
 
 
 
 
 
 
 

Järva Arengu Partnerid  ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu  
„Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine“ 

 

 

Kokkuvõte Järvamaa käsitöövõrgustiku kokkusaamisest 5. septembril 2016 

Kokkusaamisel osales 18 käsitöö ettevõtjat või –toodete valmistajat, 9 inimest Lõuna-Järvamaa 

Koostöökogu tegevuspiirkonnast ning 9 inimest Järva Arengu Partnerite piirkonnast.  

Tutvumisringis selgusid tegevusalad, millega tegeletakse - kudumine, heegeldamine, viltimine, 

õmblemine, ehete, magnetite, järjehoidjate, lillevööde jms valmistamine, masinkudumine, 

kangakudumine, tekstiilkäsitöö jne, lisaks veel erinevate kursuste juhendamine. 

Arutelud: 

Oodatud sündmust nii käsitöö ettevõtjatele kui ka toidutootjatele „Järvamaa päevad Solarises“ sel 

aastal enam ei toimu, Solarisel on uued töötajad ning uued turundusplaanid. Uusi võimalikke 

kauplemiskohti (Järve või Mustamäe keskuses) pakub järvakatele OÜ Üritusturundus. 

Võimalikud ajad – vahemikus 6.-9. okt ning 9.-13. nov.  

Üks kauplemiskoha (2 m laud) hind on päevas 56 euri, ettevõtja osa võiks sellest olla 25 € päev. 

Ülejäänud osamaksu võiks maksta tegevusgrupid. Parkimine mõlema keskuse juures tasuta.  

Ettepanekud Järvamaa päevade osas: 

 Järve keskus – 6. oktoober (neljapäev) ning 12.-13.nov (laupäev-pühapäev).  

Mõnel määral võib probleeme tekitada novembris samal ajal toimuv Mardilaat, Lõuna-

Järvamaa olulisemad osalejad plaanivad osaleda just mardilaadal.  

 JAPi tegevjuht selgitab OÜ-ga Ühisturundus välja kuupäevade sobivuse, seejärel hakkavad 

mõlemad tegevusgrupid tegelema võimalike osalejate leidmisega. 

 Uurida järgmiseks aastaks Tartu varianti. 

Ettepanekud tulevikuks: 

 Hakata moodustama (välja töötama) käsitöö turismipakette – pakkuda bussitäitele 

külastajatele marsruute ringi sõitmiseks – ühe ettevõtja juurest teise juurde. Kuidas 

käivitada??? Vajalik pikem arutelu. 

 Järvamaa käsitöö näitused ja näitusmüügid Tallinnas. Rändnäitus – 1 nädal kohapeal. 

Kuidas ja kus korraldada? Teemanäitus + müügiks igasugune käsitöö? 

 Avada Tallinnas Järvamaa käsitöö butiik. 

 Avada Mäekülas Järvamaa käsitöö kauplus. 

 Anda juba sel sügisel välja Järvamaa käsitöö kalender.  

 Käsitöö müügivõimalused – Türi Lillelaat, Järvamaa Laulu- ja tantsupidu, Soome 

partnerite juures – Haminas ja Kankanpääl.  
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Enne kohtumise lõppu räägiti võrgustiku projektijuhi rollist. Kohta pakuti Paides elavale endisele 

käsitööõpetajale Hedi Jürgenile, kes väljakutse ka vastu võttis.  

 

Kokkuvõtte koostas 

Riina Trumm 

LJKK tegevjuht 

 


