oli AS Aasta Auto ning suurettevõte AS Olerex.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul oli 2018. aasta 
ettevõtlusele tervikuna hea aasta. “Olukorda ilmestab ko-
gumüügitulu ja kogukasumi kasv ning aktiivne investeeri-
mistegevus. Samas on ettevõtjate jaoks suurteks väljakut-
seks näiteks tööjõunappus ja palgasurvest tulenevalt üha 
kasvavad tööjõukulud ning sellega kaasnev vajadus auto-
matiseerimisse investeerida. Kuna Tartu start-up-sektor on 
aasta-aastalt kasvanud ning meie ettevõtlusmaastikul jär-
jest olulisemal kohal, siis esmakordselt tunnustab linnava-
litsus eraldi ka silmapaistvaimat start-up-ettevõtet,” rääkis 
Tamm.

Enim töökohti loonud Torm Metall OÜ on Tartus tegutsev 
ja kiiresti arenev metallitöötluse ettevõte, kus toodetakse 
erinevaid vabaajatooteid ning pakutakse mitmekülgset 
tootmisteenust. Suurem osa ettevõtte toodangust ekspordi-
takse. Ettevõtte müügitulu oli 9,7 miljonit eurot ja töötajaid 
109. Juurde loodi 22 töökohta. Suurim ekspordi kasvata-
ja OÜ Data Print on paindlik ja kiiresti arenev flekso- ja 
digitrükikoda. Ettevõtte teenindusvaldkonnad on seotud 
toiduaine-, joogi-, ravimi- ja keemiatööstusega. Ettevõtte 
müügitulu oli 12 miljonit eurot ja nende ekspordimaht kas-
vas üle kahe korra. Kiire kasvuga väikeettevõtja AS Aas-
ta Auto on Volkswageni ja Škoda ametlik esindaja Lõu-
na-Eestis ja Audi kaubamärgi järelteenindaja. 2018. aasta 
müügitulu oli 24,8 miljonit eurot, mis oli 15,4% suurem 
kui 2017.aastal. Puhaskasum suurenes võrreldes eelneva 
aastaga üle veerandi. Ettevõttes töötab 49 inimest. Kiire 
kasvuga suurettevõtja AS Olerex on 1994. aastal asutatud 
Eesti kütusefirma, kelle müügivõrku kuulub tänaseks juba 
üle 95 täisteenindusjaama ja kiirtankla üle Eesti. Ettevõtte 
müügitulu oli 384 miljonit eurot (kasv 52 miljonit), Ees-
tisse tervikuna loodi juurde 33 töökohta ja kasum oli 2.4 
miljonit eurot. 

Lisaks tunnustatakse parima ettevõtja konkursil ka erikate-
gooriate parimaid, mille on välja valinud Tartu ettevõtluse 
tugistruktuurid.

Erikategooriate parimad:
Koostöös SAga Tartumaa Turism valiti 2018. aasta turis-
miteoks Kammivabriku  Sündmuskeskus (Estiko Inves-
teeringute AS); 
Tartu Kutsehariduskeskuse parim koostööpartner oli Ast-
ro Baltics osaühing; 

koostöös Tartu Biotehnoloogia Pargiga tunnistati edukai-
maks meditsiini ja eluteaduste valdkonna ettevõtjaks AS 
Kliinik Elite; 
edukaim alustaja Tartu Loomemajanduskeskuses - Metal-
listuudio OÜ; 
Tartu Teaduspargi aasta ettevõte - Evikon MCI OÜ; 
silmapaistvaim start-up-ettevõte - Fractory Solutions OÜ;
Tartu Ülikooli spin-off ettevõte - Aktsiaselts Airel.

Tartu parima ettevõtja konkursil said osaleda kõik ettevõt-
jad, kelle üks tegevuskoht asus Tartus. Parimad selgitatakse 
välja ettevõtjate majandusnäitajate põhjal, alusandmetena 
kasutatakse äriregistrile enne 1. juulit 2019. a esitatud 2018. 
a majandusaasta aruandes esitatud majandusnäitajaid. Ar-
vestatakse järgmisi kriteeriume: töötajate keskmise arvu 
muutus, ekspordimahu ja kasumi muutus. Parimate ette-
võtjate autasustamine toimub 26. septembril . Tartu pari-
maid ettevõtjaid on valitud alates 1998. aastast.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 
4738. 

