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Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2017 a. jaanuari ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 17.01.2017 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, Aila Kikas, Reet Pettai, Merike Rebane, Maia Kulla, Merle Kõlu, Liivi Liinamägi, 

Ivar Jõgeda, Taago Taaber, Kadri Moppel, Külli Eichenbaum, Vilve Oja. 

 

PÄEVAKORRAS: 

 
1. Käsitöö müügivõimalustest VTÜ kauplustes. Taago Taaber (VTÜ müügi- ja reklaamijuht)  

2. 2017. aasta tegevusplaani tutvustamine. Külli  

3. Vana-Võromaa käsitöötoodete arendus 2017. Vilve ja Külli  

4. Jagame omavahel infot ja uudiseid. 
 

 

1. 

Võru Tarbijate Ühistu (VTÜ) müügi- ja reklaamijuht Taago Taaber andis ülevaate 

väiketootjate võimalustest kohalike toodete müügiks Võru Maksimarketi poes. 

Praeguseks on selle teemaga tegeldud juba aasta ja põhjust andis selleks kohalike tootjate huvi 

turustada oma kaupa kohalikes poodides. Lisaks on omapoolset huvi üles näidanud ka 

ostjaskond.  

Esialgu on kohalik toodang (nii toit kui käsitöö) väljas ainult Võru Maksimarketi poes. Selle 

aastanumbri sees on plaanitud Maksimarketi järk-järguline renoveerimine, mille tulemusena 

planeeritakse välja ehitada eraldi sektsioon kohaliku toodangu tarbeks. Üks võimalus on nt 

kingitusteks sobivaid tooteid müüa Maksimarketi lillepoes.  

Kavatsus on teha muudatusi ka Võrus Turu poes, plaanides sinna lettidele organiseerida ka 

kohaliku käsitöö müük. 
 Taago Taaber julgustas müügihuviga väiketootjaid pöörduma otse tema poole, et üheskoos leida 

mõlemale poolele sobiv lahendus. Kaubakogused ei pea sugugi suured olema. Hinnakujundus on 

samuti paindlik, st poepoolne juurdehindlus sõltub kaubast (enamasti 10-20%).  

Maksimarket pakub kohalikule tootjale tasuta 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 registreeritud EAN-kood.  

Ivar Jõgeda küsis: Kas väljapaneku planeerimisel saab kauba asukoha määramisel sõna sekka 

öelda ka tootja ise? 

Vastus: Kindlasti küsitakse tootjapoolset nägemust, kuid arvestama peab ka teiste kokkulepetega. 

Kindel on see, et oma toodangu asukoht poes saab olema nähtav ja rendipinna eest tasuma ei pea. 

Kontakt esmaseks pöördumiseks on VTÜ müügi- ja reklaamijuht Taago Taaber, tel 5349 8488, 

taago.taaber@vty.ee 

Maia Kulla toetas mõtet, et omanäolist kohalikku toodangut peaks poodides  rohkem olema. 

mailto:taago.taaber@vty.ee
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Vilve: Selleks, et saaksime mitmekesise käsitöökaubaga välja minna, tuleb ennekõike välja 

töötada uued ja ostjaskonnale huvipakkuvad käsitöötooted. Seega on esmatähtis tegelda 

tootearendusega.  

Reet pakkus välja ka esialgse lahenduse EAN koodide osas.  

Kel on soov kohe midagi Maksimarketisse müüki pakkuda, aga koode pole või on mõni muu 

takistus, võiks endast teada anda Küllile või Vilvele. Proovime üheskoos lahenduse leida.  

Taago palus lahkesti levitada Vana-Võromaa käsitööliste hulgas üleskutset müügikoostööks 

Maksimarketiga! 

 

2. 

 

Külli Eichenbaum (Võru Instituut)  tutvustas lühidalt käesoleva aasta tegemiste kava.  

Esmalt tuletame meelde suure eesmärgi: Vana-Võromaa käsitöö on tuntud ja tunnustatud 

kaubamärk ning piirkonnas on heade oskustega käsitöömeistrid, kes saavad käsitööga 

lisasissetulekut, on loonud oma väike-ettevõtte, on ühinenud käsitöötsunftidesse või toodavad 

käsitööd ekspordiks. Käsitöövaldkond on oluline ka võro kultuuriruumi elujõulisuse püsimisel: 

käsitööga tegelemine hoiab kultuurilise eripära aluseks olevaid pärandilisi oskusi ja teadmisi.  

