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Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2017 a. mai ümarlaua kokkuvõte 
 
Toimus 11.04.2017 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel 
kell 14-16.30 
 
Arutelu juhatasid Vilve Oja ja Külli Eichenbaum Võru Instituudist. 
 
Kohal olid: 
Piia Suvi, Aila Kikas, Merike Rebane, Maia Kulla, Merle Kõlu, Ivar Jõgeda, Marge Tadolder, 
Reimo Ani, Reet Pettai, Agur Piirisild, Helvi Hõimla, Helve Einla, Liivi Liinamägi, Karille 
Bergmann, Eda Veeroja, Olev Russ, Vilve Oja, Külli Eichenbaum.  
 
PÄEVAKORRAS: 
 

1. Suvel Vana-Võromaa käsitöökaupade alaline müümine turismipaikades: Munamäe 
poes, Ööbikuoru poes ja Vastseliina linnuse juures käsitööaidas. Saame kokku 
müügikohtade eestvedajatega, näitame nendele oma kaupa ja lepime kokku 
tingimustes.  
VÕTA KAASA KAUBA NÄIDISED MIDA TAHAD SUVEKS MÜÜKI A NDA!  

2. Käsitöökaupade tootearendus 2017. Arutlusringis vaatame tehtut ja jagame ideid ning 
mõtteid. 

3. Jagame omavahel infot ja uudiseid.   
 
1. 
 
Vilve tutvustas kohale tulnud turismipaikade käsitöö müügiga tegelejaid ja andis sõna 
Vastseliina Piiskopilinnuse käsitöömaja eestvedajale Helve Einlale, kes andis teada, et 
sellel aastal on kogu maja käsitöö päralt (varasemalt jagasid kohvikuga) ja kauplemine toimub 
1.juunist kuni 31.augustini. Varasemat müügikogemust arvesse võttes on kaubaks läinud 
väiksemad ja odavamad käsitöötooted. Eriti oodatud on ehted ja selle piirkonnaga seotud 
omanäolised käsitöötooted, kuid tuua võib ka muud toredat ja huvitavat kaupa, sest iial ei tea 
mis just sellel aastal kaubaks läheb. Teretulnud on puidust tehtud erinevad tooted. Hea oleks 
kui toodete sildid oleks nii eesti kui inglise keeles. Venekeelset ostjaskonda pole seni eriti 
käinud või kui tulevad siis suhtlevad inglise keeles. 
Lepiti kokku, et kauba juurdehindluseks on 30% ja juba kaupa tuues oleks hea, kui kaubad 
oleks sildistatud ja hinnad juures (arvestatud 30% juba juures). Hinnad võiksid jääda 50 sendi 
täpsusega. Kaup võetakse vastu saatelehe alusel ja kord kuus tehakse kauba kokkuvõtteid. 
Kaupa saab tuua 28.-29.mail Vastseliina linnuse käsitöömajja Helve Einla kätte 
(kontakttelefon: 53429423) 
 
Rõuge Ööbikuoru Külastuskeskusest oli kohale tulnud Eda Veeroja, kes andis teada, et 
alates juunist on külastuskeskus külastajatele avatud ja selleks, et jõuaks väljapanekut 
korraldada oleks hea meistritelt kaubad kätte saada 27.-28.mail. Kaup võib olla sildistatud, 
kuid hinna % jäägu lahtiseks, sest vastavalt vajadusele saab siis hinda muuta. Müüja ise paneb 
hinnad siltidele. Kaup võetakse vastu saatelehe alusel (seal meistri soovitud hind kirja!) ja 
vastavalt meistri vajadustele saab kauba eest raha kätte. Üldjuhul võetakse kaup realisatsiooni, 
kuid mõningad kaubad (mis on teada et lähevad) on kauplejal võimalik kohe välja osta. 
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Kuna ruum on väike siis on oodatud väiksemad ja odavamad kaubad, kindlasti on väga 
oodatud kaubad, millel on juures lugu. Kauba loo juures võib kinni haarata kas värvist või 
kohast või mustrist jne. peaasi, et oleks argument millega müüa. Ka kõik nipiga või kiiksuga 
kaubad on varasemalt hästi müünud.  
Vallaga kokkuleppel ehk on võimalus saada kasutusele ka kõrvaltuba, kus oleks võimalik 
näiteks õpitube korraldada. Selles müügipaigas saaks Vana-Võromaa käsitöö kaubad eraldi 
välja panna, peab kohapeal vaatama, kuidas korraldada.  
Eda Veeroja kontakttelefon on: 5032341 
Vilve Oja pakkus välja, et kuna müügikoht asub „pesapuu“ läheduses siis miks mitte 
tootearendusena kasutada käsitöö juures just seda teemat.  
 
Suure Munamäe vaatetorni jalamil asuva käsitööpoe omanik Olev Russ veel täpset 
avamisaega ei osanud öelda, kuid kaupa meistritelt on valmis vastu võtma mai viimasel 
nädalal. Kauba võtab vastu saatelehe alusel ja sortimendi valib omal äranägemisel. Tema 
jätab ka juurdehindluse enda otsustada, vastavalt kaupade müügiedule. 
Oodatud on väiksemad ja odavamad kaubad, kuid ära ei ütle näiteks vilditud toodetest: sallid, 
ehted, maalähedased kotid jne.  
Olev Russi kontakttelefon on: 56663645 
 
Meistritel oli kaasa võetud hulgaliselt tootenäidiseid, mida sai vaadata ja suures ringis 
arutada, millised on eeldatavad väljavaated tulevaseks müügiks.  
 
