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Valokuva: Kihnu-museo

Pernovan luontotalon perusnäyttely
Kuperalla ruohokatolla varustetun Pernovan 
luontotalon kolmessa kerroksessa olevasta 
perusnäyttelystä löytyy jotain sekä lapsille että 
aikuisille. Vierailijoita odottavat: talvipuutarha, 
lemmikkieläinhuone, elokuvahuone, ääniluola ja 
näyttelyt Pärnumaan luonnosta.

Viron turvemuseo Tootsissa
Turvemuseo Tootsissa luotiin säilyttämään 
nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta historiallinen 
brikettitehdas ja sen laitteet. Vierailijat voivat 
tutustua yhteen Pärnun symbolisista rakennuksista, 
vuonna 1938 valmistuneeseen brikettitehtaaseen. 
Näyttelyt esittelevät turvetta luonnonvarana ja sen 
tuotantoa. Museon läheltä alkaa suolle vievä 
rautatie, jolla voi kulkea muutaman kilometrin 
entisellä turvejunalla. 
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Nykytaiteen museo
Nykytaiteen museon (Uue Kunsti Muuseum) 
jännittävät ja positiivisesti yllättävät nykytaiteen 
näyttelyt ovat aina varma valinta Pärnun 
taidetarjonnan joukosta. Museon kokoelmassa on 
yli 400  kuvataideteosta ja videoteekissä yli 1200 
dokumenttielokuvaa. Hyvä tietää! – Perinteeksi on 
tullut jokakesäinen kansainvälinen 
alastontutkielmanäyttely Mies ja nainen (Mees ja 
naine). – Yli parikymmentä kertaa on järjestetty 
myös Pärnun elokuvafestivaali. Festivaaleilla on 
kansainvälinen dokumenttielokuvien kilpailu, ja 
siellä esitellään uusia virolaisia dokumenttielokuvia.

Pärnun kaupungingalleria
Pärnun kaupungingalleria on toiminut vuodesta 
1995 alkaen ja on sijainnut eri tiloissa. Nykyinen 
näyttelysali sijaitsee kätevästi keskustassa, 
historiallisessa raatihuoneentalossa. Galleriassa on 
ollut aikojen kuluessa yli 200 näyttelyä.

C. R. Jakobsonin Maatilamuseo Kurgjalla
Kurgjan Maatilamuseossa voit tutustua Viron 
1900-luvun heräämisajan suurmiehen Carl Robert 
Jakobsonin elämään ja työhön, lisäksi hänen 
rakentaman maatilan elämään. Nykypäivänäkin 
karjankasvatusta harjoittava Maatilamuseon luona 
voit katsella nautoja, lampaita ja hevosia sekä 
lisäksi entisöityjä vanhoja maatilan rakennuksia 
kuten karjanavettaa, aittaa, myllyä ja riihtä. Voit 
myös itse kokeilla tehdä maatilan töitä ja tutustua 
vanhoihin tapoihin. Etukäteen tilaamalla voit 
nauttia museossa kansallisruokia! 
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Kirsin museo 
Esillä on ainutlaatuisia hevosajoneuvoja, autoja ja 
pyöriä, jotka edustavat pyörien kehityshistoriaa 
kahden vuosisadan halki niin, että jokaiselta 
vuosikymmeneltä on ainakin yksi näyttelyesine. 
Kaikki näyttelyesineet ovat Valeri Kirsin 
yksityiskokoelmista.

Automuseo
Automuseossa on esillä yli 50 erilaista ajoneuvoa 
useilta valmistajilta kaikkialta maailmasta. Näytteillä 
on Virossa neuvostoaikaan liikkuneita autoja 
(mukaan lukien Paul Keresille kuulunut vuoden 1963 
Rambler), klassisia eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia 
autoja sekä sotaa edeltäviä ainutlaatuisia autoja. 
Esillä on myös näyttely pienoisautoista. Paikan päällä 
on myös myymälä, josta voi ostaa kirjallisuutta ja 
taidetta autojen historiasta, pienoisautoja jne.

