Vana-Võromaa käsitööliste koostöö jaanuari ümarlaua kokkuvõte
Toimus 13.01.2016 Võrus Kreutzwaldi muuseumi teemajas, aadressil Kreutzwaldi tn 31 kell
14.00-17.30
Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist ning päeva vedas Marika
Sepp
Kohal olid:
Aili Põder, Merike Rebane, Reet Pettai, Piia Suvi, Anne-Ly Kütt, Marika Sepp, Malle
Avarmaa, Heli Viks, Raivo Jänesmägi, Tiina Lehiste, Karille Bergmann
PÄEVAKORRAS:
• Jagada omavahel infot ja uudiseid. Vaatame üheskoos üle e-poe praeguse seisu. (Vilve
ja Külli)
• Marika Sepp kõneleb tootearendusest Kreutzwaldi muuseumis
• Vaatame muuseumi väljapanekut ja üht käsitööga seotud näitust
• Teeme Marika juhatamisel väikese praktilise näputöö (materjalid on Marika poolt).
Koduseks ülesandeks on lugeda läbi Kreutzwaldi muinasjutt "Tark mees taskus"

1.
Koosviibimise juhatasid sisse Külli Eichenbaum ja Vilve Oja andes ülevaate praegusest
seisust Vana-Võromaa e-poega.
Näitlikult vaadati üle meistrid ja välja pandud kaubad ning kuidas jõuda otsinguga soovitud
kaubani või meistrini. Vilve Oja andis teada, et esimesed klientide poolt tehtud pöördumised
on e-poe kaudu juba tehtud: päriti messingist hoburaud-sõle kohta ja raamatuid osta püüdes
luhtus kliendil konto registreerimine, mis on küll IT-toe poolt kiiresti parandatud. Vigadest on
selgunud veel, et osa ostu vormistamisel ettetulevatest tekstidest on veel inglise keeles. Siit
üleskutse laiale ringile, et kui keegi märkab kuskil e-poes mingeid vigu või on muid häirivaid
tegureid siis kindlasti need üles tähendada ja saata (või kohe helistada) kas Vilvele või
Küllile.
E-poe täiendamine jätkub jooksvalt. Praegu tegeleme ennekõike selliste kaupade otsimisega
mida e-poes veel esindatud ei ole, sest eesmärk on esmalt võimalikult laia kaubavaliku
pakkumine.
Vilve Oja andis infona teada, et:
• Jaanuari lõpus algava Vana-Võromaa hame pikale koolitusele on praeguseks
registreerunud 6 osavõtjat. Vajaka jääb veel kahest osavõtjast, et grupp täis saaks ja
käima läheks. Vilve soovitas kõigil jagada veel infot sõpradele-tuttavatele, kel võiks
olla huvi hamõkursuse vastu. Kursuse toimumiseks peab vähemalt 8 osalejat ikkagi
kokku saama.
• Vanal aastal oli juttu kohtumisest Mõniste käsitöölistega ja nende soovist õppida
heegeldusvõtteid ja mustri lugemist. Tänaseks on juhendajana asja ette võtnud Karille
Bergmann. Sellekohane pakkumine on Mõnistesse tehtud ja valla kodulehel on info
väljas aadressil: http://moniste.ee/index.php?moduleid=7&actionid=1&nid=1325
• Rõõmustav uudis oli veel see, et linnavalitsusest helistas Tiina Hallimäe, et oleks vaja
meistrite kontakte, kelle käest kiirelt saaks osta kohaliku hõnguga käsitööd. Tuleb
tõdeda, et meid on märgatud.
Eraldi teemana tegi Vilve kiire ülevaate Aila Näpustuudio laste vanematele tehtud küsitluse
vastuste vahekokkuvõttest. Selgus, et :
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• kõik 19 vastajat soovisid käsitööga rohkem tuttavamaks saada
• õpitubade algusajaks sooviti enamasti kella 17.00 aega, kuid oli ka neid kes soovisid
et õpitubade algusajaks oleks 19.00 (meistrid jäid arvamusele, et selline kellaaeg on
väga hiline sest ollakse piisavalt väsinud, et uut omandada) ja 14.00
• õppida sooviti 1-2 korda nädalas. Oli ka neid, kellel oli võimalus tulla üle nädalate.
• Sooviti peamiselt ühekordseid koolitusi. Oldi huvitatud ka meistritundidest.
Jätkukoolituste vastu tunti vähem huvi.
• Teadmistest oldi huvitatud: kaltsuvaiba kudumisest, taimedega lõnga värvimisest,
värviõpetusest, sümbolite tundma õppimisest ja algteadmistest rahvarõivaste
tegemisel/tundmisel.
• Töövõtetest oldi kõige rohkem huvitatud kaartide/pakendite valmistamisest s.h üldiselt
paberitööst. Sooviti õppida veel paelte/vööde tegemist ning kudumis- ja
heegeldusvõtteid.
Raivo Jänesmägi tundis huvi millistest laatadest kavatsetakse osa võtta. Meelde tuletamiseks
võttis Vilve ette detsembri tsõõriklaua kokkuvõtte, et see veelkord üle vaadata.
Marika oli vahepeal suhelnud Mardilaada korraldajatega, et uurida Vana-Võromaa esinduse
osalemise võimalust. Esmane tagasiside oli selline, et korraldajad soovivad saada ülevaadet,
milliste kaupadega plaanitakse tulla. Täpsustame üle, kas soovitakse näha pilte või esemeid ja
püüame siis tutvustuse ära korraldada.
Edasi võttis päeva sisustamise üle Dr. Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi tegevusjuht Marika
Sepp, kes juhatas ekskursioonile Kreutzwaldi muuseumi. Ringkäigul sai teada põnevaid
üksikasju Lauluisa elust ja loomingust, tutvuti tema koduga ja kirjandusliku ekspositsiooniga
ning muuseumimeenetega, mille ideed on loodud Kreutzwaldi tegevuse ning loomingu põhjal.
Vaadati Marika koostatud ülevaatenäitust raamatuköitmisest, kus olid väljas nii muuseumi
käsitöötoas muuseumimeeneteks valminud köited kui ka köitmise töötubades osalenud
õpilaste tööd, samuti päris vanu köiteid muuseumi kogudest ja muuseumile annetatud
erinevaid köiteid.Edasi jagas Marika oma kogemusi käsitöötoote arendamise teemal ja
tutvustas oma töid-tegemisi muuseumimeenete arendamisel.
Praktilise ülesandena tuli arendada toodet Fr. R. Kreutzwaldi „Eesti rahva ennemuistsete
juttude” loo „Tark mees taskus” teemal. Toote loomiseks oli kasutada kastitäis erinevaid
materjale. Ülesande lahendamine nõudis loovat lähenemist.
Nagu varasemalt oli plaanitud, toimub järgmine tsõõriklaud 10. veebruaril käsitöötares
Aila man aadressiga Jüri 19 A, I korrusel(Polikliiniku maja) algusega kell 14.00
Kokkusaamisel tutvustab Karille Bergmann Võromaa mustrite elektroonilist kogu ja selle
kasutamist. Teised arutusele tulevad teemad selguvad jooksvalt, sh on oodatud aruteluteemad
ka laiemast ringist. Kutse täpsema kavaga saadetakse laiali vähemalt nädal enne
kokkusaamist.
Kokkuvõtte koostas Vilve Oja
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