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Vana-Võromaa käsitööliste koostöö 2017 a. detsembri ümarlaua kokkuvõte 
 
Toimus 5.12.2017 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, Merle Kõlu, Kadri Võrel, Piia Suvi, Reimo Ani, Reet 
Pettai, Agur Piirisild, Ivar Jõgeda, Karille Bergmann, Vilma Jaanimägi, Riina Niitmets, Anneli Kakku, 
Vilve Oja, Külli Eichenbaum.  
 
PÄEVAKORRAS: 

1. Järelvaade ja kokkuvõte Tallinna Saku Suurhalli mardilaadast. Vilve  
2. Uued plaanid algavaks aastaks. Vilve ja Külli  
3. Tootearendus. Arutlusringis vaatame tehtut ja jagame ideid ning mõtteid.  
4. Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 
1. 
Vilve juhatas päeva sisse tänusõnadega kõigile neile, kes andsid Tallinna Saku Suurhalli mardilaadale 
kaasa kauba ning eriliselt tänas ta neid, kes aitasid kaasa nii müügiboksi ülespanekul kui müümisel. 
Üldiselt sujus kõik hästi ja erilisi probleeme ei tekkinud. Müügimeeskond oli tubli.  
Järgmisel aastal toimub mardilaat kolmel päeval: 8-10.november s.o N,R,L 
 
Laada korraldajad on tagasisidena andnud teada, et: 

• Välja oli mõõdetud 242 müügikohta 
• Piletiga külastajaid oli nelja päevaga kokku ligi 1000 vähem kui eelmisel aastal 
• Pühapäevaseid külastajaid oli rohkem kui eelnevatel aastatel 
• Parima meistri tiitli sai Eva Liisa Kriis, kes võttis laadale kaasa oma unikaalsed 100 aastat 

vanad žakard ja dobby tüüpi kangasteljed. Väärikas töökoda väärikal teljel! Vaata ka: 
http://blog.iidadesign.eu/lang/fi/minust/eva-liisa-kriis/ 

• Parima toote tiitli sai Väike Mette OÜ, kelle rahvuslikus stiilis lustakad portselanist kruusid 
tulid ja võitsid! Vaata ka:http://piretkandler.com/ 

• Parim väljapanek oli Viiskanda OÜ-l, kus Urmas Veersalu valmistab roost ja õlest kroone. 
Viiskanda väljapanek oli lummavalt maitsekas. Vaata ka: http://www.viiskanda.ee/rookroonid/ 

Vana-Võromaa käsitöö müügil läks üldiselt hästi, sest: 
• Müüginumbrid kokkuvõttes olid suuremad kui eelmisel aastal 
• Osteti kõigi kaasasolnud meistrite kaupu 
• Pühapäevane müüginumber oli tunduvalt suurem kui eelmisel aastal 

 
Seekordne väljapanek oli eelmisest aastast erinev sellega, et boksi tagaseinas oli laua asemel redelid. 
Redelitele oli paigutatud sokid-kindad, mis oma värvikirevusega andsid esmamuljele palju kaasa. 
Arutluse käigus tehti järgmised ettepanekud: 
Kasutada: 

• boksi üldkujunduse juures kunstnik Epp Margna abi 
• toodete paremal eksponeerimisel tuleks ikkagi kasutada eraldi lisavalgustust 
• müügipinnaks võiks kasutada puidust kaste 
• lauapinnaks kitsamat ja lühemat lauda, võimalik, et muuta ka laudlina veel heledamaks 
 

Lisaks pakuti välja: 
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• müügi-, meeskonna- või turunduskoolituse vajadust, kuna paljudel puudub müügikogemus 
• järgmisel aastal kasutada väljapanekus taas telekas jooksvat reklaami, kuid seekord võiksid 

olla lühivideod näiteks meistrite tegevustest. 
• Järgneval aastal enne laata tuleb üle vaadata eelmiste aastate kauba müük, et mitte kaasa 

tassida neid kaupu mis pole hästi müügiks läinud. 
 

2. 
 
Külli andis ülevaate järgmise aasta plaanidest: 
Jätkame senitoimunud ühistegevustega, mille eesmärk on  

• tutvustada laiemalt Vana-Võromaa käsitööd ja meistreid, 
• üheskoos tegelda tootearendusega: Vana-Võromaa eripäraga toodete ideed ja lahendused 
• müügivõimaluste ja -kanalite leidmine, olemasolevate tulemuslikum kasutamine 

Arutelu laatadest, kuhu võiks tuleval aastal ühiselt välja minna:  
Mardilaat (8.-10. nov) on kindlasti üritus, kuhu me end esitlema ja tooteid müüma läheme. Siis on 

kindlasti vaja meil väljas olla Uma Pido laadal (2. juuni Võru), Pühajõe käsitöölaadal (11.aug 
Varese küla), Lindora laadal (28.okt) ja Seto kuningriigis (4. aug Mikitamäe?). Kaaluda võiks 
Urbani laata (26. mai Urvaste kirikuaed), kuigi seal on peamiselt Urvaste lähiümbruse rahvas 
kauplemas ja ostmas.  

