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Tere, hea lugeja! Käesolev juhendmaterjal pakub 
sulle ülevaate sellest, mis tunne on töötada 
EUdigiTACi meetodiga. Meie eesmärk 
on aidata käsitöölistel omaks võtta eri 
digitaalseid vahendeid, et edendada 
nende loomingut ja ettevõtlust. 
Selleks lõime spetsiaalse haridusliku 
programmi.

Läbi terve projekti rakendasime 
kasutajakeskseid osalust soosivaid 
meetodeid. Me korraldasime töötubade 
sarja: kõik koolitused järgisid sarnast 
eeskuju, mis on hõlpsasti kohandatavad 
vastavalt käsitletavatele teemadele ja 
eesmärkidele. Töötoad pakuvad käsitöölistele 
praktilisi kogemusi, koolituste edukus ja tulemus 
sõltuvad teadmistevahetusest ja osaliste 
panusest.

Partnerid kohandasid töötubade ülesehitust 
oma vajadustele ja sihtrühmale sobivaks. 

Tüüpiline eeskuju oli 4-tunnine koolitus 
(sissejuhatus, kordavat mustrit järgiv 

arutelu ja praktiline koostegemine, 
tagasisidestamine, kokkuvõtted), 
kus osales 20 käsitöölist. 

Iga töötoa jooksul soovisime 
osalistele pakkuda uusi, innustavaid 

teadmisi ja julgustada neid kasutama 
digitaalseid vahendeid nii loomingulises 

töös kui selle turustamises.

Nii et – pea plaani, ole paindlik ja jälgi oma 
auditooriumi ning nende õppimisstiili. Ja ära 
unusta kohvi!

Teretulemast, 
töötoa läbiviija!
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Antud juhendmaterjal on kasulik inimestele, kes viivad läbi 
erinevate käsitöö- ja digitaalsete oskuste arendamisega seotud 
projekte, töötubasid jms. Siit leiad näpunäiteid ja kogemusi 
edukate töötubade korraldamiseks ning seejuures põnevate 
tulemuste saavutamiseks.

Juhendmaterjal on kokku pandud rahvusvahelise 
projekti EUdigiTAC – Digitaalne käsitöö kogukonna 
teenistuses läbiviimise käigus saadud kogemuste põhjal. 
Tegemist oli rahvusvahelise projektiga, mille partneriteks 
olid Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland 
ja Changemaker AS Rootsist, Tartu ülikooli Viljandi 
kultuuriakadeemia Eestist ning Confartigianato-
Imprese Udine Itaaliast. Projekti üldkoordinaator on 
täiskasvanuhariduse keskus Studieförbundet Vuxenskolan 
Västra Götaland ning projekti rahastab Euroopa Liidu Creative 
Europe’i programm.

Mida siit leida?
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• Giorgia •
 Itaalia 
õpilane

• Madli •
Õigeusukiriku tekstiilide 

uurija, Eesti

Õppimine oli lõbus ja kasulik. 
Sain audio-monteerimise vallas 
isegi väikese tööpakkumise.

• Ulrika •
Rootsi käsitöömeister

See projekt andis mulle teadmise 
sellest, kuidas kangakudumise 
erinevaid meetodeid ja ettappe 
on võimalik edasi anda lühikeste, 
spetsiifiliste filmikeste või fotodest 
koostatud videote abil.

• Meta •
Rootsi 

käsitöömeister

Antud projekt andis mulle 
võimaluse mõista, et miskit 
keerulist ja mitmeid erinevaid 
parameetreid sisaldavat on 
ka siiski võimalik nähtavaks 
muuta. EUdigiTAC projekt 
leidisviisi, kuidas end lihtsate 
vahenditega arusaadavaks 
teha. Nii on võimalik käsit-
ööoskuseid ka digitaalselt edasi 
anda.

• Mareli •
Eesti käsitööettevõtja

Video tegemine ei ole raketiteadus. 
Meie kui tulevased pärandtehnoloog-
id oleme kohustatud tulevastele põlv-
edele videote vahendusel rahvakunsti 
ja pärandtehnoloogiaid jäädvustama.

Osalejate 
kommentaare

• Elena •
Itaalia käsitöömeister

Mul on rõõm esitleda laiema-
le üldsusele - nii noorematele 
kui ka rahvusvahelisele pu-
blikule - tekstiilitööstust ja 
meie piirkonna villatöötlemi-
se traditsioone.

