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Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2016 a. septembri ümarlaua kokkuvõte 
 
Toimus 20.09.2016 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel 
kell 14-17.00 
 
Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist. 
 
Kohal olid: 
Piia Suvi, Aili Põder, Aila Kikas, Reet Pettai, Merike Rebane, Maia Kulla, Ellen Nukk, Karin 
Kikas, Lehte Piir, Helvi Hõimla, Külli Eichenbaum, Vilve Oja. 
 
PÄEVAKORRAS: 

1. Karin Kikas ( OÜ Eduabi) tutvustab oma tegemisi 
2. Vaatame tagasi suvistele toimetustele ja teeme plaane talvisteks tegemisteks (laadad, 

müügid, koolitused). Vilve Oja 
3. Käsitööliidu uudiseid. Vilve Oja 
4. Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 
1. 
 
Ettevõtja Karin Kikas Eduabi OÜ-st tegeleb käsitöö ettevõtluse arendamisega pakkudes meie 
meistritele võimalust oma toodangut reklaamida/müüa tema abiga. 
Eesmärk: 

•         toetada ettevõtluse arengut, pakkudes omapoolset abi erinevas arenguastmes 
olevale tootjale 
•         olla personaalne, paindlik 
•         olla usaldusväärne 
•         omada läbirääkija rolli 
•         otsida uusi müügikanaleid toodete müügiks, sh eksportimiseks 
•         tagada rahulolu 
  

Tema pakutav müügiteenus: 
*  kaupa saavad müügiks pakkuda nii eraisikud kui ettevõtted 
* turustamine peamiselt ettevõtetele, soovitavalt lõpptarbijale 
* fikseeritakse lepinguga lähtudes iga meistri ja toodangu puhul personaalselt 
* ei piira teisi müügikanaleid 
* ei võta kaupa enda kätte v.a müüginäidis. Näidised fikseeritakse aktiga. Müüginäidiseks 
võib olla ka foto tootest mis lisatakse müügikataloogi 
* iga meister määrab ise oma tootele sobiva hinna 
* vahendustasu protsent sõltub kaubast, senistest turustusviisidest ja muudest tingimustest, 
kuid jääb enamasti 15-40% vahele kauba lõpphinnast. 
  
Garanteerib, et: 
* raha saab toote eest kätte, kui kaup on müüdud ja see ei loe, kas Eduabile on kauba eest raha 
laekunud. Enamasti tehakse maksed meistritele kord kuus, kokkuleppeliselt (väike kogus, 
lepingu lõppemine, erikokkulepe) ka koheselt. 
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* Kõik kasutada antud näidised saab vajadusel (ja lepingu lõppemisel kindlasti) tagasi, ükski 
asi kaotsi ei lähe, iga üleandmise kohta vormistatakse dokument. 
  
Lisateenused: 

•  pakub kokkuleppel materjali hankimise võimalust 
•  transpordi teenust (sõiduauto+haagis). 
•  transpordi korraldamise teenust (suurema veose puhul aitab leida parima hinnaga 
transpordi võimaluse) 
•  koolituste korraldamine 

Tuleviku plaanid: 
•  pakkuda täispaketti tugiteenuseid alustada plaanivale, alustavale ja ka juba 
tegutsevale ettevõttele 

  
Kui kellelgi on Eduabi teenuste kohta küsimusi, siis võib julgesti helistada +372 553 4465 või 
kirjutada info@eduabi.ee või karin.kikas@gmail.com või postitada oma küsimus Eduabi OÜ 
Facebooki lehel. Lähipäevadel valmib ettevõttel ka esialgne koduleht www.eduabi.ee 
  
2. 
 
