Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2017 a. oktoobri ümarlaua kokkuvõte
Toimus 10.10.2017 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:
Merike Rebane, Piia Suvi, Aila Kikas, Maia Kulla, Merle Kõlu, Reimo Ani, Reet Pettai, Agur Piirisild,
Karille Bergmann, Tiia Mäe, Vilma Jaanimägi, Kadri Võrel, Anneli Kakku, Kristi Mandel, Vilve Oja,
Külli Eichenbaum.
PÄEVAKORRAS:
1. Tallinna Saku Suurhalli Mardilaadale minekuga seonduvad teemad.
2. Käsitöökaupade tootearendus 2017. Arutlusringis vaatame tehtut ja jagame ideid ning mõtteid.
3. Jagame omavahel infot ja uudiseid.
1.
Peale suvist laatade hooaega alustas Vilve Oja rõõmustava sõnumiga, et oleme oodatud 16.19.novembril toimuvale Tallinna Saku Suurhalli Mardilaadale.
Bussi broneering on tehtud Merling Reiside OÜ kasuks. Buss viib laadalisi 16.11 hommikul ja toob
tagasi 19.11 õhtul. Esialgne kokkulepitud hind on 2x 266,67+käibemaks. Laada kohamaks (3x5m)
neljal päeval kokku on 330.- €
Sellel aastal saavad need kulutused kantud projekti rahadest.
Kuna suvistest müükidest on meistritel ilmselt kaupa vähe alles siis palus Vilve mõelda uutele
toodetele, mida mardilaadal välja panna.
Selle aasta teema on „Tulest tulnud“, mis eeldab tulega tehtavate toodete eksponeerimist. Kuna meil
neid tooteid vähe, siis pakkus Agur välja, et kasutada tulega assotseeruvaid värve. Selleks, et tekiks
mingi ülevaade, palus Vilve kuni 1.novembrini talle teada anda:
• Kes mida müügiks kaasa pakub
• Kes tuleb ise müüma
• Kes tahab kohta bussis minnes ja tagasi tulles
Kui on müügiks pakutavate kaupade ülevaade olemas siis saab ka kujundusele mõelda.
Juba panid ennast kirja Ivar puutööga, Kaabsoo küünaldega, Reet kinnaste-sokkide-teega, Kadri
masinkootud kudumitega, Maia sallidega ja Ailal on kaasa anda pehmeid mänguasju.
Vilve pakkus välja, et igaüks kes kauba kaasa annab mõtleks ka selle eksponeerimisele.
Pakendamiseks kindlasti paberikotid kuhu saab templiga logo peale lüüa. Muidugi on väga teretulnud
juba pakendatud tooted. Karille pani südamele, et kindlasti kõik kaubad oleks sildistatud ja saatelehed
korrektsed. Kauba hinnale arvestada juurde 20%.
Praegu on pooleli läbirääkimised Käsitööliiduga, et saaks laada suurel ekraanil reklaamida meie epoodi (Umapuut.ee). Vilve arvates võiks müügiboksis olla arvuti, kus slaidiseansina jookseks e-poes
müügis olevate asjade (või ka erinevate tegevuste) pildid, ehk püüab see paremini mööduja pilku.
Vaja on mõelda, kuidas paremini ära kasutada toodete eksponeerimisel müügiplatsi tagaseina.
Agur pakkus välja, et FB-is on võimalik erinevatel lehtedel ( Käsitöö ost-müük, käsitöö jne.) väikse
tasu eest reklaamida näiteks meie umapuuti. Hea võimalus nähtavamaks saada.
Eelolevatest laatadest veel:
• 28.oktoobril on Lindora laat kuhu oodatakse kaasalööjaid.
• 4.12-20.12 oleme kolmandat korda Aila juures väljas jõulumüügiga.
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2.
Külli rääkis Ökofestivali ajal kohtumisest jõulukuuse tegijaga, kes tuli Vana-Võromaa käsitöö
müügitelgist küsima, kas meie käsitöölised ka jõuluehteid teevad. Mees ennast ei tutvustanud ega
kontakte ei jätnud, küll aga võttis meie kontaktid. Seletas, et tal on käsil kokkupandavate puust
jõulupuude arendus ning kui ta oma toote valmis saab, oleks tal huvi müüa koos kuusega ka sinna
sobivaid ehteid komplektidena. Kas kuuse-projektist asja saab, seda siis ajapikku ehk kuuleme, aga
jõuluehteid vana hea päris-kuuse otsa riputamiseks võiksime küll pakkuda. Jõulumüügil saaks juba
vaadata, millel oleks minekut.