Viron Museorautatie Lavassaaressa
Lavassaaren entisellä turveteollisuusalueella voit 
tutustua Viron kapearaiteisen rautatien historiaan 
(1895-1975). 1980-luvulta peräisin olevan museon 
ulkonäyttelyyn on kerätty yli 80 kalustoyksikköä, 
mukaan lukien viisi höyryveturia. Museon kattavaan 
sisänäyttelyyn kuuluu yli 700 erilaista historiallista 
kuvaa, esinettä ja asiakirjaa, samoin näyttelymyynti 
historiallisista rautatieaiheisista kuvista. Hyvä tietää! 
Koko perheelle jännittävässä museossa voi 
kesäkuusta syyskuun loppuun lauantaisin matkustaa 
museojunalla - 2 km:n matkan voi ajaa höyry-, diesel- 
tai piknik-junalla!
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Pärnun museo
Pärnun museo on Baltian moderneimpia historiallisia 
museoita ja tarjoaa elämyksen koko perheelle. 
Perusnäyttely "11000 vuotta historiaa - elämyksiä vanhoilta 
ajoilta" vie sinut jännittävälle aikamatkalle kivikaudelta 
keskiaikaisille kauppakaduille, barokin linnoituksilta 
nostalgiseen neuvostoaikaan. Tutustua voi myös Pärnun 
kuin kylpyläkohteen kehitystarinaan. Perusnäyttelyn lisäksi 
museossa on tilapäisnäyttelysali, jonka monipuolisen 
ohjelman vaihtuvat näyttelyt esittelevät sekä taidetta että 
historiaa.

Pärnun kaupunkilaisen talo
Kaupunkilaisen talossa on mahdollista tutustua Pärnun 
historiaan ja ihmisiin. Talossa on näyttelyt kunnan 
historiasta, Pärnun kaupunkiin liittyvistä tärkeimmistä 
historiallisista henkilöistä, näytteillepanot 
hansakaupungeista ja Pärnun ystävyyskaupungeista. 
Kaupungin johtajat vastaanottavat täällä usein 
kunnianarvoisimpia vieraita ja valtuuskuntia ja 
neuvottelevat yhteistyötä koskevista kysymyksistä. Täällä 
järjestetään myös juhlallisia kokouksia.Talo itse on Pärnun 
vanhin tulipaloista ja sodista säilynyt harjakattoinen 
vaakahirsistä rakennettu puutalo, joka sijaitsee 
keskiaikaisella kaupunkialueella.

Lydia Koidulan muistomuseo
Lydia Koidula (1843-1886) on Viron kansallisen 
heräämisajan tunnettu runoilija, kirjailija ja 
yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö. Pärnu on hänen 
nuoruutensa aikainen kaupunki. Tämän muistomuseon 
rakennuksena on hänen kotitalonsa vuosina 1850-1863, 
Pärnun Ülejõen koulurakennus, jossa hänen isänsä, myös 
vironkielisen lehdistön isä J. V. Jannsen, oli tuolloin 
koulumestarina. Museossa voit tutustua heidän molempien 
elämään ja toimintaan Viron heräämisajan yhteydessä, 
vilkaista miltä näyttivät 1800-luvun puolivälin tyypillisen 
koulun ja kodin ruokailutilat sekä tutustua Jannsenin 
kirjoitushuoneessa Viron edelleen jatkuvaan lehdistön 
aloitustarinaan ( "Perno Postimees" alkaen 1857).

Kihnu-museo
Kihnun saarelle päästessään pitää ehdottomasti vierailla 
myös jännittävässä Kihnun kotiseutumuseossa! Tämä on 
kuin ankkuri Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvan 
Kihnun kulttuurialueen säilyttämisessä ja esittelemisessä. 
Vuonna 1974 Säärekülan entiseen koulurakennukseen 
perustetusta ja vuonna 2009 perusteellisesti uudistetusta 
museosta löytyy kaikkea jokapäiväiseen elämään liittyvää - 
työkaluja, vaatteita, käsitöitä, huonekaluja. Kuuluisien 
Kihnun miesten lisäksi näyttely esittelee koti-tutkija 
Theodor Saaren, metsäkapteeni Enn Uuetoan ja 
hopeaseppä Peeter Rooslaidun. Museossa on myös Kihnun 
naivistien taideteoksia.