Vilve Oja tegi kokkuvõtte SUVISTEST LAATADEST: 

• Viimane kevadine kokkusaamine oli 11 mai 
• 28. mai UMA PIDO laadal Intsikurmus oldi väljas 6 meetrise telgiga+ 2 õpituba 

(kedervarrega ketramine ja kärbläsepesä tegemine) 
• 4.-5. juuni anti kaup kaasa Mulgi laadale, kus oli rohkem näitamise roll 
• 10.-11. juuni käidi käsitööpäevadel Rakveres mille raames toimus ka laat. Osavõtjate 

sõnul oli see üle aegade ekstreemseim, kuna suve kohta oli väga külm, tuuline ja 
vihmane 

• 23. juunil oli kultuurimajas Kannel Võidupüha tähistamise raames Vana-Võromaa 
meistrite käsitööd, kohalikku toitu ja kultuurilist eripära esitlev väljapanek 

• 8.-9. juuli oldi väljas Võru Folkloorifestivali laadal 
• 6. augustil esindasime võrokesi Seto Kuningriigis Värskas 

Selle aasta TULEVAD LAADAD: 
• 28. oktoober Lindora laat 
• 10.-13. november Tallinnas Saku Suurhallis mardilaat (meile esimene kord minna!) 
• Jõulumüük Aila Näpustuudio ruumides 

MARDILAADAST: 
Vilve Oja andis teada, et Käsitööliidu poolt anti Vana-Võromaa käsitöö müügiks mardilaadal 
roheline tuli. Asukohaks laadal on piirkondade ala, setode kõrval. Müügiplatsi suuruseks on 3 
meetrit laiust ja 5 m sügavust ning platsi hinnaks 330 €. 
Sel aastal on tähelepanu all saared (merekultuuri aasta), aga meie läheme ikka oma piirkonna 
asjadega välja. Nüüd on vaja mõelda läbi kauba valik, eeskätt peaks see kajastama Vana-
Võromaa koha või sümboolikaga seonduvaid tooteid. Aega veel on mõelda ja välja töötada 
uusi võimalikke käsitööesemeid. 
Külli Eichenbaum andis teada, et laada kohamaksu ja tellitava transpordi (edasi-tagasi) eest 
saab tasuda projekti rahadest, kuid ööbimise ja muu osas tuleb ise panustada.  
Laadale mineku korraldamisega hakkab toimetama Vilve Oja.  
Seoses sellega:  

• Anda endast märku nendel, kes saavad ise laadale müüma tulla (täpsustame omavahel 
kuupäevad/ kellaajad). Iga päev peaks laadal müümas olema vähemalt 2 inimest. 
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• kes tahavad minekul ja tulekul bussis kohta 
JÕULUMÜÜGIST Aila juures: 
Jõulumüük toimub nagu eelmisel aastal Näpustuudio ruumides piki koridori. 
Aila Kikas tahab jõulutralliga peale hakata 21-st novembrist ja kestaks see kuni 
21.detsembrini. Kuupäevade osas palus Vilve Oja teha ettepanekuid. Merike Rebane arvas, et 
müük võiks alata detsembri alguses, kui rahval on palgapäevad ja ostujõud suurem ning võiks 
lõppeda enne jõulupühi. Enamus oli sellega päri. OTSUSTATI: jõulumüük Aila juures kestab 
5. detsembrist kuni 21.detsembrini. 
MUU INFO: 
Vilve Oja andis teada, et: 

• 1. oktoobril toimub Viljandimaal Mustlas algusega kell 10.00 kangakudujate infopäev. 
Malle Avarmaa on oma bussiga minemas ning pakub vabade kohtade täitumiseni 
küüti. Selleks võtta temaga ühendust. 

• 8. oktoobril on Setomaal, Värskas IX käsitööettevõtluse foorum, kus saavad osaleda 
kõik kel soovi on. 

• 19. novembril on Räpinas toimumas käsitöö turundusalane konverents, mida korraldab 
Signe Strohm. Täpsem teave on tulemas. 

Külli Eichenbaum andis lühidalt teada Eesti Vabariik 100 kohaliku tähistamise ideedest, mida 
pakuti välja augustis kultuuritöötajate poolt. Käsitöövaldkonnaga seotud ideed olid:  
 - oskuste töötubade tegemine,  
 - valla/maakonna meenete tegemine ja  vastav konkurss  
 - mõte teha kohalikke lugusid jäädvustavad lapitekid.  
 
EES OOTAVAD KOOLITUSED JA KÄSITÖÖTARE TEGEMISED: 
Vilve Oja andis teada, et   

• käsitöötares hakkavad meie meistrid alates oktoobrist taas õpitubasid korraldama. 
Oktoobri õpitoad on paigas (6 ja 13 okt. on Karille Bergmanni meistritunnid, kus ta 
õpetab nii ühe- kui kahevärvilise patendi kudumist, 21.oktoobril saab männikäbidest 
ehteid valmistada, 25.oktoobril jätkavad eelmisel aastal alustanud kangakudujad). 
Seoses koolitustega käsitöötares palub Vilve Oja endast märku anda kõigil meistritel, 
kes sooviksid midagi laiale üldsusele õpetada. 

• 19. oktoobril on mentorkoolituse raames lahttasku tegemise õpituba Inna Raua 
juhendamisel. See toimub Kreutzwaldi muuseumi teemajas, kontakt Mari Sepp. 

•  käsitöötoote pakendamise praktikumi osas on Vilve Oja läbi rääkinud Signe 
Strohmiga, kes on nõus tulema sel teemal oma teadmisi ja oskusi jagama. Toimus 
arutelu toimumisaja üle, Aila Kikas pakkus välja oktoobris 43. nädala (24.-30.10) 
kuna siis on suurem ruum tühi (koolivaheaeg). OTSUSTATI: kui koolitajale sobib siis 
24.10. 

• edasi võiks minna eelmisel aastal alanud rahvarõiva tegemise koolitusega. Eelmisel 
hooajal said Carmen Küngase juhendamisel valmis rahvarõiva hamed. Sellel aastal 
võiks välja pakkuda vöö tegemise või seeliku valmistamise. OTSUSTATI: Läbi viia 
sellekohane küsitlus ja seejärel otsustada.  

 
3. 
 
Käsitööliidu juhtide koolis käinud Vilve Oja tutvustas seal päevakorras olnud uudiseid. 

• Käsitööliidul täitub järgmisel aastal 25 aastat. 
• Kuni 25. oktoobrini saab esitada oma töid  „Tunnustatud märgi“ saaja tiitlile. 
• 2017 aasta on TULEST TULNUD teema-aasta. 
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• Mardilaadal on uut: esmakordselt saab alguse paikkonnapäev - seekord on esindatud 
Saare maakond. Samal ajal toimub rahvarõiva seminar. 

• Peatselt hakkab ilmuma Ajakirjade Kirjastuses välja antud ajakirjade Kodukiri, Eesti 
Naine (võib juhtuda et veel mõne teise) vahel Käsitööliidu 8-leheline vaheleht, kus 
antakse edasi uudiseid ja kajastatakse erinevate käsitööliste tegemisi. 

• 2017.aasta käsitööpäevad toimuvad mais Tõstamaal. 
 
 
4. 
 
Ülevaate  UMAPUUT.EE uudistest  andis Vilve Oja: 
Tegeleme uue reklaamiringiga, olemas ka väiksed reklaamlehed, mida jagame. Olemas 
internetis pruugitav umapoe reklaam-bänner, mille kasutajate hulk on kasvanud.  
UUED MEISTRID/TEGIJAD POES: Kaabsoo (käsitööküünlad), Kaisa Eesmaa (albumid), 
Tsenter (laserpõletusega karbid), Ritico ( pastlad) 
TOIMETAMISEL: Aivar Rumvolti keraamika  
RÄÄGITUD: Meiela (intellektipuudega inimeste erinevad tööd), kandletegijad (Sõmerpalus, 
Räpinas) ja  Raivo Jänesmägi (sepatööd). 
POEST PUUDUVAD: kaltsuvaibad, nutiseadme kotid (arvuti, mobiil), külmkapimagnetid, 
kodutekstiil, poekott. 
Veel pani Vilve Oja e-poes väljas olevatele meistritele südamele, et nad vaataksid üle seal 
välja pandud kaubad - ehk on mõni suve jooksul juba müüdud kuid poes veel saadaval. 
Muudatustest tuleks jooksvalt teada anda Vilvele.  
 

 
Lepiti kokku järgmiste tsõõriklaudade toimumisajad: 25. oktoober, 15. november ja 13. 
detsember 
 
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 
 
 
 
 
 
 
 


