
KÄSITÖÖPÄEVAD SAAREMAAL 

29 ja 30 mai 2020, Kuressaares, Saaremaal ja Muhus 
 

 

TULEK 

Saaremaale tuleb tulla praamiga: 

https://www.praamid.ee/wp  

 

Praamiaegadest saab valida: 

09.05 – millega jõuab Kuressaarde umbes 10.40 

10.15 - millega jõuab Kuressaarde umbes 11.45 

 

29 mai 2020 – reede 

KONVERENTS 

 

Kuressaare Ametikooli saal, Kohtu 22, Kuressaare. 

https://ametikool.ee/et 

 

11.00-12.00 kogunemine ja hommikukohv 

12.00 Käsitööpäevade avamine 

Loengud: 

12.15  - Kas kaug- ja loometöö päästab maapiirkonna (ka loomemajanduse hetkeseis 

Saaremaal) lektor Saaremaa Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurm 

12.45 - Saaremaa Tulundusühing „Ehtne“. Kuidas käsitöölised ja toidutootjad ise endale 

ühistu lõid. Lektor Saaremaa Tulundusühing projektijuht Susan Reinhold 

https://ehtne.ee/ 

13.30 - Kuidas ärgitada noori olema loovad ja ettevõtlikud (äriideede konkurss „Saaremaa 

Päike“ kooliõpilastele) lektor Triin Arva, konkursi „Saaremaa Päike“ projektijuht ja läbiviija 

 

14.00-15.00 – Lõuna Ametikooli restoranis Kass  

 

15.00 - Käsitöö ei ole ainult sokikudumine. Kaks ettekannet: pillirookõrte valmistaja 

Pillirookõrs ja kosmeetikatootja TILK omanikelt. 

16.00 - „Sehest siiruviiruline, vahelt vase vaaruline“. Rahvariietest Saaremaa rahvalauludes. 

Ettekanne Mari Lepikult. 

17.00 – EKA professor Piret Pupart ja EKAs õppivad Saaremaa noored moeloojad räägivad ja 

näitavad etnograafiliste sugemetega moeloomingut 

 

18.00 PIDULIK ÕHTUSÖÖK 

Ametikooli restoranis Kass. Esineb ansambel Ammuker. Sõrve naised räägivad rahvariiete 

valmistamisest ja laulavad regilaule. 

Saali mahub 80 inimest. 

 

Ametikooli Disainimajakas on avatud kangakudujate näitus „12 kuud“. Seda saab külastada 

ennem konverentsi algust, lõunavaheajal või ennem õhtusööki. 

 

 

 

 

Foto: Sandra Urvak 

https://www.praamid.ee/wp


 

30 mai 2020 – laupäev  

TUTVUMINE SAAREMAA KÄSITÖÖ HETKESEISUGA 

 

Tegevused toimuvad Saaremaa erinevates kohtades, iga seltskond valib endale meelepärase 

trajektoori. Samal päeval toimub Kuressaares Tänavafestival „Söuke pidu“. Kogu kesklinn on 

autodele kinni, toimub käsitöö- ja disainilaat, esinevad erinevad kollektiivid ja saab osta nii 

toitu kui jooke. 

http://www.kuressaarefestival.ee/et 

 

Kuressaares: 

1. Anne Tootmaa ekskursioon Anne Kunstistuudio uues Loomekeskuses. (kellaaeg 

täpsustub) 

http://www.kunstistuudio.ee/ 

 

2. Kadri Tüüri töötuba: „Eseme semiootiline analüüs“. Kadri võtab kaasa saaremaa ja 

muhu juurtega esemeid ja teeb koos osalistega neile semiootilise analüüsi. 

Etteregistreerimisel, mahub kuni 12 inimest, kestvus 2 tundi. 10.00-12.00 Anne 

Kunstistuudios. 

 

3. Saaremaa rahvariidenõuandekoja külastus. Arhiivi 1, Kuressaare 

Nõuandekoda asub tekstiilihoidlas ja lähemalt saab tutvuda seal olevate rahvariiete 

üksikesemetega. Rahvariietest räägib ja näitab neid Saaremaa muuseumi teadur Maret 

Soorsk. Etteregistreerimine, kellaaeg täpsustub. 

