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SISSEJUHATUS 
 

Seto Käsitüü Kogo arengukava 2021–2026 on dokument, mis püstitab Seto Käsitüü Kogo 

eesmärgid ja peamised tegevussuunad järgmiseks viieks aastaks. Arengukava koosneb Seto 

Käsitüü Kogo kui organisatsiooni kirjeldusest, arengukava 2015–2020 täitmise hindamisest 

ning eesmärkide püstitamisest aastateks 2021–2026.  

Arengukava koostati perioodil juuli kuni oktoober 2020. Hetkeolukorra hindamiseks ning 

innovaatiliste ideede kogumiseks viidi Seto Käsitüü Kogo liikmete hulgas läbi veebipõhine 

küsimustik ja vestlus veebikeskkonnas. Selleks, et tagada hea koostöö Seto Käsitüü Kogo 

partnerorganisatsioonidega ning et kuulda nende arvamust, kuhu peaksid käsitöölised 

suunduma, toimus oktoobris veebipõhine vestlus Kogo koostööpartneritega. Arengukava 

koostamisel kasutati ka sisendeid 2020. aastal valminud Setomaa Käsitüü Kogo 

turundusstrateegiast. Jooksvalt toimusid arutelud Seto Käsitüü Kogo tegevjuhiga.   
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SETO KÄSITÜÜ KOGO  
 

Seto Käsitüü Kogo (SKK) on 2006. aastal loodud seto käsitöölisi koondav organisatsioon, 

mille eesmärgiks on seto traditsioonilisel käsitööl 

põhineva ettevõtluse arendamine.  

2020. aasta septembri seisuga kuulub SKKsse 43 liiget, 

kelle hulgas on ka suuremad käsitööseltsid. Kokku 

esindab Seto Käsitüü Kogo enam kui 80 käsitöölise huve.  

SKKsse kuuluvad nii seto käsitööga tegelevad ettevõtjad 

(2020. aasta septembri seisuga 13 OÜd ja 5 FIEt), 

mittetulundusühingud (4 MTÜd), eraisikutest 

käsitöömeistrid (20 liiget) ning üks muuseum (joonis 1).  

Seto Käsitöö Kogo liikmed jagunevad tegevussuuna järgi 

viite valdkonda:  

• tekstiil (2020. aasta septembri seisuga 25 liiget), mille tegevusalasse kuulub näiteks 

seto rahvariiete valmistamine ning traditsiooniliste käsitöötehnikate rakendamine  

nagu värvilise seto pitsi heegeldamine, niplispitsi valmistamine, õmblustööd ning 

kangastelgedel kudumine. 

• puit (5 liiget), kuhu kuuluvad taluarhitektuuri tundjaid ja puutöömeistreid.  

• toit (5 liiget), mille tegevusalaks on seto traditsioonilise toidu valmistamine ning mis 

teeb koostööd Setomaal tegutseva MTÜga Seto Küük.  

• metall (3 liiget), kuhu kuulub nii seto hõbedameister kui rauast esemeid valmistav 

sepp. 

• savi (2 liiget), kuhu kuuluvad meistrid valmistavad nii seto savipotte kui kaasaegset 

keraamikat. 

SKK liikmeteks on ka seto käsitööd toetava tegevusala esindajad (3 liiget), näiteks muuseum, 

setoainelise kujundus- ja disainiteenuse pakkuja ning nõustamisteenust pakkuv ettevõte. 

Ehkki liikmete hulgas on enim tekstiili valdkonda kuuluvaid käsitöölisi, on SKK jaoks oluline 

kõigi valdkondade arendamine.  

Seto Käsitüü Kogo laiemaks eesmärgiks on kogu piirkonna käsitöövaldkonna arendamine. 

Organisatsiooni peamisteks tegevusteks on käsitööalase tegevuse koordineerimine 

Setomaal, liikmetele käsitööalaste koolituste ja väljasõitude korraldamine, ühisturunduseks 

võimaluste loomine, liikmete huvide kaitsmine, Setomaa traditsiooniliste käsitöövõtete 

talletamine ja trükiste välja andmine. SKK kaudu on võimalik liikmetelt tellida erinevaid 

käsitöötooteid ja teenuseid. Samuti pakub SKK ka mitte-liikmetele informatsiooni 

traditsioonilise seto käsitöö kohta. Tänu aktiivsele tegutsemisele on Eesti Rahvakunsti ja 

Käsitöö Liit võrdsustanud Setomaa teiste Eesti maakondadega.  