Ma ei olnud kunagi varem 
külastanud tikkimisstuu-
diot. Nüüdseks olen enda 
jaoks avastanud mainitud 
tehnika mitmekülgsuse ja 
rikkuse.

helen.kastik
pärandtehnoloo-gid

helen.kastik
käsi-tööoskuseid
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EUdigiTAC pakkus käsitöölistele juurdepääsu ja võimaluse 
osaleda oma käsitöövaldkonnaga seotud digitaalse info 
loomisel ja levitamisel. Selle jaoks viidi kokku käsitöömeistrid 
ja multimeediaspetsialistid. Üksteiselt õppides leidsid 
käsitöömeistrid viisi, kuidas digitaalseid oskusi kasutades oma 
käsitöövaldkonda edendada või isiklikku ettevõtlust arendada.

Projekt ühendab kolme Euroopa käsitöökogukonda, luues silla 
traditsiooniliste käsitööoskuste ja digitaalsete kompetentside 
vahele.

EUdigiTACi puhul oli tegemist rahvusvahelise projektiga, 
mille partneriteks olid Studieförbundet Vuxenskolan Västra 
Götaland ja Changemaker AS Rootsist, Tartu Ülikooli 
Viljandi kultuuriakadeemia Eestist ning Confartigianato-
Imprese Udine Itaaliast. Projekti üldkoordinaator oli 
täiskasvanuhariduse keskus Studieförbundet Vuxenskolan 
Västra Götaland ning projekti rahastas Euroopa Liidu Creative 
Europe’i programm.

EUdigiTACi 
projektist

www.eudigitac.eu
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Partnerid ja 
kontekstid

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö 
osakonnas on võimalik omandada rakenduslikku kõrgharidust 
eesti rahvusliku tekstiili, ehituse ja metallitöö erialal. 
Osakond lõimib traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegse 

tarbekeskkonna põhimõtetega.

Eesti lähtus EUdigiTACi projektis osaledes veendumusest, et 
kohalikel traditsioonidel põhinev käsitööl on suur potentsiaal 
ka kohaliku ettevõtluse arendamisel. Digitaalsete vahendite 
kasutamine aitab käsitöömeistritel jõuda laiema sihtgrupini, 

nagu näiteks põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasteni.

Confartigianato-Imprese Udine on suurim kohalikke käsitöölisi 
ühendav ametiorganisatsioon Itaalias, mis toetab käsitöömeistrite 
koolitust ja töötamist. Praeguseks on Udine regioonis 77 
kangakudumisega ning 123 rõivaste tootmisega tegelevat 
käsitööettevõtet. Käsitöölised kasutavad sotsiaalmeediat enamasti 
oma klientidega suhtlemiseks ning nende sooviks on oma 
ettevõtlustegevust arendada, kasutades tõhusamalt digitaalseid ja 

multimeedia võimalusi.

www.confartigianatoudine.comwww.kultuur.ut.ee
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Partnerid ja 
kontekstid

Studieförbundet Vuxenskolan on täiskasvanuhariduse keskus, mis 
pakub rahvaülikoolile omaseid koolitusi, nende hulgas ka kunsti, 
kultuuri ja loominguga seotud kursuseid. Paiknedes väljaspool 
klassikalise hariduse süsteemi, on organisatsiooni eesmärgiks muu-
ta teadmised ja haridus kättesaadavaks kõigile, lähtudes seejuures 
demokraatia ja võrdsuse põhimõtetest. Studieförbundet Vuxensko-
lanil on kolmsada kohalikku haru üle Rootsi. Organisatsiooni pa-
kub õppimisvõimalusi noortele, täiskasvanutele, eakatele, erinevate 
vähemusrühmade esindajatele jne nende demograafilisest, profes-

sionaalsest või sotsiaalsest taustast sõltumata.

Changemaker AS on 1998. aastal loodud erakapitalil põhinev 
konsultatsiooniettevõte, millel on laialdased teadmised 
ja kogemused projektijuhtimise, jätkusuutliku arengu ja 

innovaatiliste teenuste loomise alal.

