
 1 

 
Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2016 a. novembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 15.11.2016 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel 

kell 14-16.30 

 

Arutelu juhatas Vilve Oja Võru Instituudist. 

 

Kohal olid: 

Piia Suvi, Aila Kikas, Merike Rebane, Maia Kulla, Reimo Ani, Agur Piirisild, Anne-Ly Kütt, 

Liivi Liinamägi, Reet Pettai, Kadri Võrel, Karille Bergmann, Ivar Jõgeda, Külli Eichenbaum, 

Vilve Oja. 

 

PÄEVAKORRAS: 

 

1. Möödunud ja ees ootavad laadad. Vilve Oja 
2. Arutame, mida uuelt aastalt oodata. Sinu nägemus kuidas edasi minna.  

 

1. 

 

Vilve Oja tegi kokkuvõtte möödunud laatadest 

LINDORA LAAT: Väljas oldi 3 meetrise telgiga koos Võro Instituudiga. Kauplejaid oli 

palju, kuid rahvast halva ilma tõttu üsna vähe. Kui ostjaid toidu poolele veel jagus siis käsitöö 

telkide juures oli sagimine väike. Kuna sadas siis läksid meil kõige paremini Merikese 

kalossid ning osteti ära ka üks Maia sall.  

Siit järgmiseks aastaks mõtlemisainet, kas sellele laadale tasub üldse kauplema minna.  

MARDILAAT: Esimest aastat sai kaubeldud Tallinna Saku Suurhalli Mardilaadal kus meie 

käsutuses oli 3x5 meetrine platsike kuhu pidi mahtuma 14. meistri kaubad. Kaupa oli palju ja 

väljapanek kirju. Tähelepanuväärne oli see, et ainult 3 meistrit jäid nullringi. Seega oli küll 

kirju aga mitmekesine ja kui klient midagi otsib, küll ta siis ka selle üles leiab. Enim osteti 

masinal kootud sokke/sukki, hästi läksid ka Maia märgvilditud sallid ja Ivari lõikelauad ning 

Reeda tsäihaina/ maitsetaimed. Ei läinud üldse keraamika ja pealinlane ei oska lugu pidada 

kamast.  

Väike meeldetuletus hinnasiltide osas- ostjad tundsid puudust sokkide ja kinnaste juures 

materjali koostisest ja sildil võiks kajastuda ka soki suurus ehk millisele jalanumbrile sokk 

vastab. 

Müüjaid meie boksis oli kõikidel päevadel  piisavalt ja müük sujus koostööna väga hästi. 

Kindlasti peab ära mainima, et meie boksi mehed oskasid erinevaid kaupu väga eduliselt 

ostjatele välja pakkuda. 

Maia Kulla arvas, et müüjaid oleks võinud mõnel päeval isegi vähem olla, sest ostjate ala 

boksis oli üsna kitsuke ja seal seisnud müüjad jäid ette. 

Vilve arvates oli kõigil müügipäevadel boksis piisavalt müüjaid, et saada ka ise laadal vabalt 

ringi vaadata.  

Maia kutsus kõiki käsitöölisi ise laata vaatama/õppima, et näha kuidas on teistel väljapanekud 

kujundatud ja millist kaupa laadal napib ning mida on piisavalt. Kindlasti tuleb järgmiseks 

aastaks välja mõelda midagi sellist, mida teised ei paku- millega silma paista.  
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Agur Piirisild pakkus välja astmelist väljapanekut, näiteks kindad/sokid harulise puu otsas 

rippumas jne. 

Vilve arvates võiks kaaluda erinevate teemadega välja minekut, see välistab erinevate 

kaupade üleküllust. Näiteks kujundada boks savvusanna meeleolus ja kasutada sinna juurde 

väljapanekuks sellega haakuvaid kaupu. 

Järgmise mardilaadani on piisavalt aega, et välja mõelda uudseid lahendusi kujunduses ja 

kõige tähtsam on kauba valik: tootearendusena välja mõelda selliseid kaupu mida turul veel ei 

pakuta näiteks komplekt: kaarushark, lõng, õpetus. Sellel laadal tegi Vilve kaaruspaela ja nii 

mitmedki ostjad tuli juhatada Kangaspuu boksi kaarusharki ostma.  

Agur pakkus, et miks mitte minna edaspidi välja ainult hooajakaubaga- on kaubavalik 

väiksem ja saab ka boksi lihtsamini kujundada.  

Varasemal tsõõriklaual oli põgusalt juttu, kas järgmisel aastal valida kauplemiseks mardilaat 

või minna Käsitöömessile, mis on odavama kohamaksuga ja rahvarohkem. Vilve oli uurinud 

Käsitöömessil käinute käest arvamusi. Selgus, et kuna seal ostjatelt sissepääsuraha ei küsita, 

siis on laadakülastajad juhuslikud ja tihti käsitöövõõrad inimesed. Ulve Kangro sõnul ei osata 

sealsel laadal hinnata ehedat käsitööd, otsitakse odavat kaupa. Kui tahame hinnata  oma 

käsitööd kõrgelt, siis sobib ilmselt Mardilaat paremini, sest sinna tulevad kokku 

käsitööteadlikud inimesed. 

Kadri Võrel teadis rääkida, et müügikoha asukoht on väga oluline: kui juhtub kauplema 

esimesel korrusel siis on võimalus kaupa müüa palju suurem kui kahel teistel korrusel. 

Otsustati: Uurida Käsitöömessil käinutelt veel arvamusi. 

JÕULUMÜÜK:  

5.-ndast detsembrist kuni 21.detsembrini läheb Aila Näpustuudio koridoris lahti  jõulumüük. 

Selleks, et kõik sujuks on vajalik, et igaüks paneks kirja oma võimalikud ajad mil ta saab 

müümas olla. Optimaalne oleks 2 inimest päevas. Graafik asub Aila käes. 

Jõulumüügi kaup tuua Aila Näpustuudiosse Vilve kätte hiljemalt 2. detsembriks.  

 

2. 

 

Uuele aastale mõeldes pakkus Ivar Jõgeda välja ühisreisi juuni esimesel nädalavahetusel Läti 

Vabaõhumuuseumi laadale, et saaks vaadata ja uudistada lõunanaabrite käsitööd.  

Võiks minna veel:  

 Tartu Hansapäevadele Tartusse. See küll Võru Folklooriga samal ajal, kuid sealne 

külastatavus on viimaste aastatega suurenenud. Ivar arvas, et suure telgi all oleks 

kõige parem. 

 Maia pakkus Viljandi Hansapäeva laata. 

 Augustis toimuvale Ökofestile Põlvamaal 

 Vilve arvas, et hea oleks sõprussidemeid luua mõne teise piirkonna käsitöölistega- 

saaks tegemisi-tarkusi-käsitöövõtteid vahetada. 

 Aila pakkus ühiselt läbi käia Peipsiäärne sibulatee. 

Täpsem järgmise aasta ürituste arutamine jääb detsembrisse. 

 

Vilve andis edasi Maie Pau palve vaadata üle rahvakultuur.ee, lehel (valdkondlik andmekogu) 

üle sinna üles pandud kontaktandmed (täpsem link: 

http://www.rahvakultuur.ee/Isikud?&v=183&i=all) . Võimalikud muudatused saab saata 

samalt lehelt. 

 

 

Järgmiste tsõõriklaud toimub 13. detsember 
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Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 

 

 

 

 