OÜ
30%

MTÜ
9%

FIE
12%

Eraisik
47%

Muuseum
2%

Joonis 1. SKK liikmete jaotus
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Joonis 2. Seto Käsitüü Kogo põhiülesanne

HETKEOLUKORRA HINNANG  
 

2020. aasta septembris viidi Seto Käsitüü Kogo liikmete hulgas läbi veebipõhine küsimustik, 

et koguda liikmete tagasisidet SKK senise tegevuse osas ning liikmete mõtteid ja ideid 

järgmise viie aasta oluliste tegevussuundade kohta. Küsimustikust võttis osa 15 Setomaa 

Käsitüü Kogo liiget (35% liikmetest). Vastanutest 10 olid tekstiili valdkonna esindajad, kaks 

savi valdkonna esindajad ning üks puidu, üks metalli ning üks toidu valdkonna esindaja.  

Ligi pooled vastanutest (7 liiget) tegelevad käsitööettevõtlusega üle 10 tunni nädalas, 

kusjuures neljal neist on käsitöö igapäevane põhitöö. Ülejäänud vastanutest (8 liiget) 

tegelevad käsitööga vähem kui 10 tundi nädalas. 10 liiget valmistab käsitööd peamiselt 

müügi eesmärgil, kaks vastanut teevad käsitööd peamiselt endale ja oma perele ning ühel 

vastanul kulub käsitöö peamiselt kingituseks.  

Kõik küsimustikule vastanud liikmed on Seto Käsitöö Kogo tegevusega kas väga rahul (10 

vastanut) või pigem rahul (5 vastanut). Kogo tegevust peetakse asjalikuks, mitmekülgseks 

ning seto käsitöövaldkonda arendavaks.  

 

Seto Käsitüü Kogo põhiülesane 

Seto Käsitüü Kogo põhiülesandeks pidas 9 

küsimustikule vastanud liiget käsitöö 

uurimist, tutvustamist ja edasiandmist 

(joonis 2). Kolm vastanut leidis, et selleks 

on koolituste ja õppereiside korraldamine. 

Seto käsitöö müügi suurendamist pidas 

SKK põhiülesandeks kaks vastanut. 

Lisakommentaarina mainis üks liige, et 

organisatsiooni põhiülesandeks on 

käsitöötegijate- ja tegemiste fookuses 

hoidmine.  

 

Seto Käsitüü Kogo teenused 

Küsimustikule vastanud liikmete hulgas oli kõige populaarsem Kogo pakutav teenus 

ühisüritustel (väljasõidud, õppesõidud, tähtpäevad) osalemine (14 liiget), koolitustel 

osalemine (12 liiget) ning Kogo käsitööalase info tarbimine (10 liiget) (joonis 3). Vähem oli 

neid liikmeid, kes kasutavad laatadel Kogo ühisboksis müügipinda (5 liiget), kes rendivad 

laatadeks telke ja laudu (4 liiget) või kasutavad raamatupidamisteenust (3 liiget).  
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Küsimusele, et milliseid teenuseid Kogo liikmed veel vajaks, vastas 6 liiget, et tegevusi on 

piisavalt ning puudub vajadus lisategevuste jaoks. Kolm liiget avaldas soovi rohkemate 

õpitubade ja koolituste järele (näiteks rõivakanga või koekirjaga sokkide kudumine, 

linikuotste heegeldamine, rahvarõivaste valmistamine), kaks liiget avaldas soovi 

raamatukogu teenuse järele ning mainitud oli ka rohkemate kokkusaamiste korraldamise, 

turustamisalase nõustamise ning käsitöölistele mõeldud käsitöökonsultantsiooni 

korraldamise teenuse vajadust. 

 

Seto Käsitüü Kogo arengusuunad 

Liikmete hinnangul on Seto Käsitüü Kogo järgmise viie aasta tegevuses väga olulised 

järgnevad neli valdkonda: info jagamine, käsitööettevõtjate piirkonnana turundamine, 

koolituste ja õppereiside korraldamine ning trükiste ja õppematerjalide välja andmine (igat 

valdkonna hindas “väga oluliseks” 8 või enam liiget). Mõnevõrra vähem oli neid liikmeid, kes 

hindas “väga oluliseks” tegevussuunaks ühist laatadel ja messidel osalemist, meister-selli 

õppele kaasa aitamist, liikmete huvide kaitsmist ja uute turgude leidmist (igat valdkonda 

hindas “väga oluliseks” 4–6 liiget).  