Vilve haaras mõttest ja käis Riticos küsimas tootmisjääke, mis vildist susside tegemisest üle jäävad.
Ritico oli meelsasti nõus meile neid tasuta jagama ning kohapeal oli pakkuda 4 kotti erivärvilisi
vildijääke, mille peale saab hõlpsasti tikkida ja nendest valmistada näiteks jõuluehteid. Jääke üle
vaadates tuli Reet mõttele, et äkki saaks üht suuremat terviklikku tekimõõtu tükki kasutada mardilaada
väljapaneku juures riputusalusena.
Suvisel kohtumisel Läänemaalt pärit Tiki-Mariga, kes valmistab linaseid rahvuslikke riideid koorus
välja mõte, et ei ole linasest lõngast põlvikute/sokkide kudujaid. Kadri masinatega saab kududa ainult
venivast materjalist.
Uutest toodetest oli Tiial välja pakkuda niidigraafikas tehtud kaarte ja rahataskuid.
Vilma oli kaasa võtnud embroidery tehnikas tikitud käterätiku hoidjad. Tikkimistehnika on
tänapäevane, tegemist on arvutipõhiselt töötaval tikkimismasinal tikkimisega, mis võimaldab pildi
alusel väga mitmekesiseid tikandeid luua. Näiteks võib siin väga hästi ära kasutada kirivöö mustreid
linasest käterätiku otstel või Võru sümboolikat poekotil jne.
3.
• Ülevaade suvistest laatadest sai tehtud 26. oktoobri kokkusaamisel, mis toimus Kaabsoo
küünlatöökojas. Vilve koostatud ülevaade esitluse kujul on lisatud oktoobri tsõõriklaua materjalide
juurde käsitöö kodulehel.
•
Aila ja Merle rääkisid käigust Otepää lähistel olevasse alpakasid kasvatavasse tallu. Sealt
saadav vill kedratakse Saaremaal ja saadavast lõngast kootakse sokke/kindaid/mütse. Merlel olid
kaasas kootud alpaka villast sokid, mis olid pehmed ja mõnusad. Huvi korral vaata nende kodulehte:
http://www.alpakad.ee/
•
Aila andis teada, et Kagukeskuses toimub jõulumüük alates 11.12 kuni jõuludeni. Müügipinna
hinnaks on 10 € päev. Huvilised võivad ise ühendust võtta sealse haldusjuhi Raigo Pildiga.
•
Aila teadis kõnelda, et Võru Trükikoda on varsti jälle avatud.
•
Vilve oli välja trükkinud ja tutvustas selle aasta mentorkoolituste teemasid palvega
huvipakkunud teemadele nimi juurde kirjutada, et uue koolituse valimisel saaks sõna sekka öelda.
Selle sügise mentorkoolitus toimub 27.oktoobril Anu Randmaa juhendamisel ning teemaks on:
Rahvarõivaste kandmine ja ehtimine ning rahvusliku helmekee valmistamine“. Koolitus toimub
Kreutzwaldi muuseumis, kirjapanek Sepa Marile sepamari@gmail.com või telefonil 51928199
•
Tartu Jaani kiriku käsitööpoe perenaine Merle Ilm soovib meie meistritega koostööd teha.
Oodatud on eelkõige Jaani kirikuga seonduvad tooted, kuid lisaks sellele on oodatud ka erinevate
meistrite töid Vana-Võromaalt. Kontakt on: Merle Ilm tel. 5094671 või meiliaadress:
maailm2@gmail.com
•
4.-6.detsembril on taas Riigikogus käsitöö näitus-müük kuhu on oodatud meistrite käsitöö
tutvustamaks Vana-Võromaad. Selle eestvedajaks on Lya Veski tel 5552 3366; e-kiri:
lyaveski@hot.ee
•
Agur ja Reimo teadsid infot, et tulemas on tootedisaini koolitus, mida korraldab Tartu
Kunstikool Väimelas ja veel pidi olema vabu kohti: Sissejuhatus toote disainimisse 16.-17.11 ja 30.111.12 Väimelas Info ja registreerimine http://www.tartukunstikool.ee/oppimine/koolitus/
Järgmised tsõõriklauad toimuvad 7. novembril ja 5. detsembril.
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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