Hanilan museo
Entisessä koulurakennuksessa sijaitseva museo keräilee ja 
laittaa näytteille Hanilan historiaan ja kulttuurihistoriaan 
liittyviä materiaaleja. Kunniatehtävänä on August 
Tampärkin elämäntyön ja muistojen kerääminen, samoin 
myös entisen kansakoulun arvostaminen 
kulttuurimuistomerkkinä. Hanilan kunnan kunniajäsenen 
August Tampärkin elämäntyönä oli kulttuurimuistojen 
säilyttäminen tuleville sukupolville. Hyvä tietää: 
Etnografinen ja kulttuurihistoriallinen perusnäyttely 
koostuu monesta osasta: maalaistalon piha, riihitupa, 
työhuone. Suurimman osan näyttelyesineistä muodostavat 
Porsikun maalaistalosta peräisin olevat monien sukupolvien 
aikana säilytetyt esineet.
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Audrun museo
Vuonna 1996 avattu Audrun museo sijaitsee entisessä Audrun 
kartanon tilanhoitajan talossa. Talon salissa sijaitseva pysyvä 
näyttely esittelee Audrun kansan elämää läpi vuosisatojen, 
kirjoituksien, muistojen ja esineiden kautta, kuten vanhan 
aikaiset kirjonnat, koulutarvikkeet, puusta ja koivuntuohesta 
tehdyt käyttötarvikkeet sekä paljon muuta. Myös kiinnostava 
on alkuperäiseen muotoonsa restauroitu kartanorakennus, 
mukaan lukien yläkerran harvinaiset savupiiput. Entisessä 
kartanon viinikellarirakennuksessa eli ulkomuseossa 
sijaitsevat kuitenkin suuremmat näyttelyesineet - puinti- ja 
maatalouskoneet. Lisäksi voit tutustua kauniiseen Audrun 
kartanokokonaisuuteen, kartanopuistoon ja Audrun kirkkoon!

Seljametsan museo
Entinen Pustuskin meijeri on kotiseutututkijoiden aloitteesta 
ja kunnanhallituksen tuella muutettu mukavaksi ja 
mielenkiintoiseksi kyläilypaikaksi. Näytteillä on pääasiassa työ- 
ja taloustarvikkeita, erilaisia huonekaluja ja käyttöesineitä, 
koulukirjoja, kirjoja ja monenlaisia käsitöitä. Museon 
tavoitteena on esitellä Paikusen kunnan kulttuuriarvoja ja 
historiaa.

Tõstamaan museo
Tõstamaan kartanon kellarikerroksessa ja ullakkosalissa 
vuonna 2006 avattu paikallinen museo asettaa näytteille 
paikallisten ihmisten elämän  sekä esineiden että valokuvien 
kautta kautta. Kellarisalissa on esillä erilaisia työkaluja, 
koulutarvikkeita, kotiesineitä sekä neuvostoaikaan, 
merentutkimukseen ja kalastukseen liittyviä esineitä. 
Kolmannen kerroksen ullakkosalissa voi tutkia savupiippua ja 
erilaisia vaihtuvia näyttelyjä. Huom.! Syyskuusta toukokuun 
loppuun pääsee kartanoon ja museoon tutustumaan vain 
oppaan johdolla ja vierailu kestää n. 45 min - 1 h. Oppaan hinta 
on 25 euroa riippuen ryhmän koosta.

Häädemeesten museo
Häädemeesten rannikolla on pitkä ja kunniakas 
laivanrakennusperinne, josta muistuttavat muistomerkit 
Häädemeestessä ja Kablissa, vanhojen kapteeneiden ja 
laivanvarustajien hienot puutalot ja perhehaudat 
kylähautausmailla. Paikallisen väestön kulttuuriperintöä on 
tallennettu täällä sanoin, kuvin ja videoin, museossa on muun 
muassa yli 300 tutkimustyötä!

Lihulan museo
Museossa saat yleiskatsauksen Lihulan ja Lõuna-Läänemaan 
historiasta ja Lihulan linnan arkeologisista tutkimuksista. 
Näytillä on kiinnostavimmat arkeologiset löydöt lähistöltä. 
Vierailijat ovat ihastelleet vaan Läänemaalle ominaisia 
etnograafisia esineitä - Lihulan kansanpukuja, mattoja, 
rekipeittoja ja työkaluja.

Varblan museo 
Uue-Varblan kartanorakennuksessa sijaitsevan museon 
näyttely kuvaa Varblan kunnan historiaa ja paikallista elämää 
viime vuosisadan alkupuolella. Museossa on käsityöpaja ja 
täältä kotoisin olevan kirjailija Karl Ristikivin ”kirjavintti”. 
Kartanon vilja-aitassa voit tutustua vanhoihin työkaluihin ja 
koneisiin. Varhaisklassista tyyliä oleva puinen kartanon 
päärakennus vuodelta 1797 on jo itsessään nähtävyys.

Sindin museo
Sindissä, Wöhrmanni puistotien lopussa on pieni talo, jossa 
17.11.1902 perustettiin Sindi Kalevivabriku ühisus – 
ensimmäinen osuuskunta Virossa. Tässä historiallisessa 
talossa avattiin vuonna 1983 tehtaan museo. Perusnäyttelyssä 
esitellään Sindin tekstiiliteollisuuden ja tehtaan historiaa, 
tehdastyöläisten elämää ja Sindin kaupungin ja koulun 
historiaa. Pienessä keittiöhuoneessa voit tutustua viime 
vuosisadan työkaluihin ja naisten käsitöihin. 