Innovaatilistele lähenemistele mõeldes leidsid Seto Käsitüü Kogo liikmed, et seto 

traditsioonilise käsitöö arendamisel ja levitamisel võiks järgmise viie aasta jooksul kasutada 

senisest enam tänapäevaseid meetodeid, korraldades näiteks veebipõhiseid koolitusi, 

koostades digitaliseeritud katalooge ning edendades internetiturundust. Samuti hinnati 

oluliseks laste ja noorte kaasamist ning vanade käsitöövõtete uurimist ja taasavastamist. 

  

0 5 10 15

Raamatupidamisteenuse kasutamine

Laudade, telkide rentimine laatadeks

Laatadel ühisboksis müügipinna kasutamine

Kogo käsitööalase info tarbimine

Koolitustel osalemine

Kogo ühisüritustel osalemine

Vastanud liikmete arv

Joonis 3. Seto Käsitüü Kogo liikmete kasutatavad teenused
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ARENGUKAVA 2015–2020 KOKKUVÕTE  
 

Setomaa Käsitöö Kogo 2015–2020 arengukavast tulenevalt oli SKK eesmärgiks aastatel 

2015–2020 tagada traditsioonilise seto käsitöö elujõulisus ja konkurentsivõime ning tõsta 

seto käsitöö atraktiivsust ja tuntust. SKK arengukava seadis selleks kaks strateegilist 

eesmärki ning mõõdikud, millega eesmärgi saavutamist hinnata. Järgnev analüüs teeb 

kokkuvõtte SKK tegevusest aastatel 2015–2020 ning annab hinnangu eesmärkide täitmise 

kohta.   

 

 

Olulisemad tegevused, mis arengukava eesmärkidest tulenevalt ellu kutsuti, olid kaks 

pikaajalist projekti: 

1. 2016. aastal Piiriveere Liidri poolt rahastatud SKK projekt „Käsitööliste ja 

teadusasutuste koostööprojekt – seto rahvarõivaraamatu käsikiri“, mille raames 

avaldatakse 2021. aastal 400-leheküljeline seto rahvarõiva-alane raamat. Aastatel 

2017–2020 toimus piirkonna käsitööliste ja teadlaste-etnoloogide koostöös 30 

õppepäeva ning valmis käsikiri. Projekti tulemusena on suurenenud käsitööliste ja 

teadlaste seto rahvarõiva-alane teadlikkus. Rahvarõivaraamatu ilmumise 

pikaajaliseks eesmärgiks on seto kultuuri ja käsitöö alase teadlikkuse tõus kõigi 

huviliste seas ning käsitööettevõtluse areng piirkonnas. 

 

2. 2017. aastal Innove poolt rahastatud projekt „Pärimuslikele traditsioonidele tuginev 

ettevõtlusõpe Setomaa koolides“, mille eesmärgiks oli anda noortele võimalusi 

kohtuda piirkonna loomeettevõtjatega ning käivitada nn "meister-selli" õpe. Projekti 

raames korraldati Setomaa õpilastele viis loomeettevõtlusele suunatud praktilist 

teemapäeva, mille käigus tõusid noorte teadmised ning praktilised oskused seto 

käsitöö ja pärimuslike traditsioonide kohta. Setomaa koolide 18 noort said 5 erineva 

käsitöömeistri juures omandada teadmisi ja oskusi. 

Strateegilise eesmärgi saavutamise mõõdikud ning hinnang nende täitmise kohta: 

Mõõdik Täitmine Kommentaar 
Igas valdkonnas on meistri 
kriteeriumitele vastavaid 
käsitöölisi ka alla 40-
aastaste hulgas. 

Osaliselt 
täidetud 

- SKK liikmeteks on alla 40-aastaseid käsitöölisi tulnud 
juurde tekstiili valdkonda. 
- Setomaal on tulnud juurde mitmeid alla 40-aastaseid 
käsitöölisi (nt toidu valdkonda), kuid nad ei ole otseselt 
SKK liikmed.  