Ettevõte baseerub Rootsis, Göteburgis ning sellel on 
koostööpartnereid nii Rootsis, Taanis kui ka Saksamaal. 
Changemaker AS töötajad on viimase kümne aasta jooksul 
juhtinud mitmeid erinevaid Euroopa Liidu finantseeritud 

rahvusvahelisi projekte.

www.changemaker.nuwww.sv.se

helen.kastik
no comma: 
Rootsis Göteborgis

helen.kastik
Please drop the last letter 'i':
Organisatsioon
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Nn EUdigiTACi meetod koosneb temaatiliste töötubade jadast. Töötubade 
eesmärgid ei ole siduvad, vaid on pigem inspiratsiooniks täpsema fookuse 
leidmisel. 

Iga järgneva töötoa teema põhines eelneva järeldustel:

kuidas kaasata 
väheste 

digitaalsete 
oskustega 

käsitöömeistrid 
digitaliseerimis-

protsessi

kuidas 
digitaalsete 

vahendite abil 
edasi anda nn 
vaikivat või 

käelist teadmist

kuidas kasutada 
digitaalseid 

tööriistu 
kultuuripärandi 

ja 
traditsiooniliste 
käsitööoskuste 
säilitamiseks

katsetada 
erinevaid 

digitaalseid 
meetodeid 
ning luua 

multimeedia 
lahendusi 

käeliste oskuste 
edasiandmiseks

tundma õppida 
sotsiaalmeedia 
võimalusi ning 

luua digitaalseid 
väljundeid tra- 

ditsiooniliste käs-
itööoskuste kon-
serveerimiseks, 
säilitamiseks, 

vahendamiseks ja 
jagamiseks

kokkuvõttev 
osa tagasiside 
kogumiseks

Meetodid
- Tutvustus  -

1 2 3 4 5 6

helen.kastik
kä-si-tööoskuste
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Eestis korraldati 7 töötuba, mille 
hulgas oli nii loenguid kui ka 
praktilisi tegevusi. 

Esimene töötuba oli fookusgrupi 
kohtumine kohalike vajaduste 
kaardistamiseks ning projektile 
fookuse leidmiseks. Kui oli 
otsustatud, millele edaspidi 
keskendutakse, kutsuti huvilisi 
registreeruma 2. ja 3. töötuppa, 
kus esinesid loengutega kolme 
erineva valdkonna – etnograafilise 
dokumentaalfilmi, õppefilmi ja 
reklaamfilmi tuntud spetsialistid. 
Töötubade toimumise vahel pidid 
osalejad teemaga ka iseseisvalt 
töötama. 

Üksnes loengutel baseeruvad 
töötoad ei ole nii tõhusad, kui 
osalejad ei rakenda saadud uusi 
oskusi ka iseseisvalt.

Meetodid
- Eesti -
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Kolmes esimeses töötoas püüti 
välja selgitada käsitööliste 
vajadused, õpilaste teadmised ning 
käsitöövaldkonna maine antud 
regioonis. Lisaks projekti peamisele 
sihtrühmale – käsitöömeistritele 
ja multimeediaspetsialistidele 
– osalesid ühes töötoas ka 
muuseumite esindajad ja kohaliku 
tekstiilipärandi asjatundjad.                            

Meetodid
- Itaalia-

Projekti rahvusvahelise kohtumise 
järel korraldati veel kolm töötuba, 
kus õpilased mõtlesid sellele, kuidas 
käsitöömeistrite lugu jutustada. 
Kaks kohtumist toimus koolis ning 
üks nn rändtöötuba korraldati 
erinevate käsitöömeistrite juures. 
Kui gümnaasium kaasati ametliku 
koostööpartnerina, pidi töörühm 
leidma kompromissi projekti 
eesmärkide ja kooli õppeprogrammi 
ning reeglite vahel.



Juhend

2012

EUdigiTAC -Digitaalne käsitöö kogukonna 
teenistuses on Studieförbundet Vuxenskolan Västra 
Götaland, AS Changemakeri, Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia ja Confartigianato-Imprese 
Udine ühine rahvusvaheline projekt, mida rahastab 
Euroopa Liit Loova Euroopa programmi kaudu.
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Esimestes Rootsis korraldatud 
töötubades arutleti kultuuripärandi, 
sotsiaalmeedia ja Interneti ning IT 
oskuste kasutamise teemadel. 

