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Käsitöö on üks meie kultuuripiirkonna eripärasid, mida saaks praegusest paremini silma 
paistma panna. Vana-Võromaal on palju heade oskustega käsitöömeistreid, kes loovad ja 
teevad omanäolisi esemeid, aga kaupade müük võiks olla parem ning teavet käsitöökaupade 
kohta on keeruline leida. Koostöös oleks lihtsam korraldada nii müüki kui kaupade reklaami.  
 
 
Vana-Võromaa käsitööliste koostöövõrgustiku edasised tegevused 
 
 
Piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks on vajalik koostada ja läbi viia 
õppeprogramm käsitööliste kohaliku kultuuripärandi tundmaõppimiseks. 
 

• Kultuuripärandi õppeprogrammi koostamine, lektorite leidmine, 
abimaterjalide koostamine 

• Tootearenduse alased õppepäevad (koostöö Viljandi KA-ga) 
• MIDA VEEL vajatakse   
 
 

 
Piirkonna eripära kandvate käsitöötoodete esitlusteks ja müügiks 
käsitöölistele/ettevõtjatele vajalike tingimuste loomine 
 

• e-poe "Uma puut" loomine  
• Vana-Võromaa esindusboksi loomine messidel ja laatadel käimiseks 
• ühise turundamise korraldamine (müügikohtade ja -kanalite otsimine, 

laatadel-messidel käimise plaanide koostamine aastate või muude 
perioodide kaupa) 

• teistest eristumiseks vajaliku võro kultuuripiirkonna tunnusmärgi 
(märkide) ja läbivate elementide väljatöötamine (sh kaubale pandav 
märk, soovituslik juhend müügikohtade kujunduseks, 
esindusrõivasteks, etikettide ja reklaamide kujundamiseks) 

 
Piirkonna jaoks keskne käsitööalase vajaliku info leidmise ja jagamise süsteem. 
Info õppevõimalustest, esitlustest, näitustest, laatadest-messidest (sh kus kavatsetakse 
ühiselt välja minna), milliseid uusi tooteid on loodud, rubriik ostan-müün-vahetan, 
MIS VEEL?  
 

Kas infovahetuse kanaliks peaks olema: 
• infoleht paberil ? 
• e-poe lehelt link ? 
• x  FB suletud grupp ? 
• meili teel ? 

 
Käsitööliste kokkusaamised kord kuus, sisuks  

• üks uusi teadmisi andev loeng/õppus/esitlus 
• erinevate arendustööde jooksev arutamine (ühisdisain või märk, e-

pood, pakendamine, esinduse ja boksi koostamise-kujundamisega 
seotu vms) 

• võimalus omavahel infot vahetada (juttu ajada)  
• ? 
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Käsitööga haakuvad tegevused koostöövõrgu kaudu:  
 
Koostöö turismisektoriga Vanal-Võromaal 
 

• Omavaheline infovahetus (käsitööline- turism) müügikohtadega sh. 
infopunktid, turismitalud ja käsitööd müügiks pakkuvad muud ettevõtted 

• Kohalikku eripära kandvate käsitöötoodete pakkumine turismitoodete 
loomiseks (talude/ruumide/näitusesaalide/söögisaalide jms kujundamiseks 
mööbel, tekstiilid, kujunduselemendid. Teenindajate rõivad, meened-kingid 
jms) 

• Üksteisele (käsitööline turismipaigale ja vastupidi) reklaami tegemine ja 
kontaktide jagamine. 

 
 Koostöö loodavate loomemajanduskeskustega Võru linnas 
 

• Võru linnavalitsus teeb ettevalmistusi hoone rajamiseks (esialgse nimetusega 
Uma Loomekoda ->Uma koda), kus lisaks kohalikule toidule on planeeritud 
ka ruumid käsitöö esitluseks ning arendustööks: müügiruum koos 
õpitubadega, tööruumid alustavatele käsitöölistele (müügipaiga idee: Marge 
Ojastu).Oodatud on käsitööliste ideed ja vajaduste teadaandmine hoone 
planeerimise etapis (2015). Nt on plaanis käivitada Võromaa rahvarõivaste 
valmistamiseks vajalike oskuste õpetamine (idee: Carmen Küngas).   

• Loomelabor Võru linnas. Avatud Ateljee salong ja tööruumid, kaasavad 
esitlused ja teenused loomeinimestele (idee: Ruti Jõgi) 

 