Igal aastal ilmub vähemalt 
üks teaduslik uurimistöö 
seto käsitöö kohta. Osaliselt 

täidetud 

- Erinevates rahvuslikku käsitööd õpetatavates 
õppeastustes valmisid bakalauruse- ja magistritööd, 
mis seotud seto käsitööga, kuid nende kohta puudub 
täpne statistika. 

Strateegiline eesmärk 1: Seto Käsitüü Kogo tegevus on suurendanud käsitööga tegelejate 

hulka ja inimeste teadlikkust ning käsitöö elulaad on Setomaal laialt levinud. 
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- SKK liikmete hulgas on ilmunud nt Sigre Andresoni 
magistritöö „Seto niplispits: tehnoloogia ja 
iseloomulikud jooned 19. sajandil. Õpetamine ja 
tutvustamine tänapäeval“.  

Seto käsitööd õpetatakse 
kõigis Setomaa koolides ja 
lasteaedades Täidetud 

Jah 
Käivitunud on seto käsitöö õppekava ning 
käsitööõpetajad rakendavad Setomaa kolmes koolis 
ning lasteaedades seto käsitöö õpetamist. 
SKK käivitas ka meister-selli õppe, kus toimusid 
pärimusele suunatud ettevõtluspäevad.  

Seto disaini ja käsitööd on 
kasutatud paljudes 
Setomaa asutustes 
 

Osaliselt 
täidetud 

Olukord on 5 aastaga paranenud. Palju positiivseid 
näiteid: nt Mikitamäe teeninduspunkti saalis seto 
pitsiga kardinad, koolides Setomaa ainelised stendid.  
On ka veel arenguruumi, nt Värskas COOP poe akendel 
Vastseliina kihelkonna seelikutriibustik. 

 

 

 

 

Olulisim tegevus, mis arengukava eesmärkidest tulenevalt ellu kutsuti, oli: 

1. 2016. aastal SKK Piiriveere Liidri poolt rahastatud projekt „Tootearendus aitab seto 

ja võro käsitöö turunduse uuele tasemele“, mille eesmärgiks oli Piiriveere piirkonna 

käsitöölistele tootearenduskoolituste korraldamine  ja ettevõtlusele innustamine. 

Perioodil 2017–2019 toimus kokku kuus koolituspäeva, kaks seminari, õppereis 

Saaremaale ning osaleti Rootsi käsitöömessil. Osalejate seas oli palju SKK liikmeid. 

Projekt andis käsitööst huvitunud inimesele võimaluse oma teadmisi arendada, et 

piirkonna käsitööettevõtlus ning elujõulisus areneks. 

Strateegilise eesmärgi saavutamise mõõdikud ning hinnang nende täitmise kohta: 

Mõõdik Täitmine Kommentaar 

Seto käsitöö on muutunud 
peamiseks või oluliseks 
sissetulekuallikaks vähemalt 
30 Setomaal elavale 
inimesele või SKK liikmele. 

Osaliselt 
täidetud 

Mitmed SKK liikmed elatuvad käsitööst, nende liikmete 
arv on tõusnud, kuid neid ei ole 30. Puudub täpne 
statistika. 
Paljud tegelevad käsitööga põhitöö kõrvalt või teenivad 
veidi pensionile lisa. 

Seto käsitöö müügipunkte 
on juurde tulnud nii 
Setomaal kui mujal Eestis. Täidetud 

On toimunud areng: Värska muuseumi pood on 
laienenud, Kunstizaalis Obinitsas on mitmekülgne valik. 
Tallinnas raekoja platsil ERKL-I poes on meie liikmete 
kaupa, Tikupoisi Seto Saatkond, Kirsi talo 
kodumajutuses käsitöömüük, Vana Jüri seebi puut on 
laienenud, jpm. 

Seto käsitööliste kästööga 
teenitav aasta keskmine tulu 
on tõusnud. Osaliselt 

Tulu on tõusnud, kuid puudub statistika, mille põhjal 
hinnata, millisel määral on tõusnud. 
Võrreldes varasemaga on kaupa tekkinud juurde, 

Strateegiline eesmärk 2: Ühisturundus, uued müügikanalid ning nutikas tootearendus on 

oluliselt suurendanud seto käsitöö müüki ja kvaliteeti ning aktiivsetest käsitöölistest on 

saanud edukad ettevõtjad.  
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täidetud müügilettidel on uusi tooteid, tellitakse varasemast 
rohkem rahvarõivakomplekti kuuluvaid esemeid. 

