
 
ANGLA PÄRANDKULTUURIKESKUS 

Saaremaa Leisi vald Angla Tuulikumägi  

 

    KÄSITÖÖKOJAD  
     

Info ja broneerimine  

tel: + 372 5199 0265,  

      +  372 5050 434 

 

 e-meil: angla@kylastuskeskus.ee 

 

 koduleht: www.anglatuulik.eu 

 

Meie töötoad kannavad  Angla tuulikumäel 

asuva viie tuuleveski nime. 

 

Meisterdamine käsitöötubades  kestab 1,5 tundi. 

Hind:  täiskasvanud  10 €    (156 krooni) 

           lapsed         5 €    ( 78  krooni) 

 

Ringkäik Angla Pärandkultuurikeskuse hoone tutvustamiseks koos ülevaatega tuuleveskite 

ajaloost toimub vastavalt ajagraafikule ja kestab 40 minutit. 

Hind: 1 €  (16 krooni) 

 

 

 REINU SAVIKODA 
Meister tutvustab teile savi hingeelu ja töötlemise erinevaid võimalusi. 

Saate savist voolida ainulaadse oma Angla eseme (seinaplaat, seebialus, 

vaas, taldrik, kauss, tass). Põletamata eseme võib kohe kaasa võtta. Savist 

eseme keraamikaks põletamiseks kulub aega 1 nädal. Valminud tootele 

võite ise järele tulla  või postiteenuse tellida meilt kohapeal. 

Grupi suurus: 10 inimest                            soovitav vanus 4 -100  

 

   

 

 VILIDU VILDIKODA 
Anname teile ülevaate viltimistehnikast ja vildi kasutamisvõimalustest. 

Meistri juhendamisel saate nõelvildi tehnikas vabal valikul valmistada  

kaelaehteid, kaunistusi ja lisandeid riietele ning aksessuaare, vildist 

meeneid-kingitusi erinevateks tähtpäevadeks ( sõbrapäev,  lihavõtted, 

emadepäev, jõulud)  ja viltida Angla Tuulikumäe motiive. 

Põhimaterjalina kasutame viltimisvilla. Lastele märgviltimistehnikas pildi valmistamine. 

Grupi suurus: 10 - 15 inimest                      soovitav vanus 5 -100  
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 VIITA VILLAKODA 
Meistri juhendamisel õpite vaaremade tarkusi: voki eelkäija - 

kedervarrega ketramist. Kasutame ehtsat maalamba villa.  

Tutvute ketramise traditsioonidega pärimuskultuuris: villa kraasimine, 

ketramine vokil ja  keripuu kasutamine lõnga kerimisel. 

Villakojas osalejad saavad kangastelgedel kududa Angla vaipa, jäädvustades nii  oma 

külaskäigu meie pärandkultuurikeskusesse. 

Grupi suurus: 10 - 15 inimest                       soovitav vanus 7 -100  

 

 

 LAUSE LOOVUSKODA 
Nahatööd: 

Meister tutvustab naha kasutamise ajalugu, töövõtteid ja kasutamis- 

võimalusi.  Juhendamisel punute nahast käepaela või kaelakee, 

meisterdate kaunistusi riietele, peakattele, kotile. 

Grupi suurus:  15 inimest                               soovitav vanus 6 -100  

 

                                     Dolomiidikivist meene valmistamine: 

Saate ülevaate dolomiidi tekkeloost, kasutusvaldkondadest ja Selgase dolomiidi 

ainulaadsusest. Meistri  juhendamisel omandate graveerimistehnika lihtsamaid võtteid. Saate 

kivile kujundada  tuulikumotiive,  peremärke, sümboleid, hologramme jpm. 

Grupi suurus:  15 – 20 inimest                        soovitav vanus 10 -100 

 

 

 TEDRE EHTE- JA SEPIKODA 
 

Sepp tutvustab sepistamise ajalugu ja selle osatähtsust Angla taluperede 

igapäevaelus. Saate proovida lihtsamaid  sepistamisvõtteid ja –oskusi ja 

katsuda sepahaamri võlujõudu. 

 

Grupi suurus:  7 inimest           soovitav vanus 14 -100  

 

 

 

 

 

 ANGLA PUIDUKODA 
 

Teile tutvustatakse saare pillimeistrite saavutusi ja käsitööoskusi, puutöö 

ajalugu ja käsitöövõtteid. Meistri juhendamisel valmistate Saaremaa 

sitkest ja lõhnavast kadakast toreda suveniiri mälestuseks Angla 

Tuulikumäe külastuskäigust. 

 

                                 Grupi suurus: 10  inimest            soovitav vanus 7 -100 

 

 



 

 

 

 

KÜLALISI OOTAB: 

 

ANGLA KODULEIVA TUBA, kus  ettetellimisel saab läbiviia rahvuslikke  üritusi 

kollektiividele koos  

 tegevustega käsitöötubades; 

 sooja koduleiva ja soolavõi maitsmisega. 

Kaali Trahterilt soovi korral cateringi teenus.   

Ettetellimisel viime läbi  koduleiva küpsetamise kursused.  Hinnad kokkuleppel. 

 

HUBANE JA AVAR SAAL maja II korrusel  kultuuriürituste korraldamiseks 

(rahvakultuuri- ja klassikakontserdid, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, seltsi-ja 

noortetegevused,  ettevõtete seminaride ja õppepäevade läbiviimine, rahvatraditsioonidega 

perekondlike sündmuste korraldamine). 

Saalis on avatud ajalugu tutvustav näitus.  Kaali Trahterilt soovi korral cateringi teenus.  

Hinnad kokkuleppel. 

 

LOOVUSKOJAS  korraldame  erinevaid  KÄSITÖÖKURSUSI: 

tikkimine, siidimaal, punutised, lilleseade, nahkehistöö, erinevate tekstiilimaterjalide 

kasutamine, omandame oskusi joonistamise, graafika ja maalimise alal. 

Grupi suurus  min 10 osalejat. 

Mõnus koda ka koolituste ja õppepäevade korraldamiseks kuni 30 osalejale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          18.-24. aprill 2011.a. 

                LIHAVÕTTEPÜHAD Angla Tuulikumäel  
 

Kavas: 

Lihavõttepühadega seotud kombestik.  

Kanamunade värvimine ja dekoreerimine. 

Lihavõttekaunistuste meisterdamine. 

Temaatilised mängud ja võistlused. 

                                                         Üllatus. 

Alustame broneerimist 01. märts 2011 a. 

 

 

 

 

Eesti PÄRIMUSTRADITSIOONE TUTVUSTAV PAKETT LASTELE 

Sobib  laste sünnipäevade sisustamiseks 

                                                     

Kava. 

Pärimustraditsioone õpetavad tegevused: 

laul (s.h. regilaul), rahvatants, 

rahvuslikud mängud, 

muinasjutuvestmine, muistendid, 

      tegevused käsitöökodades: savikoda, vildikoda ja loovuskoda, 

      Angla Tuulikumäe temaatikaga pildikonkurss – näitus. 

 

Kestus: 3 tundi 

Soovi korral Kaali Trahterilt cateringi teenus. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


