Vana-Võromaa käsitööliste koostöö märtsi ümarlaua kokkuvõte
Toimus 16.03.2016 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel kell
14-16.30
Arutelu juhatas Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist.
Kohal olid:
Liivi Liinamägi, Karille Bergmann, Piia Suvi, Karin Kikas, Kadri Võrel, Anne-Ly Kütt, Aila
Kikas, Sirje Hainas, Reet Pettai, Maia Kulla, Carmen Küngas, Külli Eichenbaum, Vilve Oja.
PÄEVAKORRAS:
1. Kuidas arvestada käsitöölise töötunni hinda. Vilve Oja
2. Jagame omavahel infot ja uudiseid, sealhulgas:
• Vana-Võromaa sümboolika stiiliraamatu tutvustus (e-materjal)
• Rakvere käsitööpäevadel osalemine, võrokõisi esindus mulgi peo
laadal, täpsem info
• Uma Pido laadast ja töötubade tegemisest
• käsitüütarõ koolitustest märtsis ja aprillis, maikuu tegemiste
plaanimine
• Uma poe avalikkusele väljakuulutamine
3. Oma käsitööesemete esitlemine
1.
Vilve Oja tegi lühikese ülevaate hetkel kehtivatest palga- ja maksumääradest.
Näitena tegi iga käsitööline läbi keskmise palga arvestusega tunnihinde arvutamised ühe kuu
lõikes.
Keskmise oma tunnihinde arvestamisel lähevad arvesse:
• Püsikulud (kommunaal, elekter, rent jne)
• Transpordi kulud (bensiin jne.)
• Sidekulud ( telefon, internet jne.)
• Amortisatsioon (tööks vajalike masinate, seadmete, abivahendite kulumise määr kuus
arvestatuna rahaliselt )
• Finantskulud (igasugused pangaga seotud laenud, liisingud, krediitkaardid)
• Üldkulud (koristusvahendid, kliendile pakutavad lisahüved näiteks kohvi/tee,
visiitkaardid jne.)
Peale arvutusi leiti ühiselt, et keskmise palgaga arvestatud tunnihinnet ei õnnestu
käsitööeseme tegemisel kuidagi rakendada, sest see tõstaks toote hinna nii kõrgeks, et keegi
seda ei osta.
2. Info ja uudised
• Carmen Küngas vahendas Näputüüseltsi ja Maie Pau üleskutset korraldada suvel
augustis rahvarõiva tuulutamise päeva, kus saaks esitleda/tutvustada kohaliku
piirkonna erinevaid rahvarõivaid. Lisaks saaks iga rahvarõiva omaja tulla üritusele
näitama omi rõivaid. Koostöö oleks mõeldav Põlva rahvaga, kes kavandavad sellist
ettevõtmist Taevaskojas korraldada. Külli Eichenbaum andis teada, et taoline
ettevõtmine on plaanitud Uma Pido laada ajal. Miks mitte ühildada jõud/teadmised ja
teha kaks samalaadset üritust erinevatel aegadel.
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• Külli Eichenbaum viitas ja tutvustas välja töötatud Vana-Võromaa sümboolika
stiiliraamatut ehk teejuhti. Selle leiab aadressilt: http://wi.ee/tegemise/vana-voromaaaronguprogramm/vana-voromaa-mark/
• Karille Bergmanni koostatud andmekogu „Vana-Võromaa mustrid“ on valmis ning
asub Instituudis, kus iga huviline saab tulla kohapeale vajalikke mustreid otsima.
Selleks tuleb võtta ühendust kas Vilve Oja (tel.5541999) või Külli Eichenbaumiga
(tel.56611924), et kokku leppida aeg.
•

Uma Pido laadast rääkis Külli Eichenbaum, et:
aprilli algusest läheb lahti laadale registreerimine Põlva valla kodulehel.
Täpsema lingi saadame, kui see on meil olemas.
Õpituba tegev käsitööline saab müügipinna tasuta. Praeguseks on
õpitubade osas oma soovi saatnud 10 osalejat (keraamika, puidumaal,
kangastelgedel kudumine, sepakoda, käepaela valmistamine, ritsikpilli
valmistamine ning mõned ei ole veel päris kindlat teemat välja pakkunud)
Laadalaval on kavas elav muusika (kapellid, bändid, noored muusikud jne)
kuid lisaks on kavas tutvustada/näidata laval Vana-Võromaa eri
kihelkondade rahvarõivakomplekte. Siit palve, andke endast teada kellel on
mõne piirkonna rahvarõiva täiskomplekt ja soov seda enda seljas näidata.
Lastele on plaanis laada muruplatsil tutvustada vanu õuemänge. Seda
teevad muuseumipedagoogid. Kel on meeles mõni tore vanaaegne mäng
lapsepõlvest, võiks sellest teada anda Küllile.