SKK-sse kuuluvate 
käsitööettevõtjate arv on 
2020. aastaks 
kahekordistunud. 

Ei ole 
täidetud 

Ei ole kahekordistunud, vaid pisut vähenenud (2014. 
aastal 49 liiget, 2020. aastal 43 liiget). On tulnud juurde 
uusi liikmeid, aga samas on ka mõned lahkunud. 
Setomaal on juurde tekkinud uusi organisatsioone, kus 
lüüakse kaasa (Seto Küük, Pärimuspada). 
Organisatsioonist lahkumise põhjuseks on ka 
piirkonnast ära kolimine. 
Kui liita kokku ka liikmete liikmed, esindab SKK kokku 
ligikaudu 80 käsitöölise huve.  

SKK liikmetest mitmed 
müüvad oma kaupa ka läbi 
interneti. Täidetud 

Jah, müüvad. Mingil määral hoogustus see 2020. aastal 
seoses COVID-19 levikuga. 

Leitud on toimiv ühine 
müügikanal seto käsitöö 
müümiseks välismaale. Ei ole 

täidetud 

Ühist toimivad müügikanalit pole seto käsitöö müügiks 
välismaale leitud. On olnud koostööprojekte Läti, 
Rootsi, Venemaa, Ahvenamaa suunal, kuid aktiivse 
kauba müügini pole jõutud. 

Tootmises on vähemalt 3 
toodet, mille valmimine 
annab tööd rohkem kui 
ühele käsitöölisele. 

Täidetud 

Jah 
- Rahvarõivad (erinevad tooted). On meistreid, kes 
valmistavad erinevaid esemeid või koovad kangad 
valmis ja samas teised meistrid kes õmblevad nendest 
tervikkomplektid. 
- Käsitööturism: näiteks käsitöö õpitoad, kuhu 
kaasatakse mitu erinevat käsitöömeistrit.  

 

Lähtudes eesmärgi saavutamise mõõdikute täitmisest on aastatel 2015–2020 toimunud seto 

käsitöö elujõulisuse osas positiivne areng. Olgugi, et kõik mõõdikud ei täitunud täies mahus, 

toimus möödunud viie aasta jooksul olulisi saavutusi nii seto traditsioonilise käsitöö 

elujõulisuse kui ka käsitööettevõtluse vallas.  
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EESMÄRGID AASTATEKS 2021-2026 
 

Visioon 2026 
.... 

 

Eesmärgid ja prioriteetsed valdkonnad 
 

 
 

 

 

 

 

Prioriteetne valdkond Tegevused 
Rahvarõivaste autentsuse 
ja kvaliteedi säilitamine 

• Rahvarõivaraamatu publitseerimine ja turundamine 

• Rahvarõiva nõuandekoja loomine ja aktiivne 
nõustamistegevus 

• Rahvarõivameistrite kontaktandmete levitamine 

• Rahvarõiva valmistamise koolituste korraldamine 

• Suursündmustel (Kuningriik, tantsupidu) rahvarõivaste 
kandmisele tähelepanu pööramine 

• Koostöö vabariikliku organisatsiooniga MTÜ 
Rahvarõivas 

• Veebilehele rahvariiete kandmise juhiste välja toomine 

• Seto rõivas “töörõivana” juhiste välja töötamine 
 

Avatud 
käsitöötalude/ateljeede/ 
meistrikodade tegevuse 
arendamine 

• Käsitöötalude/ateljeede/meistrikodade kaardistamine 
ja märgistamine 

• Ühine turundamine 

• Käsitööturismi jaoks pakettide kokku seadmine 

• Avatud käsitööateljeede päeva korraldamine  

• Turismigruppidele käsitöötubade pakkumine 

• Käsitöölaagrite korraldamine, kus õpetatakse käsitöö 
kõrval ka muid vanaaegseid talutöid 

• Koolituste korraldamine õpitubade läbiviimiseks ja 
kokkulepitud hinnapoliitika 

Kogo liikmete ühised 
õppereisid  

• Ühine külastus Venemaa ja Helsingi muuseumidesse 
seto kogudega tutvumise eesmärgil 

• Käsitööreis Gotlandile 

Strateegiline eesmärk 1: Seto Käsitüü Kogo tegevuse abil on hoitud traditsioonilise seto 

käsitöö autentsus ja kvaliteet. 