Lääne-Saaremaal 

4. Leedri küla: 

http://www.leedri.ee/ 

Leedri küla külastus, ringkäigu külas teeb Jaanika Tiitson. Külastatakse tema lapikoda,  

Kadakakoda ja degusteeritakse kadakasiirupeid (neid on võimalik ka kaasa osta). 

Kohtumine Saaremaa Lapimooridega ja nende näituse külastamine (näitusel on väljas 

nii lapitööd kui uuenduslikud abivahendid lapitöödeks). Kellaaeg täpsustub. 

 

5. Sarapiku vilt 

https://sarapikuvilt.ee/kontakt/ 

Anne Lepik ootab oma töökoda ja poodi külastama 10.00-11.00. Ülejäänud päeva saab 

nende toodetega tutvuda Tänavafestivalil. 

Leisi kant: 

6. Saare vilt  

http://www.saarevilt.eu/ 

Mareli Rannap ootab teid külla oma tallu 12.00-14.00 

 

7. Angla pärandkultuurikeskus 

http://www.anglatuulik.eu/ 

Huvilistel võimalik osa võtta külastuspaketist "Peremehega ringkäik tuulikumäel ja 

pärandkultuurikeskuses". See tuleb huvilistel nende kodulehel kokkuleppida. Aga 

http://www.kuressaarefestival.ee/et
http://www.kunstistuudio.ee/
http://www.leedri.ee/
https://sarapikuvilt.ee/kontakt/
http://www.saarevilt.eu/
http://www.anglatuulik.eu/


külastada saab Tuulikumäge ja külastuskeskust, kus on põnev näitus vanadest 

esemetest, ka niisama. Avatud 9.00-20.00. Hind 4€. 

Laimjala kant: 

8. Asva viikingiteküla 

https://vikingvillage.ee/ 

Sissepääs 4€. 

 

9. Nooda Mare ootab külalisi oma kodus (kellaaeg täpsustamisel) 

https://www.facebook.com/pg/Noodadesign/posts/ 

Kuressaarest Virtsu suund: 

10. Vello Kaasen ootab huvilisi Ilpla külas 

https://kaasen.ee/et/ 

56645028 

 

Sõrve: 

11. Sõrve villaveski külastus 

https://www.facebook.com/groups/416254748471887/ 

Kellaaeg täpsustub 

Egon Sepp - 55511181 

 

 

 

Muhu: 

12. Muhulased ootavad kõiki külla ja väikesele kohvile ennem praamile minekut, Liiva 

külas Oad ja Eed seltsiruumis. Seal saab teepeale kaasa osta ka kuulsat muhu leiba. 

15.00-18.00 (täpsustub) 

 

 

KOJUSÕIT 

https://www.praamid.ee/wp 

 

 

MAJUTUS 

Üldine majutus Kuressaares ja lähiümbruses: 

http://www.majutusweb.ee/Search/Majutus-Kuressaares.aspx 

http://www.bed24.eu/Search/Majutus-Kuressaares.aspx 

 

Johan Spa 

https://www.johan.ee/ 

 

Kuressaare Ametikooli hotell Mardi: 

http://www.hotelmardi.eu/ 

 

Hostel Kalamaja 

https://www.visitestonia.com/en/hostel-kalamaja 

https://vikingvillage.ee/
https://www.facebook.com/pg/Noodadesign/posts/
https://kaasen.ee/et/
https://www.facebook.com/groups/416254748471887/
https://www.praamid.ee/wp
http://www.majutusweb.ee/Search/Majutus-Kuressaares.aspx
http://www.bed24.eu/Search/Majutus-Kuressaares.aspx
https://www.johan.ee/
http://www.hotelmardi.eu/
https://www.visitestonia.com/en/hostel-kalamaja


10 tuba, 20 kohta, toa hind  40.- 

omanik Aina Merisalu - 5177182 

 

Nooruse majutus 

 

Linnahotell 

https://www.visitestonia.com/en/linnahotel 

 

 

HIND 

Konverentsil osalemine koos hommikukohvi (kohv + pirukas) ja lõunasöögiga (buffee + 

magustoit kohviga) – 15€ 

Õhtusöök (bufee + kohvi ja kook + vein) - 25€ 

Kokku 40€  

 

 

 

Kõik küsimused: 

Mareli Rannap 

marelirannap@gmail.com 

5228817 

 

 

 
Foto: Valmar Voolaid 

https://www.visitestonia.com/en/linnahotel