Müügipaikadest võib veel uurida Metsavenna talu poodi ning 
Mõniste muuseumi poodi – mis tingimustel seal käsitööd müüa 
saaks. Vilve uuris ka Piusa külastuskeskuses müügivõimalusi, 
aga seal oodatakse vaid Piusaga seonduvaid meeneid/esemeid.  
 
2. 
 
Tootearenduse osas pakkus Vilve Oja välja mõtte kasutada 
„Tamula Vanakese“ kuju ära nii puus, värvis kui tekstiilis.  
Külli Eichenbaum tegi ülevaate Tamula vanakese saamisloost:   
 
Tammul või Tamula vanake või Tamula luumehike 
 
on Tamula järve äärsest asulakohast kiviajast pärit väike luust 
tehtud inimese kujuke, millelaadset ei ole mujalt Eestist teada.  
Skulptuur kujutab endast mehe pead suure lõuahabemega ja 
vurrudega. Suu kohta märgib väike lohuke. Leitud kuju 
alumine osa on murdunud ja puudub.  
Aapo Ilves on kujukese arvuti abiga terveks teinud ning seega 
talle uue elu ning väe andnud. Seda kujutist võib ka käsitöös 
kasutada kui üht Võromaa sümbolit, mis viitab meie pikale 
ajaloole, järjepidevusele, tugevusele, vastupidavusele, 
maalähedusele – ühesõnaga kõigele sellele, mis võrokestele tänini iseloomulik on.  

 
3. 
 
Vilve andis teada, et: 

• 12.-13 mai  XXII ERKL-i Käsitööpäevadele Tõstamaal registreerunuid ei 
ole- seega jääb plaanitud laadale minek ära. 

• 7.-9.juuli   Võru pärimustantsufestivali käsitöölaada kohta on teada, et  
laupäeval 8. ja pühapäeval 9. juulil on festivali korraldajad palunud meie esindust 
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korraldama õpitube. Vilve käis festivali korralduskomisjoni koosolekul ja sai 
teada, et meie tarbeks pannakse kesklinna parki üles õpitubade telk mõõtudega 8x5 
meetrit, kus saame nii oma kaupa müüa kui õpitube läbi viia. Varasemate 
kogemuste põhjal on selgunud, et õpitubade telgis erilist müüki ei toimu, seega on 
soovitav laadaalale eraldi müügitelk üles panna. Kas meil jätkub inimesi kahte 
telki korraga?  

       Andke endast teada kellel on õpitoa jaoks mingi huvitav tegevus välja pakkuda! 
• Eriline tänu Näputüüseltsile, kelle kingitud seemneraha eest (100 €) sai ostetud 

mannekeen (naine), mida oleme vajadusel valmis välja laenutama käsitöö 
esitlusteks. Hetkel seisab mannekeen Võru Instituudis ja kannab uhkelt Vana-
Võromaa suursärki. Mannekeen maksis 63€. Näputüüseltsi annetuse ülejäänud osa 
eest teeme ilmselt Vana-Võromaa käsitöö reklaamsilte kohalikesse 
müügikohtadesse – neid hakkab nüüd tarvis minema.  

• Andres Rattaseppa planeeritud kahenädalane Vana-Võromaa käsitööd tutvustav reis 
Türgimaale Istambuli jääb ära seal oleva segase olukorra pärast. 

• 3. juuniks planeeritud huvireisile Riia Vabaõhumuuseumi laadale on registreerunud 13 
huvilist. Praeguste osavõtjate arvu juures tuleks osavõtjal tasuda (kui km on 0,60 € ja 
ootetunde pole arvestatud) umbes 23 €. 
 OTSUSTATI: Kui on veel huvilisi (ka tuttavate seas), siis andke endast märku kuni 
19. maini Vilvele  tel 554 1999. Iga osavõtja kannab selleks ajaks ettemaksu 20 € 
Vilve Oja kontole Swedpangas EE642200221011610284. Seniks võtab Vilve 
erinevatelt bussifirmadelt hinnapakkumised, et leida soodsaim. 

• Tuntud rahvarõiva valmistaja Hargla kihelkonnas Virve Niilisk pakkus alaliseks 
väljapanekuks stendi,  millel on Eesti kaarti kontuurile paigutatud eri kihelkondade 
triibuseelikute lapikesed, mida Virve on ise kudunud ERM-i näidiste alusel. 
Otsime praegu sellist ruumi, kus mahuks 2x3 meetrist stendi välja panema. Praegu 
käivad läbirääkimised Mõniste muuseumiga, kuhu stend sobiks, sest muuseumis 
on kohalik käsitöö ka esindatud ning on väljas kangasteljed.  

• Valgamaal tegutsev Puura talu on üsna noor ettevõte kes tegeleb alpakade 
kasvatamisega ning otsib villa ketramise võimalust. Lisaks on nad huvitatud 
eelkõige pitskinda ja -soki kudujatest (paari hind kudujale a’ 10€ tellija materjalist) 
ning koostööpartneritest, kes aitaksid näiteks alpakavillast tooteid disainida. Samas 
saab ka lõnga ja heiet osta. 
Täpsem info kodulehel www.alpaka.ee või  
Laili Voolens tel.56607041,  
mail: laili@livoone.ee  

• Tõstsime küsimuse, kas ei oleks aeg luua oma MTÜ?  
Seda kahel põhjusel:  
1. Projektirahade taotlemine lihtsam 
2. MTÜ kaudu on müügiga seonduvat lihtsam korraldada 
Seda küsimust arutame veel edaspidi.  

 
 
Järgmine tsõõriklaud toimub kas septembri lõpus või oktoobris – olenevalt info 
jagamise ja arutelude vajadusest.  
 
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


