Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2016 a. oktoobri ümarlaua kokkuvõte
Toimus 25.10.2016 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel
kell 14-16.30
Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist.
Kohal olid:
Piia Suvi, Aili Põder, Aila Kikas, Liivi Liinamägi, Merike Rebane, Maia Kulla, Karin Kikas,
Reimo Ani, Merili Saarniit, Karille Bergmann, Ivar Jõgeda, Aila Kikas, Külli Eichenbaum,
Vilve Oja.
PÄEVAKORRAS:
1. Külli Eichenbaum annab ülevaate võimalustest oma käsitööd müüa läbi Coop’i
kaubandusketi.
2. Peateemaks eesootavad laadad.
3. Jagame omavahel infot ja uudiseid.

1.
Külli Eichenbaumil oli võimalus käia kohtumas Võru Coopi esindajatega, kes tutvustasid
12.10.2016 Sulbis sealse piirkonna väikeettevõtetele kohalike toodete, sh käsitöö müügi
võimalusi läbi Võru Maksimarketi poe.
Üldiselt on väikeettevõtjal keeruline Coop ketti siseneda, aga Võru Tarbijate Ühistu (VTÜ) on
väikeettevõtja-sõbralik ja soovib Võru Maksimarketi kaubasortimenti rikastada just kohalike
toodetega, et eristuda teistest Maksimarketitest ja leida ka uusi kliente.
VTÜ juht Tarmo Lauring ning müügi- ja reklaamijuht Taago Taaber julgustasid müügihuviga
väikeettevõtjaid pöörduma otse nende poole, et üheskoos leida mõlemale poolele sobiv
lahendus. Kaubakogused ei pea sugugi olema suured. Hinnakujundus on samuti paindlik, st
poepoolne juurdehindlus sõltub kaubast. Maksimarket pakub müügipinna ning vajadusel ka
abi kauba pakendi osas. Poes väljapanekul eristuvad kaubad kohaliku toote sildiga. Võimalik
on ka reklaami teha Maksimarketi siseraadios ning ekraanidel.
Kauba jaemüügiks peab kaubal olema EAN-kood.
Reimo Ani teadis, et jaemüügikoodiga (EAN) liitumine on kuni aasta lõpuni 30 € ja
aastamaks 120 €. Uuest aastast läheb liitumistasu 50 eurole. Aastamaks võimaldab EAN
müügikoode genereerida vastavalt vajadusele.
Lisaks Võru Maksimarketile oli jutuks ka kohalike toodete müümine väikestes maapoodides.
Tootja saab maapoodi oma kaupa viia otse, ilma vahelaota, aga enne tuleb läbi kõnelda
keskkontoriga. Kohaliku poe juhataja teeb tellimused, aga tarnekokkulepped sõlmitakse VTÜ
keskkontoriga. Kontakt esmaseks pöördumiseks on VTÜ müügi- ja reklaamijuht Taago
Taaber, tel 5349 8488, taago.taaber@vty.ee
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2.
Vilve Oja andis teavet sellel aastal eesolevatest laatadest
LINDORA LAADAST (28.oktoober):
 Välja minnakse koos Võru Instituudiga ning
3 meetrise telgiga. Varasem
laadakogemus on näidanud, et sellel laadal läheb kaubaks eelkõige toit ja jook,
seetõttu ka väike müügipind ja kaasa võetakse väiksem kaubakogus.
 Telk pannakse üles eelmise päeva õhtul
 Seekord müüjate puudust pole, sest kauplema tuleb ka instituudi rahvas.
MARDILAAT TALLINNAS SAKU SUURHALLIS (10.-13. november)
 Transpordi osas käivad läbirääkimised Tamme Reisidega, kust tellitakse buss, mis
sõidutab käsitöölised koos kaubaga Tallinnasse 10. novembri varahommikul ja tuleb
järgi 13. novembri pärastlõunal. Täpsemad kellaajad selguvad hiljem ning Vilve annab
asjaosalistele teavet jooksvalt.
 Transport on laadale minejatele tasuta, kuid toidu ja ööbimise eest peab igaüks ise
hoolt kandma. Esialgsetel andmetel saavad siin abi pakkuda Kadri Võrel ja Reet
Pettai.
 Oodatud on teave käsitöölistelt, kes saavad Tallinnasse laadale müüma tulla.
Osavõtust teatada Vilve Ojale.
 Laadale on oodatud kaup, mis on seotud Vana-Võromaa piirkonnaga.
 Kaup tuua hiljemalt 4.novembriks, et oleks ülevaade millega välja minnakse ja
jääks piisavalt aega mõelda kuidas väljapanek korraldada.
 Nüüdseks on failina olemas kauba külge riputatavad väiksemad hinnalipikud. Kel
soovi, anda teada Vilvele.
 Hinnad lipikul arvestada 20% juurdehindlusega. Lepiti kokku, et Tallinna
Mardilaadast alates arvestada ka edaspidiselt juurdehindluseks 20%.
 Laadal müüjate riietus: rahvuslik
JÕULUMÜÜGIST Aila juures (5.-21. detsember):
 Jõulumüük toimub nagu eelmisel aastal Näpustuudio ruumides piki koridori.
 Samal ajal on kavandatud käsitöötares erinevad õpitoad.
 Meistrid, kes soovivad müügi ajal teha mõnda õpituba anda endast märku.
 17. detsembril (laupäev)on linna jõululaat pargis. Meie jääme sellel päeval avatuks
Aila ruumides. Tänaseks on teada, et sellel päeval on fimopitsist ehete koolitus.
 Kindlasti teavitame üldsust, et inimesed leiaksid meie müügi juurde tee.

3.
Vilve Oja rääkis olnud ja tulevatest koolitustest
 4.oktoobril oli käsitööesemete pakendamiseks mõeldud kartongist karpide
valmistamise koolitus (õpetas Signe Strohm). Koolitus osutus väga populaarseks,
osavõtjaid oli 22.
 Eelmisel tsõõriklaual välja pakutud pika koolituse (vaipseeliku- ja kirivöö
valmistamise koolitus) küsimusele vastas ainult 2 inimest. Vilve arvas, et kuna käime
laatadel ja iga kord rahvariideid selga panna ei taha siis oleks vaipseelik hea
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alternatiiv. Vestlusringis avaldasid soovi veel 4 vaipseeliku tegemisest huvitunud
käsitöölist. Soovitavaks koolituse alguseks järgmise aasta jaanuar. Täpsem info selgub
hiljem, kui Vilve on leidnud õpetaja ja läbi rääkinud hinna osas.
 Kuna varasemalt on olnud lapitöö tegemise huvilisi, siis uuest aastast oleks Ilme Aim
meile nõus oma teadmisi jagama. Selleks, anna oma huvist ja osavõtusoovist teada
Vilvele.
 30. novembril on selle aasta teine mentorkoolitus teemal „ Ajatud lapitööd“. Juhendab
Katre Arula. Koolitus toimub Fr.R.Kreutzwaldi muuseumi teemajas kell 11-15.00
Seekord oli oma kaupa tutvustamas Reimo Ani (OÜ Kaabsoo), kes valmistab
käsitööküünlaid. Kaup osutus nii populaarseks, et kaasas olnud küünlad leidsid kohapeal
omanikud.
Vilve Ojal olid kaasas Vana-Võromaa erinevate kihelkondade rahvarõiva triibuseeliku riidest
tehtud prossid.
Järgmine tsõõriklaud toimub 15. novembril.
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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