Meetodid
- Rootsi  -

Projekti sihtgrupi vajadustest 
ja soovidest lähtudes alustati 
varem erinevate digitaalsete 
väljundite loomisega. Alates teisest 
töötoast kombineeriti erineva 
digitaalse materjali loomine ja 
dokumenteerimine ning arutelu 
teadmiste edastamise, turundamise 
ja käsitöömeistri rolli ning 
digitaalsete oskuste üle.
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Eestis korraldatud 
töötoad olid suunatud 
professionaalsetele 
käsitöölistele või 
rahvusliku käsitöö 
õpilastele kui tulevastele 
käsitöömeistritele. 
Eesti käsitöökogukond 
juba kasutab erinevaid 
digitaalseid abivahendeid, 
kuid tunneb 
puudust spetsiifiliste 
audiovisuaalsete 
väljundite rakendamisest. 
Sellest tulenevalt otsustati 
Eestis keskenduda 
kitsamalt video tegemise 
oskuste arendamisele.

Eesti

Eri riikide 
sihtrühmad

EUdigiTACi puhul on tegu kolme eri partneri ühisprojektiga, 
kus iga partner esindab oma käsitöökogukonda. Kõiki 

kolme partnerit ühendab üks omadus – nad kõik tegutsevad 
traditsioonilise käsitöö vallas , kuid siiski üsna erinevate 

sihtrühmadega.
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Rootsis korraldatud 
töötoad olid suunatud 
professionaalsetele 
käsitöölistele või käsitöö 
õppijatele – tulevastele 
professionaalidele. 
Esialgse sihtrühma 
moodustasid naised, kes 
koovad kangastelgedel 
kas huvi korras või 
kutseliselt. Hobikudujad 
on sageli koondunud 
n-ö kudumiskodadesse; 
kutselised kudujad 
töötavad üksi. Telgedel 
kudujate keskmine 
vanus Rootsis on 
suhteliselt kõrge (55+) ja 
seetõttu tuli veidi muuta 
töötubade fookust: kuidas 
kasutada nutiseadmeid, et 
dokumenteerida ja jagada 

Rootsi

Tüüpiline tekstiilival-
dkonna käsitööline Udine 
piirkonnas on üle 45 aasta 
vanune naisterahvas. Re-
gioonis tegutseb ka pere-
ettevõtteid, mis annavad 
põlvest põlve edasi kanga-
kudumise ja tikkimise tra-
ditsioone. Käsitöökoguk-
onna noorema põlvkonna 
esindajateks on peamiselt 
kohalike gümnaasiumide 
õpilased vanuses 14–19 
aastat. 

EUdigiTACi projektiga olid 
seotud mõned Confarti-
gianto Udine ühingusse 
kuuluvad käsitööettevõt-
jad ja mõned kunstikalla-
kuga gümnaasiumi Gym-
nasium G. Sello õpilased.

Itaalia

oma tegemisi; tutvuti 
sotsiaalmeediaga.
Mitmed osalenud olid meie 
tegemistest osa võtnud ka 
varasematel aastatel.
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Töötubade 
korraldamine
     - mida silmas pidada? -

Trüki välja ja märgi ära

PR
IN

T &
 T

IC
K

!

Mõtle, kes on sinu 
sihtrühm – kelleni 
tahad jõuda?

Kutsu osalejate 
kohale 
meelitamiseks 
esinema teada-
tuntud spetsialiste! 

Ära unusta oma 
eelarvet ning koosta 
realistlik plaan.

Vali õige asukoht: 
see peaks olema 
hõlpsasti ligipääse-
tav ning mugavalt 
mahutama vajaliku 
hulga osalejaid.

Enne töötuba uuri välja, millist 
tehnikat esinejad vajavad – arvuti, 
dataprojektor, helisüsteem jne.

Koosta esinemisjärjekord ning pane 
paika ajakava. Vaata, et aega jaguks 
kõigi teemade katmiseks.

Planeeri natuke 
varuaega, juhul 
kui töötoa käigus 
kerkib esile 
uusi huvitavaid 
teemasid.

Jäta osalejatele piisavalt 
aega töötoa materjalidega 
tutvumiseks. Mõtle, kas tahad 
jagada ka eelnevalt välja trükitud 
materjali. 

Jäta piisavalt aega 
registreerumiseks. Ole 
valmis selleks, et mõned 
osalejad hilinevad, nii et 
varu algusesse natuke 
rohkem aega.

Struktureeri 
töötoa kava nii, et 
osalejatel säiliks 
fookus ja huvi – et 
ei hakkaks igav!

