
                     

 
 

Vana-Võromaa käsitüütsõõri kokkosaamine radokuun 2016 
 

om kolmapäävä, 10. radokuu pääväl 2016 
käsitüütarõn Aila man  (Näpustuudio), Võro Jüri tn 19a I kõrra pääl kell 14-16.30 

 
Seo aastaga tõsel kokkosaamisel kõneles ja näütäs Bergmanni Karille andmekogo, mille tä minevaasta lõpun 
kokko korjas Vana-Võromaa rahvarõivide ja näide kirju kotsile. Kaemi ütenkuun, midä prõlla saa andmekogost 
löüdä ja kõnelemi kogo pruukmise kõrrast.  
 
Jagami ütstõsega juuskvat teedüst ja uudissi, säälhulgan: 

• midä kõneldi käsitüüliidu juhatusõ kuunolõkil  
• kõnelemi käsitüütarõ tegemiisist (tarõ pruukmine, oppuse ja meistretunni, esitlüse) 
• Uma Pido laadast  
• Uma poodist 

 
Uma käsitüü välläkitmine. Võtami aigu jakada hääd tava tutvusta tõsile uma käsitüükaupu. Võta mõni tüü üten 
ja kõnele tollõst tõisile.   
 
Tulõkist pallõmi ette teedä anda ildamba 8. veebruari õdagus: Vilve Oja (Võro Instituut, käsitüü 
asjatundja), tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com 
 
Võit üten võtta tsäilavva pääle midägi haukamisõs.  
 
Käsitüütsõõri info, sh eelmise kõrra kokkovõtõ ja esitlus om üllen Võro Instituudi kodolehe pääl:  
http://wi.ee/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/ 

                    

 
Vana-Võromaa käsitöötsõõri kokkusaamine veebruaris 2016 

 
on  kolmapäeval, 10. veebruaril 2016  

käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel kell 14-16.30 
 
 

Selle aasta teisel kokkusaamisel kõneleb ja näitab Karille Bergmann Vana-Võromaa rahvarõivaste kirjade ja 
mustrite andmekogu, mille ta eelmise aasta lõpuks kokku kogus. Vaatame üheskoos üle, mida saab praegu 
andmekogust leida ja räägime kogu kasutamise korrast.  
 
Jagame omavahel infot ja uudiseid, sealhulgas: 

• mida kõneldi käsitööliidu juhatuse koosolekul 
• räägime käsitüütarõ tegemistest (ruumi kasutamine, koolitused ja meistritunnid, esitlused) 
• Uma Pido laadast  
• Uma poodist 

 
Oma käsitööesemete esitlemine. Võtame aega teistele oma käsitöökaupu kiita. Võta mõni ese kaasa ja tutvusta 
seda. Leiame üheskoos üles esemega või selle tegemisega seotud loo. 
 
Osalemisest palume teatada hiljemalt 8. veebruari õhtuks: Vilve Oja (Võro Instituut), tel 55 41 
999, vilve.oja@gmail.com 
 
Tee- ja kohvipausiks võid kaasa võtta mõne suupiste.  

 
Info käsitöötsõõri kohta, sh eelmise korra kokkuvõte ja esitlused on väljas Võru Instituudi kodulehel:  
http://wi.ee/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/ 

 


