
Tere ka kõigile Võru käsitöötegijatele 
Kutsume teid 
Taaskasutuspäevale Põlvasse, s o 15. oktoober Põlvas, Kultuuri- ja 
Huvikeskuses  Allpool on päeva kohta ka info. 
  
Mida oodatakse. Kuna te kõik teete midagi taaskasutus valdkonnast, siis on teil juba ka 
valmis tooteid aasta jooksul tehtud. 
Soovitakse, et te tulete oma käsitöö tegijatega välja, panete üles väikese näituse ja 
samas on ka võimalus kõiki oma tooteid müüa ja teha väike õpituba. Tegevuseks 
vajaliku mööbli saate meie käest. 
Palun anna tagasisidet neljapäevaks, s o 22. septembriks, kas teie käsitöö tegijad 
on tulemas. Hiljem saame kokku leppida mida vajate, kui suure pinna teile planeerime 
ja mis abi meilt vajate. Koht on tantsusaalis ja selle pikenduses.   
Kohatasu ei küsita. Kontaktisikuks olen mina, Eve Sokk, 514 7682. 
Kui soovite osaleda ja tahate pakkuda midagi huvitavat, siis oleks hea kui info jõuaks 
minuni juba hiljemalt 26. septembri hommikuks, siis saame seda kajastada ka Põlva 
valla ajalehes. 
  
ESIALGNE INFO ON SELLINE: 
  
Kuigi taaskasutus võib nii mõnelegi esmapilgul tunduda tüütu ja aeganõudev, on sellest 
lõpuks palju kasu. Läbi taaskasutuse saab iga inimene teha meie elukeskkonna heaks 
midagi konkreetset. Tahaksid, et taaskasutus oleks sinu igapäevaelu loomulikum osa, 
aga ei tea, kust pihta hakata? 
  

Taaskasutuslaupäev 

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses laupäeval, 15. oktoobril 2022 kell 10-
13 

 
- Erinevad taaskasutustöötoad 
- Reet Ausi näitus „“Kas teksapükstega üldse lastakse taevasse?” tekstiilide 
taaskasutusest 
- Dokumentaalfilm „ Moest väljas“ jälgib Reet Ausi teekonda Tallinnast läbi moelavade 
ja puuvillaväljade otse moetööstuse masstootmise epitsentrisse Bangladeshi. 
Teatrisaalis. 
- Lauamängude, heliplaatide ja helikassettide kirbuturg 
- Põlva valla käsitööklubid, seltsingud ja ringid 
- Varjevõrgu punumine Ukraina toetuseks 
- Raamatulaat 
- Väljapanekud erinevate materjalide taaskasutusest 
Päeva lõpuks 

Läbi taaskasutuse võib asjadele anda ka hoopis uue elu, panna helisema vanad suusad 

või päevi näinud pesukausid! 

Isetehtud fantaasiapillidel võtab päeva kokku SILVER SEPP. 

Silver Sepp on tähelepanu pälvinud omanäoliste isetehtud fantaasiapillidega, mis on 

sageli meisterdatud taaskasutatud materjalidest. 

Muu hulgas on Silver Sepp loonud vanast võrguhargist naelapilli, mänginud 

kanalisatsioonitorudel, jalgratta esirattal ning kuuest pesukausist ja 20 liitrist veest 

tehtud vesitrummidel. 