Pärimustantsu festivali laadal (7.-8. juuli Võrus) osalemise kohta arvati, et sinna ei ole mõtet välja 
minna, kuna kauplemiskoha saamisega olid segadused ning laadal ei ole kohalik käsitöö kuidagi 
esile tõstetud. Laadal on käsitööga kauplejad segamini söögimüüjatega ning ka müük on väga 
kesine - ei kata kohatasugi. Tehti ettepanek minna hoopis sel ajal Tartus toimuvale Hansalaadale.  

Arutleti lühidalt ka koolituste ja õppimise teemat. Saaksime kasutada käsitööliidu poolt pakutavaid 
mentorkoolituste võimalusi kaks korda aastas. Oktoobris vaatasime läbi pakutavate teemade 
nimekirja ja kohalolnud tegid oma huvide kohaselt märkmed nimekirja juurde. Uue aasta alguses 
tuleb pakkumised veel kord üle vaadata ja meie soovid edastada Sepa Marikale, kes koolitusi 
vahendab. Jälgime ka jooksvalt pakkumisi, nt Väimela KHK- on aegajalt kasulikke koolitusi ja ka 
teiste projektide raames jääb mõnikord koolituskohti vabaks.  

Jätkame e-poe arendamist: peaksime saama pidevalt vahetuvad/uuenevad tooted, et hoida üleval poe 
külastatavust ning uute huviliste lisandumist. Püüame jõuda selleni, et iga paari nädala tagant  2-3 
uut kaupa välja reklaamida ja hoida tegevus FB kaudu aktiivsena. Selles saame kõik kaasa aidata 
jagades ja laikides-kommenteerides postitusi. Mitmeid meistrid on e-poe kaudu saanud otsetellijaid 
ja pakkumisi, nii et pood toimib hästi ka reklaamikanalina.  

Koolituste pakkumisega huvilistele jätkame ka nõnda nagu olud lubavad ja meistritel õpetamise-huvi 
jätkub. Uue aasta alguses võtame arutusele eraldi MTÜ loomise küsimuse Vana-Võromaa käsitöö 
tegutsemise asjas.  

Võru Instituut taotleb ka järgnevaks aastaks käsitöö arendustegevustele osalist toetust kuludeks: 
koordinaatori töötasuks osalise tööajaga, e-poe arendustöödeks (tõlkekulud, reklaamikulud) ning 
mardilaadal osalemise kulude osalist katmist.  

 
3. 
 
Kuna Aila Näpustuudio koridoris oli Vana-Võromaa jõululaada avamise päev, siis said kõik osalejad 
tutvuda sealse käsitöö väljapanekuga. Muuhulgas paistsid silma Maia vilditud sallid, Karille 
rahvuslikus stiilis tekstiilitooted ja maitsekalt kaunistatud piparkoogikuused ja –südamed ning palju 
muudki mida tasub uudistama tulla kuni 20.detsembrini. 
 
4. 
 
Vilve andis teada, et: 

• et praegu käib internetipoe umapuut.ee tasuline reklaamipromo, mille tulemusena on 
märgatavalt tõusnud poe lehe külastatavus ja ka tellimine. Hästi oluline, et kõik meistrid 
kontrolliksid üle kauba vastavuse poes ja reaalselt, et ei tekiks olukorda kus poest ostetakse ja 
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kahjuks seda toodet valmis ei ole. Kõigist muutustest anda teada Vilvele kas tel 554 1999 või 
meilile vilve.oja@gmail.com 

• internetipoe ingliskeelsed tõlked on suuremas osas valmis ja poodi lisatud 
• Vana-Võromaa käsitööliste esindus oli kutsutud Kubja hotelli farmatseutide konverentsist 

osavõtjatele müüma meie käsitööd ja loodustooteid. Müügitulemused olid küll üsna kesised, 
kuid saime ennast tutvustada nii omale rahvale kui välismaalastele. 

• Meie poole pöördusid Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu esindajad, et võimalusel toetada ühingut 
jõulukingituste kokku panemisel. Annetus või eseme hind võiks jääda 1-10 € piiresse. 

     Üritus leiab aset 22.12.2017, Võrumaa Toidukeskuses. 
     Huvi korral palun ühendust võtta: Võru, Lembitu 2, 65608, Võrumaa Vaegkuuljate Ühing või                 
meilil: vaegkuulja@gmail.com 
• Järgmisel aastal toimub taas UMA PIDO, seekord Võrus 2.juunil. Päeval on linnas laat ja 

toimuvad ka õpitoad, kus võiksid meie käsitöömeistrid toimetada. Kes sooviks töötoa vormis 
midagi näidata-teha-õpetada, andke teada jaanuari alguseks Vilvele või Küllile. 

• Piia tõi kaasa näidised lõngadest, mis on saadud Lätist (Firma:Vilnas dzija) ja kui laiemal 
üldsusel on huvi siis vähemalt 100 € ostu puhul on müüjal võimalus tulla kohapeale. Huvi 
korral võid ka ise kontakti võtta: gijavilba@inbox.lv ( Gija Vilka) 

• Praeguseks on käimasoleva jõululaada müügipäevadeks müüjad olemas. Tänud osavõtlikkuse 
eest. 

 
             
Järgmise aasta tsõõriklauad toimuvad esialgse kava järgi 17.01, 6.02, 7.03, 10.04 ja 9.05 

NB! Vastu tulles osalejate soovidele toimuvad tsõõriklauad uuel aastal vaheldumisi teisipäeval ja 
kolmapäeval. 
 
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