Praeguses koostöö väljaarendamise ja ühise turundamise kogemuste omandamise etapis on 

käsitöötegevusi eestvedavaks organisatsiooniks Võru Instituut. Toetavaks organisatsiooniks on 

MTÜ Aila Näpustuudio, kelle ruumides tegevusi läbi viiakse. 

 

Jätkutegevused 2017:  

1. Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks  

Oodatav tulemus: käsitöölised on seminaride käigus loonud uusi eripäraseid tooteid, Mardilaadaks 

plaanitakse valmistada nn Võromaa esindustoode. Õppepäevadelt on kogutud ideid ning teadmisi 

kohaliku eripäraga toodete loomiseks või eripära selgemaks väljatoomiseks. Võromaa mustreid-

kirju, Võromaa sümboolikat ja võro keelt kasutatakse toodete loomisel ning müümisel. Vana-

Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus. Koordinaator Vilve Oja ja projektijuht 

Külli Eichenbaum. 

2. Vana-Võromaa e-poe Uma puut kaubavaliku täiendamine: uute meistrite ja toodete 

lisamine, seejuures täiendavad tõlked ja piltide tegemine, inglisekeelse lehe avamine. Poe pidev 

reklaamimine sotsiaalvõrgustikes ning turismiväljaannetes ning -keskkondades. Koordinaator 

Vilve Oja ja projektijuht Külli Eichenbaum. 

3. Vana-Võromaa käsitöö esinduse osalemine olulisematel käsitöölaatadel Vana-Võromaal 

ja mujal:  

12.-13. mail XXII ERKLi Käsitööpäevadel Tõstamaal 

7.-9. juulil Võru Pärimusfestivali käsitöölaadal,  

8.-9. juulil Hansapäevade laadal Tartus (eeldatav reg.aeg aprillis) 

5. augustil Seto Kuningriigis Luhamaal 

12. augustil Pühajõe käsitöölaadal (Võrumaal, Varese teeristis) 

28. oktoobril Lindora laadal 

16.-19. novembril XXI Mardilaadal Saku Suurhallis 

Jõulumüük  - Aila man  

 Laatadele väljaminekut koordineerib Vilve Oja, müügiga tegelevad käsitöölised.  

Oodatav tulemus: Vana-Võromaa käsitöö on esinduslaatadel selgelt välja paistmas ning Vana-

Võromaa käsitöö kui kaubamärk on reklaamitud. Käsitöölised panustavad ühistöösse.  

4. Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine 

 Jätkub käsitöölistega suhtlemine ning toimeka meeskonna kujundamine. Jooksvaid teateid 

edastatakse e-posti listi ning eraldi loodud FB lehe kaudu ning telefonitsi. Plaanide-vajaduste 

arutamiseks, seminarideks  ja koolitusteks kogunetakse regulaarselt kord kuus (va suvekuud). 
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Käsitöötares ja ka mujal Vana-Võromaa paikades korraldatakse oskuste õpetamist. Kaasatakse 

koostöösse uusi huvilisi. Koordinaator Vilve Oja ja projektijuht Külli Eichenbaum. 

5. Käsitöö tihedam lõimimine turismivaldkonnaga on 2017. aastal kavas Vana-Võromaa 

kultuuriruumi turundamistegevuste käigus. Teemaga tegeleb projektijuht Külli Eichenbaum. 

6. Loomemaja käsitöötegevuste käivitamise ettevalmistused.  

Tulevase loomemaja käsitöö-osa sisuline ettevalmistamine on seni edenenud kahe ruumi baasil 

Võru linnas Aila Näpustuudios (Käsitüütarõ Aila man, Jüri tn 19A). Ruumides toimuvad 

käsitööliste tööharjutused, kursused ja meistritunnid, antakse huvilistele käsitööalast nõu ning 

juhendatakse oskuste omandamist. Võru linnavalitsus toetab ruumide ülalpidamise kulusid, 

Näpustuudio juht Aila Kikas osaleb tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel, käesoleva projekti 

raames panustavad koordinaator Vilve Oja ja projektijuht Külli Eichenbaum oma tööaega sisulise 

töö kavandamisse, teabe levitamisse ja osaliselt ka töökorraldusse.  

Loomemaja avamiseks Võru kesklinnas otsib Võru linn lisavahendeid koostööprojektidest. 

Praeguse info ja võimaluste kohaselt saaks loomemaja avada kõige varem alles aastal 2020.   

 

3. 

 

Vilve Oja rääkis, et selle aasta põhiteemaks saab olema tootearendus. Aeg on näidanud, et 

ainuüksi sokkide-kinnastega välja ei paista, tuleb panustada mõtteid, ideid ja aega uute toodete 

arendamisele. Arendatav toode ei tarvitse olla kallis.  

Meenutades laatu, siis ostjad on küsinud:  

  Mobiilikotte (kaela) 

  Külmkapimagneteid 

Vilve ja Külli pakkusid esiti välja ideid: 

 Naiste kotid - riidest või vilditud, nii suveks õhemaid kui igapäevaseid käe- ja õlakotte. 

Saab ära kasutada rahvuslikke motiive või kõla-, kirivöö juppe või erinevas tehnikas 

(ristpiste, kudumine jne) kaunistusi. 

 Lahttaskud- nii vööle kui risti üle õla kantavaid. Siin võib ära kasutada näiteks ettevõtetest 

üle jäänud jääke. Tasub käia ettevõtetes küsimas või pakkuda oma ülejääke teistele. 

 Telgedel kootud „poolfabrikaate“ näiteks ise õmblejatele mõne asja kaunistamiseks 

 Kõla- ja kirivöö juppidest saaks näiteks mälupulgale saba, võtmehoidja, kaunistusdetaili.  

Vilve soovitas ADexperdi trükiteenuseid (Jüri 39,Võru). Saab lasta rõivale trükkida näiteks sõle 

või pirrukorvi või kasetohu või palkseina jne. motiive millega omakorda saab tootele lisada selle 

piirkonna omapära.  

Vilve kutsus üles kõiki käsitöölisi, oma tugevaid külgi ära kasutades, välja mõtlema, kavandama 

ja valmis tegema vähemalt ühe toote mis oleks selle piirkonna omapäraga seotud. 

Jätkuvalt saab kasutada Võru Instituudis olevat Karille Bergmanni Vana-Võromaa kogutud 

mustrite andmebaasi. Selleks võta ühendust kas Vilvega või Külliga.   

Järgmisel kokkusaamisel arutame teemat edasi ning oodatud on käsitööliste mõtted ja kavandid 

või juba valmis tooted. 

 

4. 

Info ja jooksev teave:  

Veebruarist (kuupäevad täpsustamisel) läheb lahti vaipseeliku õmblemise õpituba, seoses sellega 

on kavandatud veebruaris ja märtsis ( 21.02, 9.03 ja 16.03) kirivöö kudumise õpitoad mida 

juhendab Liivi Liinamägi. Õpituba ongi plaanitud mõeldes esindusriietele. 

 

Merle Kõlu andis teada, et Eesti Vabariik 100 raames kutsutakse inimesi üles kuduma 

vastsündinutele sokid ja mütsid. Selleks on FB-is loodud avalik grupp  

EV 100! Teeme koos: sokid ja mütsid vastsündinutele. 

(https://www.facebook.com/events/566245926905486/?active_tab=discussion).  

https://www.facebook.com/events/566245926905486/?active_tab=discussion
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Kohe-kohe on valmimas ka koduleht. 

Tegemist on ühe väga toreda ja tänuväärse projektiga, mis kestab terve selle aasta.  

Boonusena saab osadest lõngapoodidest osta soodsamalt lõnga (sh. Hõbenöps). 

Küsimuste korral võib infot saada Merle Kõlu tel.56110781 või meiliaadressil: 

maapiiga7@gmail.com. 

 

Olemas on nüüd pakendite ja kottide kirjamiseks tempel Vana-Võromaa käsitöö 

sümboolikaga (musta värvi). Ja on ka suuremad värvilised rombikujulised kleepsud 

(küljepikkusega 3 cm), eelmised olid väiksemad (2 cm küljepikkusega).  

 

Seekordsel tsõõriklaual oli müügiks ja niisama ära anda hulgaliselt kasutatud käsitöö- ja 

toiduraamatuid ning lõnga.  

Väga tore ettevõtmine! Ka järgmistel kordadel on ost-müük-vahetus teretulnud. 

 

Lepiti kokku järgmiste tsõõriklaudade toimumisajad: 15. veebruar, 14.märts, 11.aprill 

ja 9. mai 
 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 

 

 

 

 

 

 

 