Torin museo
Torin museo on Viron ensimmäinen pitäjämuseo Pärnumaalla, 
jonka August Pulsti perusti vuonna 1934. Ensimmäisenä 
näyttelyesineenä oli oluttuoppi, jonka kuvan näemme myös 
museon logona. Torin museo sijaitsee kansantalon kanssa 
samassa rakennuksessa. Aulan seinillä on perusnäyttely, joka 
esittelee Torin historiaa. Näyttelyesineet sijaitsevat TTorin 
hevossiittolan vieressä sijaitsevassa kartanon vilja-aitassa. 
Vilja-aittaan tutustuminen omin päin on ilmaista!
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Pärnun museo
Aida 3, Pärnu
+372 443 0585
info@parnumuuseum.ee
     Pärnu Muuseum
parnumuuseum.ee

Pärnun kaupunkilaisen talo
Nikolai 8, Pärnu 
+372 444 8149
hilja.treuberg@lv.parnu.ee

Lydia Koidulan muistomuseo
J. V. Jannseni 37, Pärnu
+372 443 3313, +372 528 6522
lyk@pernau.ee
     Koidula Muuseum
parnumuuseum.ee/koidula-museum

Kihnu-museo
Linaküla, Kihnu
+372 5818 8094
muuseum@kihnu.ee
     Kihnu Muuseum
visitkihnu.ee/en/kihnu-museum

Hanilan museo
Hanila
hanilamuuseum@laaneranna.ee
+372 5333 8586

Audrun museo
Pärna allee 14, Audru
+372 5300 2172
muuseum@audru.ee

Seljametsan museo
Joonase, Seljametsa
+372 5786 4627 
muuseum@paikuse.ee
     Seljametsa Rahvamaja ja Muuseum

Tõstamaan museo 
Kalli maantee 13, Tõstamaa
+372 5346 8635 
kristiina@tostamaa.ee
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Historiasta
kiinnostuneelle

Tekniikasta
kiinnostuneelle

Kirsin museo 
Linnamäe tänav 11, Virtsu
+372 516 5288
+372 5373 0072
valeri@kirsimuuseum.ee

Viron Museorautatie Lavassaaressa
Ülejõe 1, Lavassaare
+372 527 2584
museumrail@suhtlus.ee
www.museumrailway.ee

Automuseo
Tallinn Pärnu mnt 103km (E67)
+372 514 1444
info@automuuseum.ee
     Automuuseum
automuuseum.ee
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Kulttuurista
kiinnostuneelle

Nykytaiteen museo
Esplanaadi 10, Pärnu
+372 443 0772
muuseum@chaplin.ee
     UKM Uue Kunsti Muuseum
www.chaplin.ee

Pärnun kaupungingalleria
Uus 4, Pärnu
+372 445 5251
info@linnagalerii.ee
www.linnagalerii.parnu.ee

C. R. Jakobsonin Maatilamuseo Kurgjalla
Kurgja, Vändra
+372 445 8171
info@kurgja.ee
     C. R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal

Jotakin
erikoista

Pernovan luontotalon perusnäyttely
A. H. Tammsaare puiestee 57, Pärnu
+372 443 5875, +372 5551 0207
admin@pernova.ee
     Pernova Loodusmaja

Viron turvemuseo Tootsissa
Tööstuse 5, Tootsi
+372 513 7439
info@eestiturbamuuseum.ee
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Museota 
Pärnussa
www.visitparnu.com

European Union 
European Regional 
Development Fund

Investing 
in your future

Ennen museovierailua tarkista
aukioloajat ja lippujen hinnat
visitparnu.com tai visitestonia.com sivulta
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Pärnun vierailukeskus
Uus 4, 80010 Pärnu, Viro
Puh. +372 447 3000, +372 5330 4134
info@visitparnu.com

www.visitparnu.com
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visitparnu
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Häädemeesten museo 
Kooli 9, Häädemeeste
+372 446 4315, +372 5051 658
muuseum@haademeeste.ee
rannatee.ee

Lihulan museo 
Linnuse tee 1, Lihula
+372 520 7977
lihulamuuseum@laaneranna.ee
     Lihula Muuseum

Varblan museo  
Uue Varbla, Aruküla
+ 372 5650 4414
rene.varbla@gmail.com

Sindin museo
Pärnu mnt 26a, Sindi
+372 447 4014
muuseum@sindi.ee
     Sindi Muuseum

Torin museo 
Võlli tee 4, Tori
+372 446 6997, +372 5301 9440
torimuuseum@torivald.ee
      Tori Muuseum
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