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Piret Kreitsman tutvustas oma ettevõtte Ramjee lugu:
Käis tööl Ardus õmblustsehhis meistrina ja ühel hetkel sai sellest isu täis ja kui kurtis sõbrannale, et
isu täis, siis sõbranna küsis, et miks sa ära ei tule, sul on ju annet. Nädal hiljem oli lahkumisavaldus
töö juurde antud. Peale töötuks jäämist võttis end kohe Töötukassas arvele ja asus äriplaani
koostama. Küsisin maksimumi ja sai. Oma ettevõtte lõi 2012.
Algselt arvas, et talviti eriti tööd pole, ostis kudumismasina, et kududa. Alates teisest aastast jäi
kudumismasin seisma. Linaste rõivaste õmblemisele rätsepatööna oli piisavalt nõudlust. Kui keegi
tahab suveks linast kleiti, siis tuleks tellida talvel või kevadel. Kevad, suvi, sügis on väga kiire.
Puidutöö tuli möödaminnes, oli üht-teist vaja ja siis Allan tegi. Kõigepealt osteti tikksaag, et
trükipakke teha ja nüüd tehakse neid tellimuste peale. Tellitakse suveniire ja kingitusi. Sahtlisse
pole väga aega teha.
Esimene aasta läks äriplaani järgi. Enne ettevõtte loomist tegi koostööd Imbi Karuga, käidi koos
laatadel jms.
Ettevõte on täiesti pere-ettevõte, asukoht on endine metsavahi talu, kuhu ehitati uus hoone, mis on
praeguseks 15 aastat vana. All asuvad töötoad ja on plaan teha ka kangaladu.
Igast asjast tuleb õppida. Kliendilt tuleb mitu korda üle küsida ja läbi rääkida. Uued tooted tulevad
klientidelt, et kuule, kas oskad mulle teha sellise asja. Ja siis saab sellest hitt. Viimane näide oli
pitskleit, millele klient tahtis liblikaprossi. Ja tagasiside oli, et pitskleiti vaadati, aga põhilise huvi sai
liblikas. Liblikas on linase peale värvitud.
Piret käib tegemas töötubasid ja õpetab trükkimist. Käidi Kassiaru perepäeval, peremehel oli seal
idee puslesid teha. Allan tegi pusled ja siis lapsed joonistasid ise.
Laatadel eriti ei käi, kui siis kuskil, kus on huvitav, näiteks Võru Folkloorifestivalil.
Praegu on pooleli tantsurühma riided – 12 komplekti. 12 kleidi proov võtab 3 tundi aega.
Piret Hansmann tutvustas oma ideed – Järvamaa Päevad Järvamaal. Idee tuli sellest, et käis perega
Põhja-Poolas linnakeses Hell, seal toimus linna ajaloo üritus, olid kontserdid, rahvas kandis erilisi
rõivad ja kostüüme. Paides võiks ka teha sellise Järvamaa Päeva, koos kohvikute, kohalike
käsitöömüüjate ja kohalike esinejatega. Idee on suvepäev, kus Järvamaa inimesed pakuvad oma
toodangut, kus päev on täis nalja ja huumorit ja head ajaviidet. Tegijad ja külastajad võiksid olla
kostüümides. Võiksid olla kodukohvikud, müügiletid, õhtul kontsert-pidu, parimate kostüümide
autasustamine, näidend, koertekohvik. Päeva toimumise kese võiks olla Väike-Aia tänav, sest seal
on roheala ja Pärdi aed. Liiklus võiks olla avatud, et ei toimuks keskväljakul. Kes on nõus
panustama, need annavad Piret Hansmanile teada. Kuupäev 8 või 9. juuli. See oleks ideaalne
turustusvõimalus, kui suudame meelitada kliendid Järvamaale.
Jaak Salmar: Ürituse põhieesmärk on käsitööliste enesetutvustus rahvale – töötubades. Endal peab
olema mõnus ja lõbus ja vaba. See üritus on teistmoodi, sest ta on teises kohas kui tavapärane
kesklinn - Pärdi aiast kuni kasvõi muuseumi parki. Nii saab rahvas ligi ja ka muu liiklus saab
toimida.
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Infovahetuse täiustamine – Hedi Jürgen: Oleme saanud kokkuleppe, et saame kasutada
infovahetuseks Facebookis Järvamaa Käsitöö gruppi. Kõik soovijad saavad sellega liituda.
Turustamise idee - vastastikune soovitamine klientidele. Luua infotrükis, näiteks kaart
käsitöötalude, -töötubade, -poodide asukohtadega ja teisel pool kontaktinfo, pildid (kaunis pilt või
hoopis karikatuurne nagu turismivõrgustikul). Kaunilt kujundatult, nii saavad võrgustiku liikmed
üksteist reklaamida. Ka info, millal on avatud.
Kaardile võiks koguda templeid nendest kohtadest, mida klient on külastanud. Kui näiteks 12
templit koos, siis annab viimases kohas ära ja suve lõpus toimub loosimine. Loosi jaoks annab iga
käsitöötootja auhinna.
20.märtsil tutvustada mängureegleid ja voldiku kujundust.
Koostada Google kaart, käsitöö tegijate kohta. Seda saab teha voldiku info alusel.
Järgmine kohtumine on 20.märtsil Kilplaste Kojas kell 16.00
Külla tuleb ettevõtluskonsultant Lahemaalt.
Õppereisi aeg ja koht
Õppereis toimub Muhumaale. Ühepäevane, oma bussiga Muhusse, kolmapäev 19.04.2017
Hedi räägib läbi: Liiva keskus, Lambanaha Töötuba, Käsitöötuba Muhumuster, Männiku Käsitöötalu
Koguva külas, Jüri-Jaani keraamikatalu, Moemutter. Vastuvõtjad pakuvad ka hommikuse
kohvipausi, lõuna ja õhtuse kohvipausi.
Muu info:
Käsitöö mentorkoolitused toimuvad maakonnas 2-3 korda aastas.
1. märts kell 17.00 Anu Pink muhu kampsuni kudumine, lõiked enda järgi. Türi Kultuurimajas.
6. mai Lembe Maria Sihvre tikkimiskoolitus Türil. Korraldab Kesk-Eesti Käsitööselts, Imbi Karule
teada anda. Läheb info ka Järvamaa Käsitöö gruppi.
23. oktoober Imavere vald, aastateema põhine „Tulest tulnud“. Rahvakultuurispetsialist Lili Välimäe
kutsub esineja.
Türi Heegeldajate näitus 3.03-30.03 Türi Kultuurimaja Kunstigaleriis.
30. aprill – 1. Mai Türi Tulbipäevadel teeb Hedi kõlapaelu, vildiprosse.
Koostas Sille Erala
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