Tartu parimad ettevõtjad on selgunud 

Konverentsitoetusi saab nüüd taotleda läbi 
taotluste esitamise ja menetlemise info-
süsteemi

Kuni 1. oktoobrini saab esitada taotlusi toetuse saa-
miseks 2020. aasta esimesel poolaastal toimuvate kon-
verentside korraldamiseks. Alates sellest voorust on 
muutunud taotluse esitamise vorm - toetuste taotlemine 
on viidud üle Tartu Linnavalitsuse taotluste esitamise ja 
menetlemise infosüsteemi. 
Konverentsitoetust võivad Tartu linnalt taotleda era- ja 
avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning ühe konve-
rentsi maksimaalne toetussumma on 5000 eurot.
Konverentside toetamisega soovib linn kasvatada Tartu 
tuntust konverentsikohana, vähendada turismi hooajali-
sust, tuua juurde kliente Tartu majutusettevõtetele ning 
suurendada konverentsikorraldajate ja turismiteenuste 
pakkujate vahelist koostööd.
Toetust saab Tartus toimuv vähemalt kahepäevane 
konverents, mille osalejate ööbimisi Tartu linna maju-
tusasutustes on kokku vähemalt 200. Toetuse saamise 
eelduseks on ka oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu 
vähemalt 60 protsendi ulatuses konverentsi kogumak-
sumusest.
Toetust saab taotleda: https://www.tartu.ee/konverent-
sitoetus Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et erinevalt 
varasemast süsteemist peab taotluse esitaja olema volita-
tutud organisatsiooni B-kaardil oleva isiku poolt. 
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V E E D A  R E E D E N E  Õ H T U  M E I E G A !

18. oktoober 2019

Pääsme hind 8 eurot
Pääsmeid saab osta ainult eelmüügist Mai käest, 

Ilmatsalu raamatukogust ja Rahinge poest kuni 16. okt!
Lisainfo 53300049 Mai

Tartu Agro saalis. Pargi tee 1

Kell 19.00-00.00

Etendus
Kui kõlab koputus

tantsuks
mängib ans
A’ la  Duo

Kõik on
oodatud!

ÕMBLUSRING
Alustab 14. oktoobril kell 18

Ilmatsalu huvikeskuses

Juhendaja Merike Hirsnik

Tule õmble midagi uut
või kohenda vana!

Kohapeal kasutamiseks:
- õmblsumasinad
- tikkimismasin
- kattemasin
- overlok

7. oktoober 2019 kell 18
Ilmatsalu huvikeskuses, 

Järve tee 8

Eelregistreerida helistades 
53300049 Mai

Juhendaja Marge Haug
Osalustasu 8 eurot
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Tartu maksab 
koolitoetust 
1.-3. klassi minevate 
laste vanematele

Tartu linn maksab koolitoetust esimes-
se, teise ja kolmandasse klassi minevate 
laste vanematele. 50 euro suurust kooli-
toetust saavad Tartu linnas õppivale lap-
sed, kelle enda ja ühe vanema elukoht on 
rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. 
Koolitoetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 
15. septembriks esitada linnavalitsuse-
le taotlus e-keskkonnas ARNO (http://
www.tartu.ee/arno). 

Toetus kantakse taotleja näidatud arvel-
duskontole 1. oktoobriks.

Kauaaegsele kooliju-
hile 
Tiina Kallavusele 
paigaldatakse 
mälestuspink

Tartu linn on algatanud mälestuspin-
gi paigaldamise varalahkunud Tartu 
Herbert Masingu kooli kauaaegsele di-
rektorile Tiina Kallavusele. 
Pink paigaldatakse Masingu kooli esise-
le platsile selleks sobivasse kohta kooliga 
kokkulepitud ajal. 
Mälestuspingi maksumus on 2500 eu-
rot. Inimesed või organisatsioonid, kes 
soovivad toetada kauaaegsele koolijuhile 
mälestuspingi paigaldamist, saavad teha 
Tartu linnavalitsuse haridusosakonna 
avatud sihtkonto kaudu.
Annetuste kogumise sihtkonto rekvisii-
did:
Saaja: Tartu Linnavalitsus
Kontonumber: EE401010102030203008
Viitenumber: 10109208000007
Selgitus: Tiina Kallavuse mälestuspink

EAKATE PÄEVAEAKATE PÄEVA

30. september kell 17.45 - 18.45

TASUTA!

Tartu Agro saalis, Pargi tee 1

Esineb Sulbi Külateater 

Sina see oledki!
KOMÖÖDIAGAKOMÖÖDIAGA

Oodatud kõik teatrihuvilised!

Seltskonnatants 
Alustab 3. oktoobril kell 18.30-20.00
Ilmatsalu Põhikooli saalis,
sissepääs maja tagant

Ootame kõiki huvilisi, kel 
varasem kogemus olemas!

Osalustasuga!
Juhendaja Ilme Tiik
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 NAISED NOORED LAPSED

UUS HOOAEG 2019
Kui tunned, et elust on puudu rõõmu ja tantsu

 siis liitu Meiega, sest 
TANTSIDES OLED SA RÕÕMUS!

