
XXIII KÄSITÖÖPÄEVAD SAAREMAAL 
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Kuressaare Ametikooli saal, Kohtu 22, Kuressaare. 

https://ametikool.ee/et 

 

15. oktoober 2021 – reede  

 

11.00-12.00 kogunemine ja hommikukohv 

Saab tutvuda Lapimooride tegevusega ja kohal on teisigi Saaremaa käsitöölisi oma toodangut 

tutvustamas 

12.00 Käsitööpäevade avamine KONVERENTS 

Loengud: 

12.15  - Kas kaug- ja loometöö päästab maapiirkonna? Kuidas on tänapäeva digivahendeid ja 

-kanaleid kasutades võimalik elada maal ilusat elu, tehes/müües oma loome-või 

käsitööd.  Lektor: Saaremaa vabakontori - Edukontori tegevjuht Kristel Oinberg-Kelder 

12.55 - Kuidas tarbekäsitöö saab teiste toodetega kokku sobitada, et läbi elamuse/kogemuse 

Saaremaa lugu jutustada. Sihtasutus EHTNE Saaremaa märgis tegevus ja tulevik. Lektor: 

Saarte Koostöökogu ettevõtluse suunajuht, EHTNE Saaremaa märgise koordinaator Sulvi 

Munk. 

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: Vello Kaasen, Kadri Tilk ja Siiri 

Künnapas. 

KÄSITÖÖETTEVÕTLUSE AUHINNA ÜLEANDMINE 

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

Ettekanne Mari Lepikult. 

17.00 – Muhu saare 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. 

Ametikooli Disainimajakas on avatud kangakudujate näitus. Seda saab külastada ennem 

konverentsi algust, lõunavaheajal või ennem õhtusööki.  

Foto: Sandra Urvak 

https://ametikool.ee/et


 

 

16. oktoober 2021 – laupäev  

TUTVUMINE SAAREMAA KÄSITÖÖ HETKESEISUGA 

Kuressaares: 

 

1. Kadri Tüüri töötuba -  Eseme semiootiline analüüs.  

Huvilistel palume registreerimisel osalemise soov kirja panna!! 

2. Saaremaa Kunstistuudios Saaremaa viltijate näitus – „Pane selga!“ 

 

3. Priit Kivi ringkäik Saaremaa muuseumi varahoidlas. Näha saab meeste käsitööks 

vajalike esemeid ja juurde kuulata põnevaid jutte esemetest ja nende saamislugudest. 

Priit Kivi on Saaremaa muuseumi peavarahoidja. Toimub eelregistreerimisega kaks 

ringkäiku: 11.00-12.00 ja 12.00-13.00, kummaski grupis saab osaleda 12 inimest.  

Huvilistel palume registreerimisel osalemise soov kirja panna!! 

RINGKÄIK ON TÄIS. 

4. Saaremaa rahvariidenõuandekoja külastus. Arhiivi 1, Kuressaare 

Nõuandekoda asub tekstiilihoidlas ja lähemalt saab tutvuda seal olevate rahvariiete 

üksikesemetega. Rahvariietest räägib ja näitab neid Saaremaa muuseumi kuraator-

koguhoidja Piret Hiie-Kivi 

Huvilistel palume registreerimisel osalemise soov kirja panna!! 

 

Lääne-Saaremaal 

5. Leedri küla: 

http://www.leedri.ee/ 

Tere tulemast Lääne-Saaremaale! Lümanda rahvamajas ootavad teid kell 10.00-12.00 

Saaremaa Lapimoorid, kes näitavad oma töid ja erilisi lapitöövahendeid. Samuti tutvustab 

makrameetöövõtteid Karala noorik Grete Pokk. Töötab kohvik, suurematel gruppidel palume 

oma tulekust ette teatada.  

Kell 12.00 toimub Lümanda lähistel Leedri külas ekskursioonid, mida viib läbi sealne elanik 

ja lapitekkide õmbleja Jaanika Tiitson. Ringkäik lõpeb Orbu talu Kadakakojas Saaremaa 

kadakasiirupite degusteerimisega (neid on võimalik ka kaasa osta). Ringkäigu ja 

degusteerimise hind kokku 5 eurot, soovitav on eelnev registreerimine tel 56 236 402. 

 

Leisi kant: 

6. Saare vilt  

http://www.saarevilt.eu/ 

Mareli Rannap ootab teid külla oma tallu 12.00-15.00 

 

 

Laimjala kant: 

 

7. Nooda Mare ootab külalisi oma kodus 

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

Huvilistel palume registreerimisel osalemise soov kirja panna!! 

 

http://www.leedri.ee/
http://www.saarevilt.eu/
https://www.facebook.com/pg/Noodadesign/posts/


Sõrve: 

8. Sõrve villaveski külastus 

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

Kellaaeg täpsustub 

Egon Sepp – 55511181 

Huvilistel palume registreerimisel osalemise soov kirja panna!! 

 

Muhu: 

9. Muhulased ootavad kõiki külla ja väikesele kohvile ennem praamile minekut 

16.10.2021, Liiva külas Oad ja Eed seltsiruumis. Seal saab teepeale kaasa osta ka 

kuulsat muhu leiba. 11.00-18.00  

http://www.oadeed.ee/ 

10. Muhumuster ootab teid külla, Liiva külas, Lasteaia majas.  

Google mapis - Muhumuster 

 

HIND 

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

magustoit kohviga) – 18€ 

Õhtusöök koos Ammukeri esinemisega (bufee + kohvi ja kook + vein) - 27€ 

Kokku 45€  

 

Kõik küsimused: 

Mareli Rannap 

marelirannap@gmail.com 

5228817 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/416254748471887/
http://www.oadeed.ee/

