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Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketist-

Miks puuduvad abi saavate ettevõtete hulgast messitegevusega tegelevad organisatsioonid?
Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi eesmärk on anda koroonakriisist tingituna
erakorralist abi organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja
eesolevate möödapääsmatute kulude kompenseerimiseks.
17. – 19. aprillil Tallinna Lauluväljakul toimuma pidanud Tallinna Käsitöömess jäi valitsuse
poolt väljakuulutatud eriolukorra tõttu ära.
Tallinna Käsitöömess MTÜ loodi aastal 2014 ja ühingu põhitegevuseks on Tallinna
Käsitöömesside korraldamine. 2020 aasta mai seisuga kuulus organisatsiooni 322 liiget.
Tallinna Käsitöömess Tallinna Lauluväljakul on toimunud 10 korda. Messidel on kokku osalenud
1278 erinevat kauplejat ja ligi 200 000 külastajat.
Käsitööliste igapäevaelu üks osa on laadategevuses osalemine. Laadategevuse kõrgaeg aastas on
kevad, suvi, sügis ning alates aprillist toimub üle Eesti ja ka mujal sadu ja sadu laatasi, messe,
näitusmüüke, festivale, tähtpäevi ja traditsioonidest kantud avalikke üritusi. Käsitöölised müüvad
üldjuhul alati oma kaupa ise või teeb seda pereliige. Eestis on ümarguselt ligi 2000 aktiivselt
tegutsevat käsitöölist ja valdkonna kogukäive aastas on kuni 50 mil. euri.
Laatade, messide ärajäämise korral kaotavad sissetuleku ka nendel osalema pidanud käsitöölised.
Kui sellelaadsete müügiürituste ärajäämine on aga pikaajaline ja täielik, jäävad ka käsitöölised
pikaks ajaks ja täiesti ilma oma sissetulekutest. Valdkonnale mõjub see hävitavalt ning suur hulk
inimesi vaesub. Ometi on käsitöö osa meie traditsioonidest ning selle kerge käega ohveradmine
jätab jälje ka meie kultuurile.
Samas seisus on ka laadakorraldajad. Kui tulu ärajäänud üritusest jääb saamata, on tegevus
häiritud ja edaspidiste messide korraldamine küsimärgi all.
Teeme Kultuuriministeeriumile ettepaneku kultuurile suunatud toetuste hulka lisada ka
messitegevusega tegelevad ettevõtted, sest ka nemad on eriolukorra tõttu kannatanud ning
sattunud raskustesse.
Teie mõistvale suhtumisele ja kiirele reageerimisele lootes!
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