
 
Vana-Võromaa käsitööliste koostöö mai 2016 ümarlaua kokkuvõte 
 
Toimus 11.05.2016 Süvahavva Loodustalus Põlvamaal. Võru Instituudi juurest väljasõit kell 
13.30 ja koju suunduti kell 17.30 
Talus ringkäiku juhendas perenaine Reet Pettai 
Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist. 
 
Kohal olid: 
Liivi Liinamägi, Aili Põder, Maia Kulla, Reet Pettai, Merike Rebane, Malle Avaramaa, Lehte 
Piir, Külli Eichenbaum, Vilve Oja. 
 
PÄEVAKORRAS: 
 
1. Kevad poolaasta viimane kokkusaamine toimub Reet Pettai loodustalus Süvahavval Räpina 
kihelkonnas Põlva maakonnas. Reet tutvustab oma talu ja tegemisi nii õues kui toas. Praktilise 
tööna saab juhendaja õpetamisel igaüks endale jääküünla valmistada. Selleks on materjal 
kohapeal olemas. 
2. Jagame omavahel infot ja uudiseid. 
3. Oma käsitööesemete esitlemine. 
 
 
1. 
Süvahavva perenaine Reet Pettai tutvustas oma mitmekülgseid tegemisi nii õues kui kambris. 
Loodustalus tegeldakse käsitööga, maitse- ja teetaimekasvatusega ning vastavate toodetega, 
tehakse looduse- ja elulaadiga seotud koolitusi ning retki.  

• Reeda juhatamisel toimus ringkäik maitsetaimede kollektsioonaias, kust võis leida, 
katsuda ja nuusutada erinevaid maitse- ja teetaimede sorte mida talus kasvatatakse. 
Kiire aeg on peagi algamas – maitsetaimed on kastides ette kasvatatud ja vajavad 
peagi põllule istutamist. Võis näha kuidas lihtsate kompostimisvõtete kasutamisega on 
võimalik taimi ette kasvatada ilma suurte investeeringuteta kasvumajade 
küttesüsteemidesse.  

• Perenaine näitas veel maitse- ja teetaimede kuivatamist, pakkimist ja hoidmist. 
• Veel vaadati maa sees asuvat suitsusauna ja majas ööbimisvõimalusi.  
• Aidas võis näha Reeda tehtud käsitööd: kaltsuvaipu, koeravillast kudumeid, punutud 

nööre-paelu, heegeldusi, viltimistehnikas esemeid, küünlaid jne. Lisaks võis sealt leida 
ka väga vanu perele kuuluvaid esemeid. 

• Edasi toimus  jääküünalde valmistamine. Igaüks sai endale meelepärastest värvidest 
küünla kokku panna, materjalid olid kõik ettevalmistatud.  

• Lisaks kõigele muule huvitavale näitas perenaine kuidas on kõige lihtsam ja 
mõistlikum villa pesta. 

Reeda juures nägime, kui vajalikud on erinevad teadmised ja oskused, et maal talus põlisest 
elulaadist lähtudes toime tulla.  
 
2. 
Vilve Oja võttis sõna laatade teemal: 
Lähiaja laatadest on tulemas: 

•  28.05 Uma Pido laat Intsikurmus,  



• 04.06 Mulgi Käsitöölaat Paistus, kuhu Vana-Võromaa käsitöötelgiga eraldi välja ei 
lähe, kuid Vana-Võromaad esindavas väljapanekus on võimalik ka käsitöökaupu 
müügiks kaasa anda (vanavõro muuseumid lähevad Mulgimaale). 

• 10-11.06 Rakvere Käsitööpäevad. Meeldetuletuseks: kes ei ole veel tasunud Rakvere 
Käsitööpäevade osamaksu, siis kõige viimane raha ülekandmise päev on 01.06.2016. 
Peale seda registreerunud jäävad toitlustamisest välja. 

• Kõik huvilised, kes tahavad kaupa nendeks üritusteks kaasa anda või ise kaasa tulla, 
peaksid endast märku andma. Vilve saadab lähiajal laiali ka täpsemate kuupäevadega 
infomeili. 

Käsitöötare kevadhooaeg hakkab läbi saama, mõned koolitused on veel jäänud, kuid 
kokkuvõtteks võib rahule jääda ja loodame, et uuel hooajal on õpihimulisi rohkem, sest algus 
on tehtud. 
 
Muu info.  

• Vilditare on maikuust vaba ning võimalikel soovijatel toa kasutusele võtmiseks paluti 
pöörduda Aila Kikase poole. 

• 14.05 on tulemas Fr.R Kreutzwaldi muuseumiöö päevane üritus, kus igaüks saab 
endale mittevajalikku kaupa osta-müüa-vahetada (algus kell 14 Keutzwaldi muuseumi 
hoovis).  

• E-poe küsimustes on Vilve poole pöördunud käsitöölised Jõgevalt ja Mulgimaalt 
sooviga rohkem teada saada kuidas endilegi e-poodi teha. Kuuldavasti on ka setodel 
plaanis oma veebipood luua. 

• 28. 06 2016 Põlvamaa Arengukonverentsil kuulutati välja Põlvamaa Meenekonkursi 
võitjad: esindusmeene kategooria võidu pälvis Marget Rüütli konkursitööga album 
„Põlvamaa – Rohelisem elu“, turismimeene kategooria võidu sai Wiera Natural OÜ 
küünlakollektsiooni „the wood series“. Siinkohal peab ära märkima, et ka Süvahavva 
Loodustalu poolt oli välja pandud eriauhind mis läks Helemall Maaskile. 

Külli Eichenbaum rääkis Võidupüha ajal 23.06 Võru „Kandles“ üles pandavast 
esindusväljapanekust – sinnagi oleks vaja mõningaid käsitööesemeid tutvustamaks Vana-
Võromaa käsitööd. Ilmselt keskendume rahvarõivastega seotud käsitööle ja ka puutöö näiteid 
võiks olla. Siin müüki ei toimu, näitame tähtsatele külalistele (sh EV president).  
 
3. 
Seekord oli meistritest Maia Kulla võtnud kaasa taaskasutatud trikotaažist tehtud kaelaehted, 
mis püüdsid pilku oma huvitavate lahenduste ja meisterlikult kokku sätitud lahendustega. 
Lehte Piir oli värskelt valmis saanud mitu paari Vana-Võromaa mustritega labakuid.  
Jutuks oli ka e-poodi uute kaubagruppide lisamisest: vaibad, taaskasutusest tulevad esemed.  
 
Järgmine tsõõriklaud jääb sügisesse, kui suvised toimetused ühel pool. Aja anname teada 
augusti teises pooles.  
 
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 
 
 


