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Vana-Võromaa käsitööliste 2018 a. veebruari ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 6.02.2018 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, Reimo Ani, Agur Piirisild, Ivar Jõgeda, Raivo Jänesmägi, Karille Bergmann, Maia 

Kulla, Aila Kikas,Vilve Oja, Külli Eichenbaum.  

 

PÄEVAKORRAS: 

 MTÜ loomise küsimuste arutamine. Vilve ja Külli  

 Uma Pido laada info  

 Tootearendus. Mida uut oled selle ajaga teinud? Võta kaasa ja tunneme koos rõõmu.  

 Jagame omavahel infot ja uudiseid  

1. 

Külli juhatas sisse eelmisel ümarlaual pooleli jäänud MTÜ loomise teema ja järgmise sammuna on 

vajalik MTÜ põhikirja koostamine.  

 Põhikiri on dokument, mis peab sisaldama liikmeskonna jaoks olulisi kokkuleppeid 

organisatsiooni eesmärkide ja tegutsemise kohta.  

 Eriti hästi tuleb läbi mõelda juhatuse liikmete roll ja nende arv. Sageli lubavad inimesed end 

juhatusse valida, andmata endale aru, et nad vastutavad ühingu tegude või tegematajätmiste 

eest. 

 Seadus näeb ette, et MTÜ asutajateks ja liikmeteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised 

isikud, minimaalne asutajate/liikmete arv on kaks. 

Arutasime MTÜ tegevuse eesmärkide ja põhimõtete ning sisu üle. 

 Tegevustena pakuti välja: 

 Käsitööoskuste edendamine, oskuste omandamine ja edasi andmine 

 Koolitada nii liikmeskonda kui ka üldsust käsitööoskuste ning teadmiste osas 

 Vana-Võromaa käsitöötavadega seotud kultuuripärandi kogumine, hoidmine ja edasi 

andmine. Vanade käsitöövõtete ja teadmiste uurimine, kogumine ja edasiandmine 

 Vana-Võromaa käsitöö ja käsitööliste esindamine 

 Vana-Võromaa käsitöö märgi haldamine 

 Piirkonna käsitöö turundamine 

 Võimalike käsitöötellimuste täitmine 

 Käsitööalane nõustamine  

 Kirjastamistegevus  

 Internetipoe UmaPuut haldamine ja täiendamine.  

Räägiti ka: 

 Lüüa kokku võimalike püsikulude suurus (raamatupidajale, palgad jne.) 

 Püsikulude katteallikad? Esmalt liikmemaksud ja müügitegevusest laekuv protsent. 

Projektidega tuleb hankida tegevuste rahastusi.  

 Kes on oodatud MTÜ liikmeteks?  Vana-Võromaal elavad, käsitöö valdkonnas tegutsevad 

era- kui juriidilised isikud, aga ka isikud väljastpoolt piirkonda, kes tegutsevad Vana-

Võromaa käsitöö edendamise huvides. 

 Mis oleksid MTÜ liikmete soodustused? Nt toodete promo ja turundustugi, soodsam kauba 

müügiprotsent, esinduslaatadel ühisel osalemisel soodustused, Vana-Võromaa käsitöö 

märgi kasutamise õigus, materjalide ühishankimine on soodsam, .... 

 Liikmete kohustused ? Tuleb panustada ühingu eesmärkide täitmisele oma aega (mõistlikul 

hulgal), oskusi-teadmisi jagada. Liikmemaksu tasuda :-).  
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 Liikmemaks (võiks jääda 12-15 € kanti aastas) 

OTSUSTATI: Vilve ja Külli panevad kokku esialgse põhikirja mustandi ning saadavad 

käsitöölistele tutvumiseks nädal enne järgmist tsõõriklauda. 

 

2. 

