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Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2017 a. märtsi ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 14.03.2017 Võrumaa Turismiinfokeskuses (Jüri tn. 12) ja jätkus käsitüütarõn Aila 

man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel 

kell 14-16.30 

 

 

Kohal olid: 

Piia Suvi, Aila Kikas, Merike Rebane, Maia Kulla, Merle Kõlu, Ivar Jõgeda, Külli 

Eichenbaum, Vilve Oja,  Kadri Võrel (osaliselt), Reimo Ani (osaliselt). 

 

PÄEVAKORRAS: 

1. Võrumaa Turismiinfokeskuses (Jüri tn 12,), kus uudistame milliseid meeneid/kinke on 

sealses valikus ja mida võiks omalt poolt juurde pakkuda. 

2. Vana-Võromaa mustrite kataloogi praktiline kasutamine. Vilve ja Külli 

3. Tootearendus. Arutlusringis vaatame tehtut ja jagame ideid ning mõtteid. 

4. Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

1. 

Võrumaa Turismiinfokeskuses tutvustas sealset väljapanekut I-punkti töötaja Gerta Hääl.   

Väljapanekus oli näha keraamikat (kuid mitte kohalikku), puidutööd, tekstiilitooteid, ehteid, 

raamatuid, tutvustavaid voldikuid.  

Turistidele pakutavat kaupa oli palju kuid näha oli, et kohalik käsitöö väljapaneku seast silma 

ei paistnud. 

Jutust tuli välja, et turiste  käib seal suhteliselt vähe, küll suvel rohkem ja talvel vähem ja 

seetõttu on ka läbimüük üsna kasin. 

 Meeneks ostetakse kaasa enamjaolt väikest ja odavamat kaupa näiteks külmkapi magnet, 

nipsasjad jne. 

Jutust jäi kõlama, et: 

 Müüki on oodatud kohalik käsitöö, millele lisandub 30%.  

 Pakutav toode peaks olema väiksemate mõõtmetega kuna väljapanekuruum on 

piiratud. Toode ei tohiks olla kallis. 

 Kindlasti saab tooteid müüki anda ainult registreeritud tegija, kellele saab arve esitada.  

 Kaup jääb poodi realisatsiooni peale. 

Sealsele väljapanekule pakkusid koheselt lisa Kaabsoo (küünlad) ja Piia Suvi väikseid 

võtmehoidjaid (Uma Suka). 

 

 

2. 

Vana-Võromaa mustrite kataloogi tutvustas Vilve Oja ja ajendas teda seda uuesti näitama 

konkreetne küsimine Piia Suvi poolt, kes tahtis tellimuse jaoks Räpina kindakirja mustreid. 

Vaadati veelkord üle, kuidas kataloogis leida õige koht ja millised on võimalused leitud 

mustrid üles tähendada. 

Kui kellelgi on küsimusi või  juhtub mustreid vaja minema, siis  pöörduda küsimustega Vilve 

poole (tel.5541999 või vilve.oja@gmail.com).  
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3. 

 

Tootearenduse vestlusringi alustasime selleks korraks ette valmistatud ideede tutvustamisega 

ning näidiste vaatamisega.  

Kadri näitas uudse lahendusega masinal kootud villaseid padjakatteid ja mobiilikotte. 

Maial oli kaasas valik näiteid väikestest vilditud prossidest ja huvitav lahendus erinevatest 

kangastelgedel kootud kottidest. 

 Piia oli kudunud sukkade säärde ja kinda seljale mustri vahele võrokeelseid sõnu.  

Külli oli kodutööna valmistanud suursärgi rõivast huvitavaid tikitud ja puunööbi või savist 

nööbiga kaunistatud sõlemotiiviga prosse. 

Vilvel oli kaasas linasest riidest valmistatud suvine väiksem käekott, mida kaunistas Rõuge 

kirivöö mustriga riba. Sealjuures oli ta teinud ka koti tegemiseks kulunud aja ja materjali 

kalkulatsiooni. Merle oli valmis kudunud pitsimustriga põlvikud.  

Vestlusringis pakuti valminud toodetele oma nägemust täiendusteks. 

Seekord oli tore tõdeda, et mõtted on hakanud liikuma ja uusi huvitavaid tooteid on 

lisandunud päris mitmeid. 

