Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2017 a. aprilli ümarlaua kokkuvõte
Toimus 11.04.2017 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, Maia Kulla, Merle Kõlu, Ivar Jõgeda, Andres
Rattasepp, Reimo Ani, Reet Pettai, Vilve Oja, Külli Eichenbaum.
PÄEVAKORRAS:
1. Arutame suvise laadahooaja teemadel . Vilve ja Külli
2. Tootearendus. Arutlusringis vaatame tehtut ja jagame ideid ning mõtteid.
3. Jagame omavahel infot ja uudiseid.
1.
Vilve võttis kokku suvised laadad, kuhu on plaanis organiseeritult minna:
 12.-13 mai
XXII ERKL-i Käsitööpäevad Tõstamaal
Seni ühtegi soovijat käsitööpäevadele/laadale minekuks pole registreerunud. Vilve
saadab lähiajal täiendava kirja mineku soovi kohta, sest viimane registreerimise aeg on
30.aprill
 7.-9.juuli
Võru pärimustantsufestivali käsitöölaat
Tänaseks on teada, et laupäeval 8. ja pühapäeval 9. juulil on festivali korraldajad
palunud meie esindust korraldama õpitube. See tähendab, et müüme ja teeme õpitube
samas telgis ja mitte laadaalal, vaid sellest eraldi. Loodetavasti on järgmiseks
tsõõriklauaks pilt selgem.
Laadale müüma on ennast registreerinud Piia ja Merle.
 8.-9.juuli
Hansapäevade laat Tartus
Registreerimine laadale algab 25.04 kell 10.00. Praeguseks võib eeldada, et meid ei
jätku kahele paralleelsele laadale kauplema inimeste vähesuse tõttu ja seepärast kes on
huvitatud minema, peaksid registreeruma iseseisvalt. Oluline on, et esindaksime
ennekõike oma piirkonna laadal .
 5.august
Seto Kuningriik Luhamaal
Ootame korraldajatelt kutset ja infot
 12.august
Pühajõe käsitöölaat (Võrumaal, Varese teeristis)
 20.august
Ökofestivali laat Karilatsis
Küllile jäi uurida registreerumise ja koha valiku võimalus.
 28.oktoober
Lindora laat
 16.-19.november
XXI Mardilaat Saku Suurhallis
Lepiti kokku, et Vilve saadab suviste laatade kohta üldise tutvustava meili, lisaks saadab 2
nädalat enne igat laata päringu, kes tuleb ise ja kes annab kauba kaasa.

Vilve pani südamele, et meistrid oleks ise aktiivsemad laadal käijad.
Lisaks käis jutust läbi ka teised huvi pakkunud laadad:
 1.-4.06
Põlva päevade laat (täpsem info praegu puudub)
 29.07
Lastefestival Võrus
 20.08
Valgas Säde pargis suur pärimspidu „Eesti Pulm“ koos
käsitöölaadaga.
2.
Vilve oli kaasa võtnud oma kodu pööningult leitud 1934 aasta terve aastakäigu ajakirja „Eesti
Naised“, kus muuhulgas oli kajastatud ka nõuandeid käsitööks. Sirvimisel leidus nii lugemist
kui praktilisi nõuandeid , mida võiks tootearenduses ära kasutada või tähele panna.
Kui kellegi on veel huvi, siis saab Vilve käest küsida.
Ka Aila koduses arhiivis on vanu „Taluperenaisi“.
Üleskutse: Kellel leidub kodus veel vanu ajakirju, võtke kaasa, ehk saab just sealt head ideed
uue toote loomisel.
Seekord oli Maia Kullal kaasas terve hulk erinevaid kotte: arvutile, kandekotte, õlakotte ja
muidu kauneid aksessuaare.
Kotid olid tehtud põhiliselt kangastelgedel kootud materjalist, millele lisatud kaunistuseks
erinevaid paelu, nööpe ja muid kaunistusi. Väga huvitav ja asjakohane tootearendus.
Merle Kõlul olid kaasas käsitsi sokilõngast kootud pitsilised põlvikud.

3.
Andres Rattasepp läheb juunis kaheks nädalaks Türgimaale Istambuli esindama VanaVõromaa käsitööd koos seal kauplemise võimalusega. Tutvustamaks seal meie piirkonda
andis ta teada, et võtab kaasa meie meistritelt väiksemaid, kergemaid ja ehtsaid
traditsioonilisi käsitöötooteid.
Vilve ja Külli on teinud voldiku koostamiseks ettevalmistusi. Voldiku visand ja tekst on
koos, praegu otsitakse käsitööesemetest pilte. Kavas on rohelisemal ajal korraldada Mõniste
Muuseumi juures esinduspildi tegemine, kuhu oleks hea kaasata ka käsitöölisi. Andres oli
valmis tulema.
Lisaks kutsus Andres Rattasepp kõiki huvilisi osalema 21.-23.04 Parmu ökoküla
talgukeskuses korraldatavatele rahvapärase puutöö mõttepäevadele. Täpsem info
http://parmu.ee/%C3%B6kok%C3%BCla/puukasitoo-mottepaevad/
Ivar Jõgeda pakkus välja idee, käia Olev Russi juures mõlgutamas mõtteid võimalusest müüa
Suure Munamäe poole mäe peal olevas poes suvisel ajal meie meistrite töid.
Meistrid võiksid suviseks hooajaks oma kaupa pakkuda ka Vastseliina linnuse käsitööpoodi
(avatakse 01.06) ja Rõuge ööbikuoru veerel, pesa-torni juures asuvasse käsitööpoodi.
Nendes kohtades on turistide külastatavus suurem ja lootus kaubast lahti saada parem.
Järgmine tsõõriklaud toimub teisipäeval, 9. mail käsitüütarõn Aila man, algusega kell 14.
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja

