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Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2016 a. detsembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 13.12.2016 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel 

kell 14-16.30 

  

Arutelu juhatasid Vilve Oja ja Külli Eichenbaum Võru Instituudist. 

 

Kohal olid: 

Piia Suvi, Aila Kikas, Merike Rebane, Merle Kõlu, Maia Kulla, Reimo Ani, Agur Piirisild, 

Liivi Liinamägi, Reet Pettai, Ivar Jõgeda, Külli Eichenbaum, Vilve Oja. 

 

PÄEVAKORRAS: 

 
1. Kvaliteet - mis, miks ja kellele? Karin Kikas (OÜ Eduabi)  

2. Uue aasta laatade ja õpitubade plaanimine ning paika panemine. Külli ja Vilve  

3. Jagame omavahel infot ja uudiseid. 
 

1. 

 

Kahjuks jäi ettekanne seekord ära. 

 

2. 

 

Külli Eichenbaum andis teada, et uue aasta tegevuste rahastamise osas on projekt koostamisel. 

Iga uus idee, mida uuel aastal oleks vaja ette võtta või lahendada, on teretulnud. Toetuse 

saamine selgub alles veebruaris-märtsis.  Aga koostöötegevusi jätkame ikka jaanuaris ja 

plaanime kogu aasta peale. Oluline on selgeks kõnelda,  milliseid teadmisi-oskusi ise vajame 

ja mida on vaja käsitöö paremaks müümiseks – kuidas, millega välja paistame.  

Esmalt arutleti  MIDA KÄSITÖÖLISED ISE TAHAKSID ÕPPIDA. 

Maia Kulla pani ette, et tootearendusega võiks rohkem tegeleda. Esinduslaadani (Tallinna 

Mardilaat) on aasta aega mõelda ja tegevusi planeerida, et saaks välja minna läbimõeldud 

kaubavalikuga.  

Piia Suvi tundis puudust värviõpetusest. Vilve Oja nentis, et kahjuks jäi sellel aastal 

planeeritud värviõpetuse koolitus ära kuna ei tulnud kokku minimaalselt vajalik arv 

osavõtjaid. Alternatiivina pakkus Vilve välja internetilehekülje www.color.adobe.com kus 

saab läbi mängida kõikvõimalikke värvikombinatsioone.  

Veel pakkus Piia välja, et võiks omavahel osta-müüa-vahetada kodus seisma jäänud 

tootmisjääke, käsitöömaterjale, -tarvikuid jne. Ehk on just sinu käes materjale, mida teine 

hirmsasti vajaks. Ja erinevate lõngade tutvustused pakuksid ka huvi (saaks ka teha 

ühistellimusi).  

Vilve andis teada, et veebruarist läheb lahti vaipseeliku õpituba. Carmen Küngasega on 

kokku lepitud, et koolitus saab olema kahepäevane (4+4 tundi). Praeguseks on registreerunud: 

Anne-Ly Kütt, Karille Bergmann, Maia Kulla, Aila Kikas ja Vilve Oja. Kui leidub veel 

huvilisi, siis kindlasti Vilvele endast teada anda. Vaipseeliku õmblemiseks on vajalik ise 

hankida villane riie arvestusega 2 seelikupikkust. Riide värv sõltub enda eelistustest, kuid 

pidades silmas meie kultuuripärandi tavasid, siis meie esivanemad kasutasid maalähedasi 

http://www.color.adobe.com/
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toone: must, tumehall, helehall, pruun, valge. Selle õppuse jätkuks võiks olla kõlapaela 

tegemise koolitus, sest kõlapaelaga tugevdatakse-kaunistatakse vaipseeliku ääri. 

Varasemalt on juttu olnud ka lapitöö õppimisest, kuid seni on kirja pannud huviliste arv 

kasin: Anne-Ly Kütt, Vilve Oja, Ragna Meeliste. Vilve uurib Ilme Aimi käest eeldatavat 

kursuste aega ja hinda ning annab huvilistele teada. Kindlasti andke endast Vilvele teada, kes 

oleks veel lapitööst huvitatud. 

Juttu oli ka kirivöö õpitoast, jääküünla valmistamisest, motiivide heegeldamisest ja 

erinevatest paberitöödest – aga neid huvisid saab õpetada ka avalike koolituse kaudu.  

Arutelu põhjal planeerime ka järgnevaks aastaks toetust võrgustikusisese kahe koolituse 

jaoks. Ja arvatavasti saame ka järgneval aastal kasutada käsitööliidu  mentorkoolituste 

võimalusi. Täpsustame Sepa Mariga üle.  

Endi harimiseks ja inspiratsiooni ammutamiseks pakkus Ivar Jõgeda välja juba varasemalt 

jutuks olnud ühisreisi Läti Vabaõhumuuseumi laadale (juuni algul), et saaks vaadata ja 

uudistada lõunanaabrite käsitööd. 

Otsustati: Kuna enamusele mõte meeldis siis jäi Ivarile ülesanne jälgida reklaami ja anda 

teada, millal üritus toimub, et siis saaks täpsemad plaanid paika panna.  

Maia Kullale oli näppu jäänud reklaam Leedu käsitöölaadast Vilniuses (3.-5. märts). Selle 

organiseeritud paketi hinnaks oli 170 € inimese kohta.  

  LAADAD 2017: 

Vilve Oja tegi ülevaate 2016 aasta laatadest. Kokku käidi seitsmel laadal: 

Uma Pido laat, Käsitööpäevade laat Rakveres, Võru folkloorifestivali laat, Seto Kuningriigi 

laat, Lindora laat, Mardilaat Saku Suurhallis ja praegu käiv jõululaat Aila Näpustuudio 

ruumides. 

Eelmisel kokkusaamisel jäi õhku rippuma mõte kas minna Mardilaadale või valida hoopis 

Tallinna Käsitöömess.  

Reet Pettai, kel olid värsked muljed Käsitöömessil müümisest rääkis, et ostmist oli vähe, kuid 

uudistajaid palju. Ilmselt mõjutab ostmisi siiski palgapäevad (seekord toimus mess 2.-4. 

detsembrini). Kindlasti mõjutab müüki asukoht: parem on olla I korrusel ja nähtaval kohal. 

Reeda (koos Veriora Tsunftiga) kauplemiskoht oli küll I korrusel kuid jäi pisut varjatud kohta, 

sellest ka kesine läbimüük. Nende kauplemiskoht oli 3x2 meetrit ja kohamaks soodustusega 

115.- € (tavahind 160 €).  Kõigel kolmel korrusel oli välja müüdud väga palju kauplemiskohti 

ja õhku oli sellise rahvamassi juures liiga vähe. Üldises plaanis oli müügil palju ehteid, 

kudumeid ja toitu. Hästi läksid kaubaks küünlad. 

Üldises arutelus jõuti ühisele arusaamisele, et järgnevatel aastatel tasub siiski panustada Saku 

Suurhalli Mardilaadale, sest sealne ostjaskond on käsitööteadlikum ja oskab väärtustada 

käsitsi valmistatud kohalikke tooteid. Lisaks on Mardilaadal ka kultuuriline hariv 

päevaprogramm, kus saab reklaamida oma piirkonda ja tooteid. 

Lisaks Mardilaadale tekitas suuremat arutelu ka Võru Folkloorifestivali ja samal ajal toimuva 

Hansapäevade laada kokkulangemine. Aila on mitmed aastad käinud Tartu Hansapäevade 

laadal ja leidnud, et sealne müük tasub ennast rohkem kui Võru Folkloorifestivalil, kus tundub 

et ostjaskonda on aastatega vähemaks jäänud.  

Ivar pakkus välja, et kui minna, siis Tartu Hansapäevadel suure telgi alla (Küüni tänavale). 

Tema kogemus on näidanud, et seal käib rohkem rahvast ja müügivõimalused on suuremad. 

Järgmisel aastal võiks proovida olla erineva kaubaga nii Võru Folklooril kui Tartu Hansal. 

 

2017 aasta laatadest jäid sõelale:  

12.-13. mai   XXII ERKLi Käsitööpäevad Tõstamaal 

7.-9. juuli   Võru Pärimusfestivali käsitöölaat 

8.-9. juuli   Hansapäevade laat Tartus (eeldatav reg.aeg aprillis) 

5. august  Seto Kuningriik 

28. oktoober   Lindora laat 
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16.-19. november  XXI Mardilaat Saku Suurhallis 

Agur Piirisild kutsus 12.augustil Pühajõe laadale (Varese külalistemaja ümbruses), mis 

toimub paralleelselt Hauka laadaga. 

Üle Eesti toimuvaid 2017 a.üritusi saab vaadata ka Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 

kodulehelt aadressiga:  http://folkart.ee/rahvaroivaaasta/yrituste-kalender-2017 

  

3. Info ja uudised 

3.1. Vilve tuletas e-poes Uma puut esindatud meistritele meelde, et vaadataks taas üle e-poes 

olevad kaubad – kas need on teil veel olemas/tehtavad. Mida enam ei tee, andke teada 

Vilvele, võtame poest ära. Ja kui on mõni põnev toode lisandunud – ootame pilti ja lugu, et 

saaks poodi välja panna.  

 

3.2. Kauba pakkekotid ja nende kujundamine. Ühistel müümistel paneme kaupu eri 

suurustega kottidesse, mida meistrid kaubaga kaasa annavad, aga kotil/pakendil peaks ka 

olema meie käsitöö sümboolika. Vana-Võromaa käsitöö logoga templitega saaks lihtsalt ja 

väikeste kuludega kirjata müügipakendeid ja kotte. Eri suurusega pruune kotte on võimalik 

pakendikeskusest osta.  Külli ja Vilve uurisid vahepeal templite tegemise variante. Selgus, et 

isevärvuvad templid jäävad hinnalt suurusjärku 15-25 eurot. Uuel aastal tellime mõned eri 

suurusega templid ja proovime kotte tembeldada.  

Juurde tellime ka käsitöö logoga kleepse, lisaks praegustele veel natuke suuremas mõõdus 

varianti.  

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 17.jaanuaril 2017 algusega kell 14 käsitüütarõn Aila man.  
 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 

 

 

 

 

http://folkart.ee/rahvaroivaaasta/yrituste-kalender-2017