Järgmisel korral jätkame tootearenduse teemat. Jätkuvalt on ülesanne mõelda ja luua uudse 

vaatega tooteid, ennekõike selliseid, mida teised ei paku. Järgmisel kokkusaamisel vaatame 

taas näidiseid ja arutame ideid.   

Kaasa võib võtta ostu-müügi ja vahetamise jaoks materjale. Ja ikka ka oma käsitööd teistele 

tutvustamiseks, samuti e-poodi müügile pakkumiseks (ennekõike tooted, mida poes veel pole 

või on vähe).  

 

4. 

 

Vilve tuletas meelde, et 12-13 mai on Tõstamaal käsitööpäevad, mille laadast plaanisime osa 

võtta. Tänaseks on info päevakava ja ööbimiste kohta olemas. Osalustasu on 35 €, mis tuleks 

tasuda hiljemalt 7.aprilliks (OÜ Köstri Käsitöö, a/a: EE84 2200 2210 6114 1907), kindlasti 

lisada selgitusse oma nimi. Viimane käsitööpäevadele registreerimise päev on 31.märts 

aadressil anu@folkart.ee.  

Huvilistel kindlasti endast märku anda, et saaks broneerida ööbimised. 

Vilve pani veel kõigile südamele, et laatadel käies on oodatud ka kõik teised meistrid kes pole 

seni väljas käinud. 

 

Võromaa Kultuurikojas on koostamisel näituse boks teemal Vana-Võromaa rahvarõivad ja 

sellega seonduv, kus on välja pandud meie meistrite tööd. Toodete valikus on esindatud nii 

laste rahvarõivad, sinna juurde kuuluvad helmekeed, preesid, ehted, keraamikast prossid, 

Põlva sõba, nii kiri- kui lapilised vööd, säärepaelad jne. 

Vilve annab teada, kui toimub näituse avamine. Näitus jääb üles kuni aprilli lõpuni.  

 

Koostatava voldiku jaoks on vaja lähiajal teha esinduspilt, kus võiks olla kujutatud 

rahvarõivis käsitöölised, kes on tegevuses ja ümber mõned valmistööd. Otsingud koha suhtes 

käivad. Täiendav teave jooksvalt. 

 

Vilve andis teada, et meistrid on avaldanud soovi sügisest alustada rahvarõiva põlle 

tegemisega ja tunti huvi ka tülltanu tegemise vastu. Küsitlus osavõtjate osas jääb sügisesse. 

 

Varasemalt sai plaanitud huvireis juuni algul Riia Vabaõhumuuseumi laadale. Ivar andis 

teada, et seni veel teavitavat infot väljas pole, kuid annab kohe teavet, kui midagi selgub. 

Praegu olid reisihuvilised Kadri, Piia, Ivar, Maia, Merike (2 kohta), Reimo, Agur, Vilve ja 

Merle. Jäi kokkulepe, et Vilve saadab 24.aprillil laiale ringile välja täiendava küsimuse 

osavõtusoovijate kohta, et saaks planeerida ja tellida bussi. 
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Marika Sepp andis teada, et Võru Folkloorifestivalil on sel aastal taas plaanis käsitöökoda, 

kuhu oodatakse käsitöölisi tutvustama oma tegemisi, mis võiksid olla seotud rahvarõivastega 

nt. paelad, ehtimine, tikkimine jne. sealhulgas oleksid teretulnud ka  töötoad, samuti võib 

sealsamas pakkuda oma tooteid müügiks. Seekord ei ole see laadaalal vaid kiviplatsil, kus on 

päev läbi esinemised ja rahvas liigub. Päevad on laupäev, 8.juuli ja pühapäev 9. juuli kella 11 

- 15. Kellaajad on praegu orienteeruvad. Reedese päeva sisustab Näputüüselts.  

Kui kellelgi tekkis huvi, siis palun endast teada anda Vilvele. 

 

Ivar Jõgeda andis teada, et tema väljapakutud keraamika maapõletuse õpitoa vastu on Võru 

Folkloorifestivali korraldajad huvi tundnud, ning võtnud temalt hinnapakkumise. Seni 

tagasisidet veel pole. 

 

 Järgmine tsõõriklaud toimub teisipäeval, 11.aprillil käsitüütarõn Aila man, algusega kell 

14.  
 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