Juhendab Edith Rätsepp       Info 5688 4097  I  Facebook: Tantsugrupp Rõõmsad Täpid

Uus hooaeg algab
30. september kell 18.00

Vanuses 11-16 

Ilmatsalu huvikeskuses,
Järve tee 8 

Uus hooaeg algab
25. september kell 15.00
Ilmatsalu huvikeskuses,

Järve tee 8 

Uus hooaeg algab
30. september kell 19.00

Ilmatsalu huvikeskuses,
Järve tee 8 

Ootame uusi liikmeid!

Edaspidi trennid noorematele 
ja vanematele eraldi aegadel. 

Ajad selguvad! 

TRENNID OSALUSTASUGA!
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Hea lapsevanem – tööotsija (kuni 7-aastaste lastega)

Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima                                         
minna ja millist ametit Sa soovid pidada?

Tule osalema tasuta praktilisel KOOLITUSEL „Kuidas jõuda oma
unistuste töökohani“ (131 tundi), kus saad teada rohkem enda 

võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
Oluline osa on siin eneseanalüüsil. Põhilised küsimused on: a) Mida on minul maailmale 
pakkuda? b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis 
mind huvitab? d) Kuidas arendada oma oskusi?

2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised aspektid tööandjaga kontakti 
loomisel (väljendus-oskus, kehakeel ja välimus), suhtlemisoskuste arendamine ja meeskonnatöö.

3. Tööõigus (16 tundi)
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine, millele pöörata
tähelepanu lepingu sõlmimisel.

4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine, minu
võimaluste ja tugevuste sõnastamine, erinevad karjääriplaneerimise ja tööotsimismeetodid.

5. Arvuti kasutamine tööotsingul (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimaluste loomiseks, 
minu kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.

6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1-2 korda nädalas. Tööklubis toimuvad harjutused ja arutelud erinevatel 
teemadel: CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused tööturul, minu 
parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine töö või koolituste kohta jne.

Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning 
saada soovitaja või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes juhendaja toel töötamine. 
Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna erialasele kursusele.

Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.

INFOTUND koolituse kohta on 24.09.2019 kell 13.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:

51 187 93 (Margit) või margit.tago@jmk.ee

Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu majas

Kohtumiseni!
* oodatud on lapsevanemad, kes ei ole töötanud 18 kuud ning kellel on 

lapsi, kes kuni 7-aastased
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Olen suure pere ema ja enne lastega 
koju jäämist töötasin 12 aastat huvitaval 
ja vastutusrikkal töökohal. Väikese va-
hega sündis 5 last (planeeritult). Seoses 
sellega olin 12 aastat kodune. Tagasi 
minna ei soovinud, kuna kolisime vahe-
peal. Samas soovisin ka olla lastele toeks 
kooli algusaastatel,  õpetada õigeid õpi-
harjumusi ja vastutust ning kohuse-
tunnet oma tegemistes. Loodan, et nad  
omakorda suunavad ja aitavad ka omalt 
poolt pisemaid kooli alguses, kui mina 
tööl hakkan käima. Tundsin, et käsitöö, 
mida vaikselt nokitsesin – see pole pii-
sav ja oleks vaja minu poolset suuremat 
panust pere heaolusse. 

Siin võttiski elu suuna mind „kanda“. 
Väikses kohas töökohti pole just palju 
valida ja ühte sai ka avaldus saadetud, 
kuigi tundsin, et see pole kohe üldse see, 
mida tegelikult teha sooviksin... ja siis 
see juhtus ... e-posti potsatas kiri Suurte 
Perede Liidust listis olijatele. Johannes 
Mihkelsoni Keskus pakkus koolitust 
„Kuidas jõuda oma unistuste töökoha-
ni“, mis on mõeldud noortele või väi-
kelaste vanematele, kes ei tööta. Juba 
infopäeval tekkis ootusärevus, kuhu see 
kõik välja viib.

Alustasime koos koolitajaga ettevalmis-
tust tööotsinguks. See osa tundus kõige 
raskem. Igapäevase sebimise käigus pole 
ammu tekkinud sellist hetke, kus süüvid 
ja analüüsid ennast. Samas heas CV-s 
on see suisa kohustuslik osa, et sarnaste 
CV-de seas end meeldejäävaks muuta. 
Otsisime üksi, grupis ja ka juhendaja 
kaasabil nii end, kui ka töökohta, mis 
võiks enim sobida. Lõika, kleebi, joonis-
ta, räägi, testi, unista ... kõik vahendid 
selleks olid kasutusel. 

