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Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2017 a. novembri ümarlaua kokkuvõte 
 
Toimus 7.11.2017 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, Liivi Liinamägi, Aila Kikas, Maia Kulla, Merle Kõlu, Reimo Ani, Reet Pettai, Agur 
Piirisild, Ivar Jõgeda, Karille Bergmann, Vilma Jaanimägi, Riina Niitmets, Kristi Mandel, Vilve Oja, 
Külli Eichenbaum.  
 
PÄEVAKORRAS: 
 

1. Tallinna Saku Suurhalli Mardilaadale minekuga seonduvad teemad 
2. Läti Vabaõhumuuseumi laadal huvitavate leidude pildimaterjali vaatamine. Vilve ülevaade 

Soome käsitööpraktikast.  
3.  Tootearendus. Arutlusringis vaatame tehtut ja jagame ideid ning mõtteid.  
4.  Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

1. 
 
Mardilaadale minekuks oli Vilve paberile visandanud müügikoha asendi üldplaani, kus põhiliseks 
kauba eksponeerimise võimaluseks saavad jalgadel olevad redelid. Eelneval aastal müügipinna 
tagaseinas olnud laud ei õigustanud ennast ning seekord otsustati lisaks külgedele ka tagaseina panna 
redelid. 
Üleskutsele mõelda oma kauba eksponeerimisele olid reageerinud Vilma ja Reet, kes olid kaasa 
toonud oma riiulid. Kaabsoo küünalde riiul oli veel valmimisel. Otsustati seekordsel väljapanekul 
kasutada Reeda kaartide riiulit, Kaabsool valmivat küünalde eksponeerimise riiulit ja Ivari puutöö 
väljapaneku komplekti. Vilma riiulit saab edukalt kasutada Aila juures detsembri alguses jõulumüügil. 
Lisaks tuleb ära paigutada arvuti või telekas, kus reklaamina jooksevad umapoodi kaupade pildid. 
Vilve tegeleb pildifaili koostamisega. 
Oluline on:  

• Laada jaoks on valmimas Vana-Võromaa käsitöö infovoldik ja kaks erinevat varianti 2018 
aasta seinakalendrit 

• Kes ise Tallinnasse tulla ei saa ja soovib kaasa anda kauba, siis viimane toomise kuupäev on 
15.november 

• Kaubad peavad olema sildistatud Vana-Võromaa käsitüü sildiga, kus on kirjas toote nimetus, 
materjali koostis, tegija nimi ja hind, mille sisse arvestada 20% lisa. Soovitavalt võiks hinna 
panna lisalipikule, et müües saaks selle eemaldada. 

• Vajadusel küsi müügilipiku faili Vilve käest, et saaksid need ise välja printida. 
• Pakkimiseks on olemas keskmiste mõõtudega paberkotid, kuhu saab peale lüüa Vana-Võromaa 

käsitöö templi. Kellel on kaubad üle- või alla keskmise suuruse võiks mõelda oma kauba 
pakkimisele ise. 

• Anna Vilvele hiljemalt 14.novembriks teada kas:  
� tuled Tallinnasse oma jõududega või kasutad bussi teenuseid  
� mis päevadel saad laadale müüma tulla 

• Väljasõit Tallinna mardilaadale on 16.novembri hommikul kell 5.30  Võru Instituudi juurest 
(Tartu tn. 48) ja tagasisõit Saku Suurhalli juurest 19.novembri õhtul kell 16.00. 
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2. 
 
Vilve oli kokku pannud pildimaterjali tagasivaatega juuni algul toimunud Läti Vabaõhumuuseumi 
käsitöölaadalt. Välja oli sõelutud müügis olnud tooted, mis jäid silma oma eripäraga, toote 
eksponeerimisega või kauba pakendamisega. 
Lisaks käis Vilve septembris 2 nädalat käsitööpraktikal Soomemaal Lounais-Suomen ammattiopistos 
mille ülevaadet sai samuti pildi vahendusel vaadata. 
Soovi korral saate mõlemate pildiülevaadetega tutvuda pöördudes Vilve poole (tel. 5541999) 
 
3. 
 
Uutest töödest oli Karille kaasa võtnud rahvuslikus stiilis naiste randmekoti ja poekoti, kus oli 
kasutatud rahvarõiva triibuseeliku kangast.  
Vilma oli kaasa võtnud hulgaliselt masinal tikitud tikandiga ning heegeldustega poekotte, sääriseid ja 
lõpetamisel rahvuslike mustritega tikitud ülevise. 
Reet oli kaasa võtnud koeravilla lõnga, mis on senistest peenem ja tihedama keeruga. 
 
4. 
 
Vilve andis teada, et: 

• Mardilaadaks peaks valmis saama Vana-Võromaa käsitöö infovoldik, mille koostamisel olid 
kaastegevad Külli, Epp Margna ja Vilve. Ingliskeelsed tõlked tegi Agur Piirisild. 

• Mardilaadale saab kaasa võtta vastvalminud Vana-Võromaa käsitöö 2018 aasta seinakalendrid 
(3. kuu ja 1. kuu variandid) 

• Avatud on UmaPuut FB leht, mis on alles algusjärgus, kuid juba nähtav 
• Ka selle aasta detsembri alguses minnakse talvisele käsitöö näitus-müügile riigikokku. Kaasa 

sai pakutud meie Vana-Võromaa käsitüü plagu. Kes soovib kaupa kaasa anda või infot siis 
pöörduda Lya Veski poole tel.5552 3366 või e-kiri lyaveski@hot.ee 

• Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu korraldab novembris-detsembris tasuta kursusi teemal 
„Käsitööga ettevõtjaks“. Õppekavadega saab tutvuda: https://lasvaopistu.ee/oppekavad/ 

• Tundub, et meie suuremale üldsusele mõeldud käsitöökoolitused on saamas suuremat hoogu. 
Rõõm on tõdeda, et novembri kaks  koolitust on täiesti täis. 

• Selle aasta Lindora laadal käisid Agur, Reimo, Külli, Vilve. Käsitöö müük jäi kesiseks. 
Tundub, et sellele laadale tullakse rohkem ehedat toitu ostma. 

• Võru linna jõululaat toimub sellel aastal 16.detsembril.  
• Aila näpustuudios toimub Vana-Võromaa käsitöö jõulumüük 5-20 detsember. Otsustati, et 

Võru linna jõululaada ajal (mis toimub laupäeval) meie lahti ei ole. 
• Võru linnalehte teha meie laada kohta reklaam.  

 
 
Järgmine tsõõriklaud toimub 5. detsembril. 
 
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


