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Vana-Võromaa käsitööliste koostöö oktoobri mentorkoolituse ja ümarlaua kokkuvõte 
 
Toimus 21.10.2015 aadressil Jüri 19A I korrusel, MTÜ Aila Näpustuudios (käsitüütarõ Aila 
man)  kell 11.15-17.00 
Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist. 
Kohal olid: 
Liivi Liinamägi, Aili Põder, Merike Rebane, Reet Pettai, Karille Bergmann, Maarika Sepp, 
Aila Kikas, Malle Avarmaa, Lolita Kitsik, Helve Alla, Marge Ojastu, Ulla Torop, Piia Suvi, 
Tiina Lehiste, Anne-Ly Kütt, Liina Eller, Irina Bobkova, Ruti Jõgi, Merli Meresaar, Lya 
Veski, Jana Kupits, Jana Huul, Õie Teppo, Õie Vals.  

PÄEVAKORRAS: 
1. Mentorkoolitus teemal „ Paikkondliku käsitöötoote arendamine“. Koolitajaks Eesti 

Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu mentor Imbi Kruuv 

2. Infovahetus käsitöö koostöö teemadel ja õpitubade-kursustega seotud küsimustes 

1. 

Külli Eichenbaum ja Vilve Oja andsid sissejuhatuseks lühikese ülevaate senistest tegemistest 
ja toimunud üritustest. Seejärel tervitas Imbi Kruuv kohale tulnud huvilisi ning asus koolituse 
teemat avama. Kõneldud alateemade kohta on koolitaja koostanud märksõnalised materjalid, 
mis on avaldatud käsitöötsõõri info kodulehel: http://wi.ee/regionaalarengu-
programm/kasitooliste-umarlaud/    

 

2. 

Peale mentorkoolituse lõppemist jätkus ümarlaud üldistel teemadel: 

• KÜSIMUS: Millistest koolitustest käsitöömeistrid ise oleksid huvitatud?  Seekord 
võiks olla tegemist mingi praktilist laadi õpitoaga. 

Karille Bergmann pakkus välja värviõpetuse loengu, mille käigus saaks igaüks 
koostada endale värviringi, mis aitaks edaspidi lihtsamini värve sobitada. 
OTSUSTATI: Uurida kes sellist koolitust võiks läbi viia ja see lähiajal koolituskavva 
võtta. 

Tellimus on antud ka teise mentorkoolituse jaoks (Kadi Pajupuu teemaga 
„Käsitöötoodete esitlemine“), aga praegu selle toimumise kohta lektorilt infot pole.  

• Vilve Oja poole pöördus Võrumaa Jahimeeste Seltsi juhatuse liige palvega, et 
aitaksime neid õpitubade osas 2016 a  suvel Võrumaal toimuvate Jahimeeste Seltsi 
suvepäevade läbi viimisel. Suvepäevad toimuvad juuli lõpu poole ja meilt oodatakse 
õpitube nii lastele, naistele kui meestele kaheks kuni kolmeks päevaks. OTSUSTATI: 
Kuna hetkel on tegemist eelinfoga, siis andku meistrid Vilvele teada, kes oleks valmis 
suuremale hulgale inimestele õpituba korraldama. Info täpsustudes (aeg, tasu, 
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müügivõimalused jm tingimused) saab huvitatud käsitöölistega sel teemal infot 
jagada.  

• Vilve Oja andis veel teada, et tema poole pöörduti sooviga pakkuda interneti 
kaubamajja pulmaks vajalikke tooteid või pilakaupa. Kuna tegemist on välismaa 
ostjatele mõeldud portaaliga, siis arutleti teemal millises riigis milline kaup võiks 
minna. OTSUSTATI: Kuna tegemist on veel liiga „rohelise“ interneti portaali omajaga 
ja selged pole ka tingimused siis jäädi üsna kõhklevale seisukohale.  

Kuid mõtteainet käsitöölistele oma toodete nomenklatuuri täiendamiseks nägi Vilve 
Oja küll, sest ka kohalikul turul on nõudlus kohalike pulmakaupade osas täiesti 
olemas. 

