Vana-Võromaa käsitööliste 2018 a. märtsi ümarlaua kokkuvõte
Toimus 7.03.2018 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel
kell 14-17.00 Arutelu juhatasid Vilve Oja ja Külli Eichenbaum Võru Instituudist.
Kohal olid:
Merike Rebane, Reimo Ani, Agur Piirisild, Ivar Jõgeda, Maia Kulla, Heli Viks, Meelis Kihulane,
Anneli Kakku, Reet Pettai, Merle Kõlu, Vilve Oja, Külli Eichenbaum.
PÄEVAKORRAS:
1. MTÜ põhikirja kavandi esimene lugemine. Vilve ja Külli
2. Tootearendus. Mida uut oled selle ajaga teinud? Võta kaasa ja tunneme koos rõõmu.
3. Jagame omavahel infot ja uudiseid
1.
Küllil ja Vilvel oli meili teel varasemalt tutvumiseks saadetud MTÜ põhikirja esimene kavand.
Koosolekul arutati põhikiri punkt-punktilt läbi. Tehti vajalikud muudatused ja parandused.
OTSUSTATI: Saata läbi arutatud ja parandatud põhikiri MTÜ-de konsultandile nõustamisele ning
vajadusel vajalike paranduste sisse viimiseks.
Peale konsultandi nõuandeid ja parandusi saata põhikirja dokument uuesti osalistele tutvumiseks.
MTÜ asutamise koosoleku aja saab peale konsultandi külastamist täpsemalt kokku leppida.
2.
Seekord oli Kaabsool kaasas eelseisvatele munapühadele mõeldes välja töötatud värvilised
munakujulised küünlad. Tegemist oli proovipartii näidistega, mis püüdsid kohe pilku.
Meelis Kihulane, tuntud kui Edev Eremiit, kes õpetab puutööd, andis teada, et tema koos oma
õpilastega näitab puutöö tegemist 12. mail Karilatsi muuseumis - seal saab õppida puust tegema
painutatud kerega karpi. Uma Pido laada töötoas teeb Meelis koos oma käealustega puust
õõnesnõusid, lusikaid jms. Tohust tarbeesemete tegemist õpetab Rätsepa Aare.
3.
Vilve andis teada, et Agurilt saadud vihje põhjal sai uuritud Ene Kerge käest Varese külalistemaja
käsitöövitriinide vabanemise kohta. Selgus, et Ene soovib vitriine müüa mitte rentida. Arutluse käigus
otsustati, et vitriine osta pole otstarbekas, sest nende jaoks ei ole meil ruume, et saaks Vana-Võromaa
käsitöömeistrite toodangut sel viisil eksponeerida.
Reimo küsimus: Mitme meetrise telgiga minnakse UmaPido laadale?
Vastus: 6 meetrise telgiga müüma. Õpitoad lähevad eraldi telgi alla, Kesklinna pargi südames. Uma
Pido laada kauplejatele läheb registreerumise info välja lähipäevil.
Reet oli kaasa võtnud vastostetud kokkupandava tugeva laua. Praegused 2 tapeetimislauda, millega
laatadel käidud on osutunud nõrkadeks. Neid saab kasutada, kuid peaks juurde ostma veel ka ühe
tugevama laua.
Lahtine on veel juulis Võru Pärimustantsu festivali laadal osalemine. Vilvel ja Küllil on kavas
kohtuda korraldajatega, et edastada meie käsitööliste mõtted laada paremaks korraldamiseks.

Järgmine tsõõriklaud toimub 10.aprillil s.o TEISIPÄEVAL
NB! Vastu tulles soovidele toimuvad tsõõriklauad vaheldumisi teisipäeval ja kolmapäeval.
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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