
 

 

Mida me teame Eesti käsitööst? 

 

Eesti käsitöö on osa Eesti kultuurist ning Eesti kultuuril läheb hästi. Eesti kirjandust loetakse. Eesti 
muusikat kuulatakse. Eesti filme vaadatakse. Eesti teatrites käiakse... Mida me aga teame Eesti 
käsitööst? Kes on tegijad? Millised on tooted? Ajalugu, olevik, tulevik? 

Eesti käsitöö on osa Eesti majandusest. 
Iga ese, sellele eelnenud tootmine ja kogu tööstus on alguse saanud väikestest asjadest-, oma kätega 
tehtust. Igal menutootel on olnud esimene prototüüp. Kas meie käsitööettevõtted 
võiksid/peaksis/SAAKSID astuda järgmise sammu, oma tootmine mehhaniseerida ning kasvada 
suurteks tootjateks ja tööandjateks? 

Eesti käsitöö on disaini ja kunsti väljund. 
Ta on tulevikku vaatav. Palju noori ja andekaid inimesi kes on valdkonnaga liitunud ja kõik meie 
teised kes me oleme otsustanud sellesse uskuda. Kas meie tegemistel on aga majanduslik ja 
ühiskondlik põhjendus ning mõte? 
 
Eesti käsitöö on osa Eesti loost. 
Meedia, avalik ruum on populaarsete ja edukate päralt, mis on intrigeeriv ja huvitav sellest 
räägitakse. Kas meie käsitööl on jutustada OMA intrigeeriv ja huvitav lugu? 

Eesti käsitöö pakub ehedaid emotsioone. 
Me vajame emotsioone ning üldjuhul otsime seda pigem mujalt, siis aga juhuslikult just siin Eestis 
satume millegi enneolematu ja emotsionaalse otsa.   
Miks tuleb see meile tihtilugu üllatusena? Kas ja miks puudus meil vastav teadmine? 

Eesti käsitöö on saab olla ainult Eestis. 
Ja kui seda siin ei oleks siis ainult siin Eestis saaks selle luua. 
Kas siin on SEE keskkond, inimesed ja võimalused mis tagavad käsitööle arengu? 
 
Kas Eesti käsitöö vajab tugiorganisatsiooni? 
Jah, sest ta vajab ühiskonnas laialdasemat teadvustamist. Meie käsitöölised vajavad ära elamist 
võimaldavat olevikku, nad vajavad kindlust tuleviku suhtes ning meie pika ajalooga 
käsitöötraditsioonid vajavad väärtustamist.   
Kui meie saame midagi ära teha Eesti käsitöö heaks, siis me peame seda tegema, sest Eesti 

käsitöö on meie kultuur, meie majandus, meie lugu... 
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