Paku osalejatele suupisteid 
(kohvi, küpsiseid, puuvilju).

Varu paberit
 ja pliiatseid!

Jäta kahe 
töötoatoimumise vahele 
piisavalt aega, et osalejad 
jõuaksid saadud info 
ka läbi töötada (aga ka 
mitte liialt palju!).
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Co-funders

Töötubade 
planeerimine

- ajakava -

3
 kuud varem

Vali välja 
oma 
sihtrühmale 
sobivad 
kuupäevad, 
nii kindlustad 
selle, et 
soovitud 
osalejad 
töötuppa 
jõuavad. 
Võid välja 
pakkuda ka 
mitu erinevat 
kuupäeva.

2-3
 kuud varem 

1
 kuu varem 

2
nädalat varem

3
päeva varem

1
päev varem

Määra 
kindla-
ks töötoa 
toimumi-
se aeg ja 
koht, sõlmi 
kokkulep-
ped esi-
nejatega.

Saada välja 
töötoa info, 
kutsed, kuuluta 
registreerumine 
avatuks.

Hoia esinejaid 
töötoa planeeri-
misegakogu aeg 
kursis (materja-
lid, kodused 
tööd jne).

Vaata, 
et kõik 
esinejad ja 
korraldajad 
oleksid 
teadlikud 
tööjaotusest. 

Kontrolli,kas 
kõik kokku-
lepped ikka 
kehtivad, 
saada uuesti 
välja kutsed 
või meelde-
tuletused.

Saada välja 
meeldetule-
tused töötoa 
toimumise 
kohta.

Varu töötoa 
tarvis 
paberit ja 
pliiatseid.

Osta 
suupisteid, 
kohvi jne.

Mine kohale 
piisavalt vara, 
et jõuaksid kõik 
valmis sättida 
ning kontrollida, 
et tehnika 
töötab jne.

Vaata, kuhu 
on kõige 
mõistlikum 
teha suupiste- 
ja kohvilaud.

töötoa päeval...
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Töötoa toimumise
päeval

Kogu tagasisidet

Peale 
töötuba

Saada töötoas osalenutele mõned 
päevad peale selle toimumist 

kokkuvõttev kiri töötoast.

Mine kohale piisavalt vara, et 
jõuaksid kõik valmis sättida ning 
kontrollida, et tehnika töötab jne.

Vaata, kuhu on kõige mõistlikum 
teha suupiste - ja kohvilaud.

Buy 
refreshments, 
coffee, etc.

Saada välja me-
eldetuletused 
töötoa toimumi-
se kohta.

Varu töötoa 
tarvis paberit ja 
pliiatseid.

...enne töötuba
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Osaliste 
julgustamine

Küsi otse, millised on osalejate vajadused 
ja huvid

Püsi teemas

Ole paindlik

Sea konkreetsed eesmärgid
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Mõtle,kus ja kuidas 
tahad töötoas 

loodud väljundeid 
kasutada.

Kui Sul on kindel 

publik ja eesmärgid, 

ei pea ilmtingimata 

tootma super 

kvaliteediga videoid!

Mõtle, kuidas 

salvestada töötoa 

käigus sündinud 

uued ideed!

Kaasa töötoas osalejaid 

nii, et see ei mõjuks 

tagasihoidlikematele 

pealetükkivana.

Nõuandeid 

Taga, et töötuba 

oleks lihtne ja 

fokusseeritud.

Kaasa in-
nustavaid 

spetsialiste! Ära kaota 

silmist oma 

eesmärke! 

Lisaks 
lektoritele 

kaasa ka 1–2 
abilist, kes 

aitaksid töötuba 
korraldada.

Mõtle,kuidas osalejad omavahel tuttavaks teha, et saavutada meeldiv tööatmosfäär.
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Kujunda planeeritavad tegevu-
sed just oma sihtrühma – käsit-
öökogukonda – silmas pidades! 
Kuula tähelepanelikult, mida 
neil Sulle öelda on ning anna 
neile võimalus kaasarääkimise-
ks ka töötubade toimumise ajal.

Tunne protsessist rõõmu!

Järeldusi

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
käsitööd ja digitehnoloogiaid 
ühendavate töötubade edu 
võti on hea planeerimine, 
süsteemne lähenemine ja 
oma sihtrühma võimalikult 
põhjaliktundmine.