Seto käsitöö on elujõuline, hinnatud ja kvaliteetne. Sagenenud on autentsete 

rahvarõivaste kandmine; laienenud on käsitöötoodete ja -teenuste valik. Laste ja 

noorte seas on käsitöö tegemine populaarne; läbimõeldud koolitused ja õppereisid 

toovad käsitöövaldkonda juurde uusi huvilisi. Kaasaegsete veebipõhiste lahenduste 

arendamine on loonud tugeva platvormi traditsiooniliste käsitöövõtete, -meistrite ja 

ürituste tutvustamiseks. Avatud käsitöötalude päevad on tõstnud seto käsitöö ja 

Setomaa atraktiivsust.  
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• Muuseumi arhiivides erinevate tehnikate ja 
käsitööelementidega seotud lugude otsimine 

• Õppereiside korraldamine välismaa küladesse erinevate 
käsitöömeistrite juurde 

Käsitöötehnikate alased 
koolitused 

• Rahvarõivaste (nii naiste kui meeste) valmistamise 
koolitused 

• Koolitus erinevate materjalide hooldamise ja 
taastamise osas 

• Unustusehõlma vajunud käsitöötehnikate alased 
koolitused, nt pühaseräti kudumine, vitspunutised, 
laastukorvid, tubakakotid, nahkmütsid, kasukad, 
pastlad jms 

Noorte ja laste kaasamine • Noorte ja Seto Käsitüü Kogo meistrite ühisnäituse 
korraldamine 

• Kogo meistrite kaasamine Kuningriigi Latsipäevale 

• Mentorite pakkumine noortele 

• Noorte aktiivne kaasamine meeste valdkondadesse 
(puit, metall) 

Seto käsitöö alaste 
trükiste koostamine ja 
publitseerimine 

• Rahvarõivaraamatu valmimine 

• Seto vööde raamatu kokkuseadmine 

• Seto keele käsitööalase sõnastiku kokkuseadmine 

• Otsida võimalusi võõrkeelsete seto käsitöö raamatute 
koostamiseks, kaasates teiste riikide autoreid 

Kogo liikmete muu 
ühistegevus 

• Valdkonnaülesed ümarlauad valdkonna tegevuse 
arendamiseks 

• Käsitöö tegemise motiveerimine igas Setomaa nulgas, 
nt läbi käsitöö koostegemise külades 

• Ühine materjalide hankimine 

• Vanade meistrite kaasamine ja tunnustamine 

• Setomaa valla avalikel üritustel käsitöö nähtavaks 
tegemine 

  
 

 

• Rahvarõivaraamat on valminud. 

• Loodud on Seto rahvarõiva nõuandekoda. 

• Käsitöötalud/ateljeed/meistrikojad on kaardistatud ja märgistatud. 

• Alguse on saanud avatud käsitöötalude päeva traditsioon. 

• Kogo liikmete ühine külastus vähemalt ühte muuseumi väljaspool Eestit. 

• Iga aasta on toimunud üks õppereis (ükskõik, kas Seto- Eesti- või välismaale). 

• Iga valdkonna jaoks on toimunud vähemalt üks valdkonnaülene ümarlaud.  

 

 

 

Mõõdikud 
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Prioriteetne valdkond Tegevused 
Veebipõhised 
lahendused 

• Koolituste, õppefilmide, konveretside korraldamine 
internetikeskkonnas 

• Käsitöömeistreid tutvustavate videote koostamine 

• Seto Käsitüü Kogo tutvustava video valmistamine 

• Sotsiaalmeedia kanalite (Instagram, Facebook) aktiivne 
kasutamine käsitöötehnikate, käsitöömeistrite ja ürituste 
reklaamimiseks 

• Sotsiaalmeedia kasutamine müügipunktide ja seal 
müüdavate toodete reklaamimiseks 

Turundusalased 
koolitused ja 
ühisturundus 

• Igal aastal vähemalt ühel uuel laadal osalemine või uue 
sihtturu avastamine 

• Käsitööliste turunduskoolitused: kodulehtede tegemine, 
reklaamimine sotsiaalmeedias, kohabrändi kasutamine 
tootel/pakendil jm, internetimüügikoolitus, toodete 
müümine (mängulised müügiideed, kvaliteet, mustrite ja 
värvide tähendused, teadmised käsitöö tehnikatest ja 
meistritest), õpetamise õpetamine, ihaldusväärse suveniiri 
valem; 