• Aila Kikas pakkus käsitöömeistritele välja võimaluse kaasa lüüa Näpustuudios ja 
polikliiniku I korruse fuajees jõulueelsetel müükidel  ja õpitubades. Sealhulgas võiksid 
meistrid ise välja pakkuda milliseid ja mis ajal nad oleksid nõus õpitube läbi viima nii 
lastele kui suurtele.  OTSUSTATI: Oma kauba müümisest ja õpitubade korraldamise 
soovist anda teada kas Aila Kikasele või Vilve Ojale, et kokku leppida kindlad ajad 
ning tingimused.  

• Eelmisel tsõõriklaual andis Külli Eichenbaum teada, et Võrumaa Partnerluskogu juht 
Anneli Ott avaldas soovi Uma Meki suurlaada jaoks lasta teha meie käsitöölistel Uma 
Meki tunnusmärgi. Logol on kujutatud rõngasse keeratud vorst, mis on kolme 
puuvardaga läbi pistetud. Ruumiline logo peaks olema umbes 2 meetrise läbimõõduga 
- seda on kavas laada ajal spordisaali lae alla riputada. Raha töö ja materjalide jaoks 
on olemas. Juba käidi välja ka mõtteid, kuidas sellist asja teha. Seni pole ükski meister 
endast märku andnud, et sooviks seda tööd ette võtta. 
KÜSIMUS: Kas on vahepeal uusi ideid tulnud, et millest ja kuidas märki valmistada 
ning kes oleks selle tegemisest huvitatud? 
Helve Alla ja Karille Bergmann jäid eelmisel korral välja pakutud mõtte juurde 
kasutada „vorstiks“ ehitustoru kattematerjali, mis on kerge ja lihtsalt töödeldav. Nad 
lubasid sellele teemal mõtteid edasi arendada. Peale Uma Meki suurlaata võiks 
tegemise plaani ühiselt arutada nii Anneliga kui ka logo kunstniku Epuga.   

• Eelmisel tsõõriklaual jooksis läbi Mõniste Vallavalitsuse huvi, milliseid 
kooltusi/õpitubasid on meil neile pakkuda, kuna kohalik kogukond oleks käsitöö 
õppimisest huvitatud. 

Siit väljavõte Mõniste valla infolehest Mehkamaa nr. 111 : 

Mõniste Rahvamaja koostöös Vana-Võromaa 
käsitöömeistritega alustab käsitöö õpitubade läbiviimist. 
Selleks palume teatada oma osavõtusoovist telefonil 
5058757 või meiliaadressil laursonp@hotmail.com 
oktoobrikuu jooksul. Pärast registreerumist toimub 
novembrikuu alguses esimene kokkusaamine ja siis 
täpsustuvad ka õpitubade teemad teie valikul. 
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• Käsitöö müük ja esitlus. Käsitööga minnakse välja Lindora laadale, mis toimub 
kolmapäeval, 28.10.Telgi paneme üles eelmisel õhtul, et oleks võimalus hommikul 
oma kaupadega kohe sisse kolida. Laat alustab kohe kui valgemaks hakkab minema, 
umbes kella 7 paiku ja eeldatavalt kestab umbes 16-ni. 
KÜSIMUS: Kes tuleb ise laadale ja kes annab kauba kaasa?  
Ise tulekust andis teada Reet Pettai,  kes tuleb laadale nii koeravillast kootud toodetega 
kui oma talu teesegudega. Kui müüjaid jääb telgi all jääb väheks, siis olid valmis 
tulema veel  Helve Alla, Karille Bergmann ja Anne-Ly Kütt. 
Kauplemiseks andsid seekord oma kauba Aili Põder, Merike Rebane, Õie Teppo ja 
Liivi Liinamägi.  

 

• Kaasavõetud käsitööesemete tutvustamine. Mitmel meistril olid oma tooted kaasas ja 
päeva lõpetuseks sai nende kohta põhjalikult pärida. Seekord oli kaunite kudumite ja 
paelte kõrval ka kaunilt maalitud kalossid, õmmeldud ja tikitud pajakindad ning 
õnnitluskaardid. 
Üks meister oli kaasa võtnud erineva suurusega kilest pakendeid (kotte), mida huvi 
korral saab temalt tellida, kuna ta ostis neid varuga. 

 
 
Nagu eelmisel korral oli plaanitud, toimub järgmine tsõõriklaud 18. novembril 
käsitöötares aadressiga Jüri 19 A, I korrusel(Polikliiniku maja). Alustamise kellaaeg sõltub 
sellest, kas ja millise koolituse saame samale päevale planeerida.  
 

Kokkuvõtte koostas Vilve Oja 

 

 

 