Seekordne UmaPido käsitöölaat toimub 02.juunil Võru kesklinnas (Vabaduse, osaliselt Lembitu ja 

osaliselt Jüri tänavatel ning kesklinna pargis). Täpsem laadainfo selgub märtsi alguseks, aga esimesel 

korraldajate kokkusaamisel kõneldi põhimõtteid: 

 Müügikoha tasu osas kindlat summat veel kokku ei lepitud kuid toidu ja käsitöö platsi meetri 

hinnad on erinevad (toit natuke kallim) 

 Laadale müüma pääsemiseks tuleb esitada taotlus (seal  müüdavate kaupade loetelu), millele 

vastab laada korraldaja, et kas olete registreeritud või on taotlus tagasi lükatud (sh vaadatakse, 

et samalaadseid kaubagruppe poleks liiga palju) 

 Kaubeldakse AINULT kohaliku (Vana-Võromaa) toodanguga või siis mõne tooteliigi 

puudumisel lubatakse lähipiirkonnast (va Läti!) kaupleja laadale  

 Kauplemisaeg on kella 9.00-st kuni 15.00-ni 

 Välja selgitada kellel on elektri kasutamise vajadus (ja mis mahus). 

 Käsitöö osas on meie korraldada 2-3 õpituba. Õpitubadel kohamaksu pole, need asuvad laada 

keskosas pargi all. 

Vilve küsis nõu, milline võiks välja näha korraldaja särk, sest tavaline t-särk on sellese peo kontekstist 

väljas. Agur pakkus linast avarat särki, kuhu oleks peale tikitud näiteks esipoolel "kõrraldaja" või 

"päälik" ja seljal  mingi lööv tekst a’la „korraldajaga/päälikuga ei vaielda“ 

 

3. 

Peatselt saabuvate munapühade puhul oli Maia välja mõelnud nõelvilditud pühademunad, mis olid 

kaunistatud pärlite ja muu kaunistusvidinatega. Teemaga kokkukäiva korvi sees mõjusid vilditud 

värvilised munad väga kaunilt ja kutsuvalt. Reklaamina võib öelda, et 22.märtsi õpitoas on võimalik 

munade viltimises ka ise kaasa lüüa. 

 

4. 

Aila andis teada, et sai projektiga Võrumaa Arenduskeskusest toetust 1000.- € (eelmisel aastal 

1700.- €) käsitöötare ruumide kulude katteks. Kulude põhjal on Aila välja arvutanud, et käsitöötare 

kulu kuus on 230.-€, päevas 16.- € ja tunnikulu tuleks 5 €. Seda tuleb siis arvestada ka koolituste 

korraldamisel ning muu tegevuse arendamisel.  

Kuna kangakudumine on hoo sisse saanud, siis on plaanis soetada tuppa teised kangasteljed 

(kasutatud). Praeguseks on kohale jõudnud kahed saori teljed, millega saavad ka lapsed kududa. Hea 

oleks veel leida käsitöötarre lisategevusi, et tuba oleks suurema aja töös. 

NB! Eelmisel nädalal leitud Näpustuudio koridori põrandalt kuldsõrmus, info Ailalt.  

 

Külli andis teada, et temani on jõudnud päring Vana-Võromaa suursärkide valmistamise mahuka 

tellimuse asjas. Esmane nõustamine sai tehtud ning ka soovitused meie, Võromaa meistrite/tegijate 

osas antud. Oluline on, et selline mahukas tellimus tuleks meie piirkonna käsitöölistele, mitte ei 

läheks päälinna või mujale. See on nüüd taas üks asi, mille ärategemiseks on omavahel koostööd 

tarvis teha.  

Alates 10.veebruarist (avamine kell 12.00) kuni 10.märtsini saab  Kreutzwaldi muuseumis 

külastada Tiia Artla sokinäitust "Lihtne ja soe. Suguvõsa" ("sokisadu" koos "fotomustritega"). Välja 

on pandud 141 sokipaari.  

Vilve andis teada, et internetipoodi UmaPuut on lisandunud menüüsse „EV 100 kingitused“ kuhu 

on oodatud müüki sini-must-valged käsitöö-tooted. 

Järgmine tsõõriklaud toimub  7.märtsil s.o KOLMAPÄEVAL 
 

NB! Vastu tulles soovidele toimuvad tsõõriklauad vaheldumisi teisipäeval ja kolmapäeval. 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 


