Vana-Võromaa käsitüütsõõri tegemiisi tugõ Siseministeerium

Vana-Võromaa käsitüütsõõri kokkosaamine joulukuun 2015
om kolmapäävä, 16. joulukuu pääväl 2015
käsitüütarõn Aila man (Näpustuudio), Võro Jüri tn 19a I kõrra pääl kell 14-16.30
Jõulukuu kokkusaamisel om plaanin:
• Jagada juuskvat teedüst ja uudissi.
• Kaija tagasi aastaga tegemiisi pääle: mis om aastaga muutunu parõmbas, kuis om lännü kuuntüü müügi
ja oppuisi asjan, mis taht parõmbat kõrraldust müügi ja reklaami man, kauba lugu, info ostjale ja
pakend.
• Plaani vahtsõ aastaga tegemiisi: mändseid oppusi vai koolitusi mi kuuntüütsõõri käsitüülistel puudus
tundus olõvat; käsitüütarõ oppusi turundamine – kuis löüdä üles opmisest huvitet inemise. Oppuisi
kava tävvendamine. Mändse laadu võtta vahtsõ aastaga plaani.
• Kaemi jõulumüüki välläpant kaupa – millel om olnu minekit, midä om küsütü ja midä om soovitet
ostjate puult.
Jututsõõri võtva iist Vilve ja Külli.
Tulõkist pallõmi ette teedä anda ildamba joulukuu 14. pääväs: Vilve Oja (Võro Instituut, käsitüü
asjatundja), tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com
Võit midägi esitettüt vai hääd üten võtta jõuluhõngulidse lavva pääle.
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 detsembris 2015
on kolmapäeval, 16. detsembril 2015
käsitüütarõn Aila man (Näpustuudio), Võru Jüri tn 19a I korrusel kell 14-16.30
Detsembri kokkusaamisel on plaanis:
• Jagada infot ja uudiseid.
• Vaadata üheskoos tagasi aasta tegemistele, mis on aasta jooksul muutunud: kuidas on toiminud käsitöö
müük, mis kasu on olnud koolitustest, mida saaks paremini või tuleks teisiti korraldada müügil ja
reklaamis, kuidas on sujunud koostöö. Võromaa käsitöökaupade lood, pakendid ja info ostjale.
• Arutada uue aasta tegemisi: milliseid koolitusi oleks vaja käsitöölistele, milliseid kursusi ja töötubasid
on meil jõudu teistele korraldada, kuidas leida üles õppimisest huvitatud inimesed. Töötubade kava
täpsustamine ja täiendamine. Millistele laatadele ja üritustele ühiselt esindusega välja minna.
• Vaatame jõulumüügi väljapanekut – millist kaupa on rohkem ostetud, mida on küsitud ja mida
märgatud ostjate poolt.
Jututsõõri järge hoiavad Vilve ja Külli.
Jõuluhõngulisele lauale on oodatud maitsvad suupisted.
Osalemisest palume teatada hiljemalt 14. detsembriks: Vilve Oja (Võro Instituut), tel 55 41 999,
vilve.oja@gmail.com
Info käsitöötsõõri kohta, sh eelmise korra kokkuvõte ja esitlused on väljas Võru Instituudi kodulehel:
http://wi.ee/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/

