Puit ja käsitöö
Asutus on avatud ka üksikkülastajale kodulehel esitatud aegadel.
Teisi asutusi saab külastada vaid grupiga ja selleks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida,
kontakteerudes Tartumaa Arendusseltsiga (triin@tas.ee, +372 5302 9203).
1. Avinurme puiduait - puidust käsitöö, turismikeskus, õpitoad
Ida-Virumaa, www.puiduait.ee
2. Avinurme elulaadikeskus – käsitöö, piirkonna elulaadi arendamine, õpitoad
Ida-Virumaa, www.elulaadikeskus.ee
3. Puukujurid – puidust skulptuurid, erilised ehitised, nutikas ressursikasutus
Jõgevamaa, www.puukujurid.ee
4. Alatskivi lossi käsitöökojad - loomeettevõtted, käsitööpood, õpitoad
Tartumaa, www.alatskiviloss.ee
5. Emajõe lodjaselts – paadiehitus, pärimuse kasutamine kaasajas, loodusretked ja
õpitoad
Tartu, www.lodi.ee
6. Antoniuse õu – käsitöökojad, õpitoad
Tartu, loovtartu.ee/antonius/
7. Uhti avatud ateljee – meistrikojad, õpitoad
Tartumaa, www.uhti.ee
8. Luke käsitöökoda – kogukonna potentsiaali rakendamine, käsitöötooted, õpitoad,
kohvik
Tartumaa, www.lukemois.ee
9. Creative Woodworks – laastust iglusaunade valmistamine
Viljandimaa, www.iglusaun.ee
10. Veski talu – käsitööait, vanatehnika
Viljandimaa
11. Käsiteokoda – innovaatilised ideed ja esiemade kultuuripärand, materjalide
taaskasutus, õpitoad
Jõgevamaa, www.teokoda.ee
12. Art Glass Studio – klaasist käsitöötooted, õpitoad
Jõgeva, www.artglass.ee
13. Giftline – küünlatehas, kauplus, õpitoad

Viljandimaa, www.giftline.ee
14. Olustvere mõisa kojad – käsitöö- ja villatuba, leivakoda, keraamikakoda,
savikoda, viinavabrik, õpitoad
Viljandimaa, www.olustveremois.ee
15. Bonifatiuse gildi kojad – kehakatte töökoda, ostukoda, sepikoda, vitraažikoda,
paberikoda, õpitoad
Viljandi, www.bonifatiusegild.ee
16. Loodi mõis – puidu traditsioonilise töötlemise õppekeskus
Viljandimaa, www.loodi.ee
17. Murese mahetalu – lambakasvatus ja lambavillast käsitöötooted
Viljandimaa, www.murese.ee
18. Tarvastu käsitöökoda – eriteemalised käsitöökursused
Viljandimaa, kasitookoda.tarvastu.ee
19. Torupillitalu laastukoda – traditsioonilise laastukatuse valmistamine
Valgamaa, www.laastukoda.ee
20. Ritsu – puit- ja palkmajad, uudsete tehnoloogiate kasutamine, kõrge kvaliteet ja
ökonoomsus
Valgamaa, www.ritsu.ee
21. Lemmik Mees – kümblustünnide ja tünnisaunade tootmine, eksport
Otepää, www.lemmikmees.ee
22. Maavillane – käsitöö, lambakasvatus ja villa tootmine, looduslähedane eluviis
Valgamaa, www.maavillane.ee
23. Rõuge Sepp – traditsiooniline sepatöö, toodete müük
Võrumaa, www.sepp.ee/rouge
24. Rogosi mõisa koolituskeskus – mõisakultuuri mitmekülgne arendamine, töötoad
Võrumaa, www.rogosi.ee
25. Tsiistre linamuuseum – traditsiooniline käsitöö, linatoodete müük, õpitoad
Võrumaa, www.linamuuseum.ee
26. Avatud ateljee – galerii, käsitöömüük, koolitused, töötoad
Võru, www.rutiavatudateljee.ee
27. Aila Näpustuudio – huvikool, töötoad ja koolitused
Võru

28. Puidu- ja mööbli kompetentsikeskus – puidu- ja mööblivaldkonna oskusteabe
koondamine ja jagamine, innovaatilised tehnoloogiad
Võrumaa, pmkk.vkhk.ee
29. Tuti talu - käsitööalased koolitused, töötoad
Võrumaa, www.puhkaeestis.ee/et/tuti-talu
30. Wiera küünlakoda ja -pood – küünlapood, õpitoad
Põlvamaa, www.wiera.ee
31. Seto ateljee-galerii – galerii, käsitööna valmistatakse seto-temaatilist tapeeti,
hõbeehteid
Võrumaa, www.setokunst.ee
32. Hipobaby – puuvillast mähkmed beebidele, linasest kangast laste ja meeste
rõivad, seto rahvarõivad
Võrumaa, www.hipsik.ee
33. Vana Jüri Seebikoda – seebitootmine ja müük, õpitoad
Põlvamaa, www.vahtraorg.eu
34. Seto Käsitüü Kogo – kohaliku kogukonna käsitöövõrgustik (sh Värska
käsitööselts Kirävüü), õpitoad
Põlvamaa ja Võrumaa, www.kangakiri.wordpress.com
35. Räpina keraamika - käsitöökeraamika, sumerite-aegne piimpõletuse tehnika
Põlvamaa
36. Räpina loomemaja – käsitöö õpitoad, näitused
Põlvamaa, www.rapinaloomemaja.ee
37. Peramaa käsitöötoad – puidu kasutamine ehituses ja käsitöös, kogukonna
potentsiaali rakendamine, taaskasutus, õpitoad, käsitööpood
Tartumaa, www.peramaa.eu
38. Vana Paat – traditsiooniline puutöö, paadiehitus
Tartumaa, www.vanapaat.ee
39. Avi puidutöökoda – puidutöötlemine, originaalmööbli valmistamine
Tartumaa, www.aviptk.ee
	
  