• Disaininäituste külastamine ja ideematkad turundusalaste 

ideede kogumiseks 

• Meistrit tutvustavate paberkandjatel reklaamtrükiste 
koostamine 

• Käsitöökaardi koostamine/trükkimine paberil ja veebis 
Koostöö seto 
organisatsioonidega 

• Ühine messidel osalemine 

• Ristviitamine kodulehtedel  

• Ühine piirkonna reklaam, Setomaa - Kimmäs kotus 

• Levitada muuseumist infot saabuvate turismigruppide 
kohta, et kohalikud käsitöölised saaks tulla oma tooteid 
pakkuma 

• Koostöös giididega/muuseumidega maatöö 
tegemise/toiduvalmistamise/käsitöö reiside korraldamine 

Tootearendus • Pitsipäevade jätkuv korraldamine 

• Tootekonkursside korraldamine ka teistes valdkondades, 
nt pakendite, meenete konkurss 

• Käsitööliste loovuskoolituste korraldamine 
tootearendusideede genereerimiseks, kaasates ka 
disainiala üliõpilasi 

• Olla eestvedaja taaskasutus-, öko-, kõrge 
tarbimisväärtusega toodete propageerimisel 

• Soodustada meistreid rohkem looma nö TEE ISE 

Strateegiline eesmärk 2: Veebipõhiste lahenduste nutikas kasutamine ning läbimõeldud 

tootearendus on oluliselt suurendanud traditsioonilise seto käsitöö tuntust, levikut ning 

käsitöötoodete ja -teenuste müüki.  
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komplekte, mis koosnevad materjalivalikust ja juhendist 

• Olla eestvedaja setopäraste meenete ja käsitöösuveniiride 
kavandamisel ja organiseerida nende tootmist; viia kokku 
„loov“ meister ja „tootev“ meister 

• Käsitöömeistrite näituste korraldamine 

• Arendada alternatiiv rõivile, mida igapäevaselt kanda – 
tänapäevased riided kultuuripärandit kasutades 

Müügikohad • Läbirääkimiste pidamine erinevate müügipunktidega 
müügitingimuste üle Setomaal (sanatoorium, veekeskus, 
turismitalud, muuseumid, infopunktid jmt), gruppidele 
töötubade korraldamine/müük, müügipinna kujundus 
koostöös meistriga 

• Suure käibega toidupoodi eraldi Seto käsitöö ja toidu 
riiuli/nurgakese loomine 

• Läbirääkimiste alustamine Seto Kaubamajaga Kogo 
liikmete toodete müügiks nende keskkonnas 

• Uute müügikohtade leidmine Eestis ja välismaal 

• Kodust müümise turundamine kui avatud ateljee 
edasiarendus aastaringseks tegevuseks 

• Käsitöölistele roteeruvate töötubade/müükide 
organiseerimine 

• Kodulehele PAKUN TOORAINET rubriigi loomine 

• Ühise vahetustega müügileti korraldamine 
meistrite/müüjatega erinevatel Setomaa sündmustel 

• Müügireisid kohtadesse, kus on palju rahvast – kontserdid, 

näitused, ERMi ees 

Kvaliteedimärk 
turunduseks 

• Seto Kimmäs statuudi lihtsustamise taotlemine 
Kroonikogolt 

• Seto Kimmäs märgi edasi arendamine, uute voorude 
korraldamine,  

• Seto Kimmäs märgiga käsitööliste toodete reklaamimine 

• Teavituskampaania Seto Kimmä kohta kohalikes ja üle-
eestilistes meediakanalites 

• Seto käsitöö müük peaks toimuma seto rõivil 
 

Mõõdikud 

• Juurde on tulnud seto käsitöö müügipunkte. 

• On loodud mitmeid seto käsitöötehnikaid tutvustavaid õppefilme. 

• Seto Käsitüü Kogo sotsiaalmeedia kanalite jälgijate arv on tõusnud. 

• Igal aastal osaletakse ühel uuel laadal. 

• Igal aastal on toimunud Seto pitsi päevad. 

• Iga kahe aasta järel on toimunud lisaks pitsipäevadele veel mingi konkurss. 

Mõõdikud 
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• Seto Kimmäs märgi taotlemine on lihtsustunud ja märki väljastataks iga aasta 

Kuningriigipäeval. 

• Igal aastal toimub vähemalt üks turundusalast infot pakkuv koolitus/töötuba. 

 