•

•

•

Külli Eichenbaum andis teada, et Mulgi Pidole (laat 04.06.2016) ei ole kavas eraldi
käsitöötelgiga välja minna, kuid saab anda kauba kaasa müügiletile Võromaa esindusse
(lähevad muuseumitest esindajad) või ka ise minna esindusse kaasa müüma. Kellel on
huvi palume teada anda Vilvele või Küllile.
Vilve Oja tutvustas käsitöötares Aila man märtsis ja aprillis toimuvaid koolitusi:
Märtsi algul toimunud kangakudumise algteadmiste omandamise koolitus
läheb edasi, sest huvilisi oli 5 ja kõik soovisid kogu tarkust omandada
algusest kuni rakendamiseni. Seega aprillis ja mais toimuvad
jätkukoolitused.
Värviringi koolitust ei toimunud osavõtjate vähesuse tõttu (registreerus 6),
aga uuel hooajal proovime uuesti, kuid kaasame ka näiteks
maastikukujundajad või aednikud.
Aeg näitab kuidas läheb kudumise õpetamine, kuid aprillis sai kudumine
veel kavasse sisse pandud.
Jagamiseks oli välja trükitud nii värvilisi kui must-valgeid aprilli plakateid.
Tuli tagasiside, et kas ei peaks valdade lehtedesse panema kuulutuse üles.
Otsustati: Kui on tasuline siis ei pane. Infot tuleks saata.
Seoses 10.-11. juunil toimuvatele Rakvere Käsitööpäevade ja laadaga andis Vilve Oja
teada, et registreerimised on tehtud. Konverentsile sai registreeritud 8 inimest, ööbimine
on broneeritud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilaskodusse (Rohuaia 12, hind 10€),
kus on 3-lised toad ja arveldamine sularahas kohapeal. Ka 3x6 telgiplats on olemas.
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•

•

•

KÜSIMUS Vilve Ojalt: Hetkel on meil FB-is olemas (Vana-Võromaa käsitüüliste tsõõrik)
oma suletud ring, kus jagame erinevat infot gruppi registreerunud käsitööliste vahel.
Tundub, et nõudlus on kasvanud ja kas poleks otstarbekas teha Fb-is kõigile avatud
suhtlusring. Hetkel tekkis probleem, et mitteregistreerunud ei näe näiteks kuu
koolituskava. OTSUSTATI: Avada Fb-is kõigile avatud suhtluskonto, kus saame jagada
infot laiale ringile.
Tootearenduse poolelt käis Vilve Oja välja idee, mis vajaks teostajaid. Kes võtaks ette
teha sõle tüüpi prossi kas erinevate rahvarõiva seeliku triiburiidest või vilditud või veel
mingis tehnikas. Oluline on, et ehe ei tuleks raske.
Selle nädala neljapäevast oleme plaaninud laialdaselt läbi meedia kajastada meie e-poodi
Uma Puut. Meist saab lugeda: Fb-is, Uma Lehes ja Lõunalehes. Lisaks vaadata ERR-i
uudistes (16.03. õhtune AK) ja kuulda Vikerraadio uudistes (17.03 kell 17.05 võrukeelsed
uudised). Infot edastame listidesse ja piirkonna asutustele, OV-le, MTÜ-dele, firmadele,
arendusorganisatsioonidele. Igaüks võib muidugi ise teavitada oma tuttavaid või jagada
linki e-poele. Ühtlasi täiendame ikka jooksvalt e-poe kaubavalikut.

3. Käsitööesemete tutvustus
Seekord tutvustas Piia Suvi oma kudumeid: hulgaliselt meeste sokke, põnevaid klapiga
poolsõrmikuid ja venitatud silmusega huvitavaid labakuid.
Maia Kullal olid kaasas huvitava lahendusega linased köögikäterätikud, millele lisaks
õmmeldud samast riidest liblik-pajakindad. Mõlemate meistrite tooted sobisid e-poodi välja
panna.
Arutati ka suvisele jahimeeste kokkutulekule sobilike kaupade teemat. Tohust peibutussarv
põdrapullide meelitamiseks on üks kaup, mida jahimehed vajaksid, kui keegi oskaks sellise
valmis teha. Samuti võiks FB kinnises ringis arendada teemat „milliseid jääke mul on
pakkuda“ – hea oleks oma jääkidest pilte teha ja need siis üles panna – ehk läheb teisel
käsitöölisel just selliseid ribakesi, juppe või raasukesi tarvis.
Järgmine kokkusaamine on 13.aprillil käsitöötares.
Kokkuvõtte tegi Vilve Oja
17.03.2016
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