Kogu kursuse vältel oli tööklubi koos 
juhendajaga oskamaks hoida elus sil-
mad lahti ja avastada midagi uut ning 
iga päev viia end sinna unistuste paika, 
kus me 5 aasta pärast sooviksime olla. 
Nii  panime oma alateadvuse unistuste 
heaks tööle. 

Tööõnne spetsialistiga otsisime, milline 
oleks töökoht, mis meist igaühte õnneli-
kuks teeks. Ta tõi suurepäraseid näiteid 
tööõnnega tegelevatest firmadest (kus 
väärtustatakse töötajat) ja karjäärimuu-
tustest (ka enda kogemusest tulenevalt). 

Leian, et kooli lõpus on sageli valikud 
üpris juhuslikku laadi ja jääme aastateks 
sellele rajale. On väga hea, kui inimene 
3-4 korda keerab elus uue lehekülje ja 
teeb midagi uut, mis talle just siis väga 
meeldib. Ehk siis elu kestev õpe. Kõige 
drastilisem muutus karjääriredelil -  
hauakaevajast arstiks. Ka erinevaid kar-
jääritüüpe. Enda kogemusest tulenevalt 
arenesin spiraalselt oma töökohal, kuid 
minu uus karjääritüüp saab olema tõe-
line kaleidoskoop või mosaiik – vasak 
ja parem ajupoolkera saavad kõik tööd. 
Loovus ja numbrid, mõlemad saavad 
olema esindatud. Lisaks ports organi-
seerimist taustajõududena.

Järgmine koolitaja tutvustas meile töö-
õigust, et oskaksime seadust tõlgenda-
da. Peale seda harjutasime töövestlu-
seks. Nii mõnigi noortest sai sel moel 
oma esimese töövestluse kogemuse.  

Kursuse raames on võimalus kasutada 
veel spetsialiste – karjäärinõustaja, võla-
nõustaja, psühholoog. Väga tänuväärne 
on ka, et võimaldatakse osaleda enda va-
litud erialasel koolitusel ning tasustatud 
praktikal (praktika eest saab stipendiu-
mi). Peale seda on mitmed praktikandid 
ka edasi tööle jäänud. Karta ei maksa 
ka suuri kulusid – osalejale on olemas 
toitlustus, sõidutoetus, lapsehoid ja veel 
omakorda motiveerib stipendium kohal 
käimise eest.

Olen väga tänulik, et „Elu võttis mind 
kanda“ ja lasin sel ka sündida. Soovin 
seda ka Sulle!

Trükiste kujundamine, küljendamine,
kirjastamine

Inga Tartes
inga.tartes@gmail.com
51 46 151

@kirjastuslugujalumm

Kui elu võttis suuna mind „kanda“ 
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Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna  Tel   551 0131
e-post  aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

 
Rahinge küla lapsevanemad,  
kellel on lapsed vanuses sünnist koolini, olete oodatud koos lastega 

pühapäeval 29. septembril kell 14.30 
Rahinge Külakatlasse 

 

 saame omavahel tuttavaks 

 planeerime ühiseid kohtumisi ja ettevõtmisi, nii 

beebidele kui suurematele lastele, ka lapsevane-

matele 

 kõik ideed ja ettepanekud on oodatud, mille seast  

koos valiku teeme 

   

   Anna enda osalemisest teada  

   tel. 5879 4457—Kerly Teder 

R A H I N G E  K Ü L A K A T E L  
 

Sünnipäev, koosolek, koolitus, kokkutulek, treening või koolilõpupidu — kõik sobivad 
Rahinge Külakatlasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pakkuda on kaks ruumi – 69 ja 35m², köök ja tualettruumid.                                                                                                       
Saali seintel on treeninguteks sobilikud peeglid. 
Köögis on külastajate kasutada külmik, pliit praeahjuga, nõudepesumasin. Laua katmiseks 
olemas nõud ja serveerimistarvikud.                                                                                     
Koosolekute läbiviimiseks dataprojektor ja pabertahvel.                                                        
Mõnusaks ajaveetmiseks tenniselaud, piljard, lauajalgpall jm. lauamängud.                         
Majas on WiFi. 
 

Kohtumiseni külakatlas 
Külli Pann                                                                                                                                 
Rahinge külaselts 
Tel. 5646 2692  

 

 

 

 

 

 

Nukuvalmistamise
opituba

21. september 2019 kell 11-16
Ilmatsalu huvikeskuses, Järve tee 8

Lisainfo ja registreerimine tel 53300049 Mai

Osalustasu 10 eurot

Kohtade arv piiratud!

Juhendaja Olga Vilmas

(sisaldab materjale ning töövahendeid kohapeal)


