
 
Vana-Võromaa käsitüütsõõri kokkosaamine süküskuun 2015 

 
om kolmapäävä, 30. süküskuu pääväl 2015  

käsitüütarõn Aila man  (Näpustuudio), Võro Jüri tn 19a I kõrra pääl kell 14-17 
 
Seokõrd saamiki kokko joba vahtsõn paigan! Keväje kõneldu plaan omgi niikavvõlõ jõudnu, et Aila 
Näpustuudio om uma vahtsõn paigan sisse säädnü üte tarõ käsitüümeistride tüütegemise ja oppamise 
jaos. Kaemi üle Näpustuudio vahtsõ elämise ja arotami, kuis käsitüütarõ ja müüginukakõnõ tüüle 
panda.  
Viil om plaanin kõnelda ja arota: 

• Juuskva teedüs ja vahtsõ uudisse. Kokkovõtõ suvõl olnu laatust ja tegemiisist, e-poodi tüüjärg. 
Vilve ja Külli 

• Vana-Võromaa kultuuriperändi  sümboolika kavandide ütine arotus: kuis saanu sümboolikat 
käsitüü man pruuki. Arotuse man om kavandide luuja Margna Epp. Kae miildetulõtuses edimest 
sümboolika-juttu instituudi kodolehe päält: 
http://www.wi.ee/img/picture/projektid/uma_arenguprogramm/2015_sisu/vana_voromaa_mark_i.pdf 

• Sügüse ja talvõ plaane märgotamine. Käsitüütarõ kursusi ja oppuisi plaani arotus - kiä midä ja 
ku pikält taht opada ni tüü kõrraldus.  

• Uma käsitüü välläkitmine. Võtami aigu ka jakada hääd tava tutvusta tõsile um käsitüükaupu. 
Võta mõni tüü üten ja kõnele tollest tõisile.  

 
Kokkosaamisele tulõkist pallõmi ette teedä anda ildamba süküskuu 25. pääväs: Vilve Oja (Võro 
Instituut, käsitüü asjatundja), tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com 
 
Käsitüütsõõri info, sh eelmise kõrra kokkovõtõ ja esitlus om üllen Võro Instituudi kodolehe pääl: 
http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm/kaesitueuelisi-tsooriklaud 
 

 
Vana-Võromaa käsitöötsõõri kokkusaamine septembris 2015 

 
on  kolmapäeval, 30. septembril  2015  

käsitüütarõn Aila man  (Näpustuudio), Võru Jüri tn 19a I korrusel  kell 14-17 
 
Seekord saame kokku juba uues, rohkem käsitööhõngulises paigas! Kevadel kõneldud plaan ongi 
teoks saamas, Aila Näpustuudio on oma uutes ruumides sisse seadnud ka ühe ruumi käsitöömeistritele  
käsitöö tegemiseks ning õpetamiseks. Alustuseks vaatame üle Näpustuudio uue kodu ja mõtleme, 
kuidas käsitüütarõ ja  müüginurk  tööle panna.  
Viil on plaanis kõnelda ja koos arutada: 

• Jooksev info ja uudised. Kokkuvõte suvel olnud laatadest ja tegemistest, e-poe tööjärg. Vilve 
ja Külli. 

• Vana-Võromaa kultuuripärandi  sümboolika kavandite arutamine: kuidas sümboolikat 
rakendada käsitöö valdkonnas. Ideid aitab leida ja teostust välja pakkuda kavandite looja Epp 
Margna. Vaata meeldetuletuseks esmast sümboolikatutvustust instituudi kodulehelt käsitööinfo alt: 
http://www.wi.ee/img/picture/projektid/uma_arenguprogramm/2015_sisu/vana_voromaa_mark_i.pdf 

• Sügis-talvise aja plaanide koostamine. Käsitöötares tehtavate kursuste ja õpitubade 
kavandamine - kes mida ja kui põhjalikult tahab õpetada ning  töökorraldus.  

• Oma käsitööesemete esitlemine teistele. Võtame aega jätkata kevadel alanud head tava –  võta 
kaasa  mõni oma töö ja tutvusta seda meie tsõõris.  

 
Kokkusaamisel osalemisest palume teatada hiljemalt 25. septembriks: Vilve Oja (Võro Instituut), tel 55 41 
999, vilve.oja@gmail.com 
 
Info käsitöötsõõri kohta, sh eelmise korra kokkuvõte ja esitlus on: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-
aronguprogramm/kaesitueuelisi-tsooriklaud 
 
 


