Vana-Võromaa käsitööliste 2018 a. aprilli ümarlaua kokkuvõte
Toimus 18.04.2018 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel
kell 14-16.30 Arutelu juhatas Vilve Oja Võru Instituudist.
Kohal olid:
Karille Bergmann, Merike Rebane, Reimo Ani, Agur Piirisild, Reet Pettai, Piia Suvi, Merle Kõlu, Liisi
Uudeväli, Ruti Jõgi-Rumvolt, Vilve Oja.
PÄEVAKORRAS:
• Suvistest müügivõimalustest.
• MTÜ loomise hetkeseisust.
• Tootearendus. Mida uut oled selle ajaga teinud? Võta kaasa ja tunneme koos rõõmu.
• Jagame omavahel infot ja uudiseid
1.
Vilve tuletas meelde, et eelmisel tsõõriklaual jäi lahtiseks 6.-8.juuli Võru Pärimustantsu festivali
laadal osalemine. Külli ja Vilve kokkusaamisel festivali koordinaatori Tiia Mustaga anti edasi
meiepoolne nägemus festivali käsitöölaada paremaks korraldamiseks. Korraldajatele pakuti välja, et
laadal osalejad võiks olla grupeeritud eraldi tänavatele, näiteks käsitöötänav, toidutänav ja pudi-padi
tänav. Kauplemiskohtade määramisel tuleks silmas pidada ka seda, mitmel päeval müüja laadal väljas
plaanib olla. Tiia Musta sõnul on kindel see, et pudi-padi müüjad jäävad kauplemispilti alles ja
esmatähtsal kohal on pärimustants. Veel ütles korraldaja, et oleme jätkuvalt laadale oodatud ja
endiselt on meile kohatasu soodushinnaga.
Meistrite jutust jäi kõlama, et sel aastal võiks ikkagi proovida samal ajal Hansalaadal Tartus toimuval
käsitöölaadal osaleda. Kuna Külli ja Vilve sellel ajal osaleda ei saa siis olid omaalgatuslikult ennast
kauplema pakkumas Merle ja Piia. Lähiajal täpsustub laadale registreerimine.
02. juunil toimuvale Uma Pido käsitöölaadale läheme esindustelgiga välja, kuid kuna Külli ja Vilve
on tegevad korraldamisega, siis on aeg mõelda kes tulevad müüma. Lisaks on Vilve ja Reet tegevad
õpitubade telgis. Vilve päris osalejatelt nõu, kuidas ja milliselt peaks olema õpitoad laadal sildistatud,
et huviline selle hõlpsasti üles leiaks. Agur pakkus välja vaia otsas purjekujulist riidest plagu. Ruti
arvates võiks pealava juurest näidata viitadega teed.
Vilve võttis teemaks veel mõni aeg tagasi lahtiseks jäänud 26.05 Urbani laada Urvaste kiriku juures.
Karille teadis varasemate kogemuste põhjal, et rahvast käib seal vähe ja müüjad on enamuses
kohalikud. Seega otsustati sellele laadale mitte minna. Kuna september on laatadel osalemise poolest
tühi, siis pakkus Vilve välja, et võiks oma esindusega välja minna 15.09 toimuvale Suurele Paunvere
väljanäituse laadale. Otsustati: Kui rahalised seisud lubavad siis ollakse huvitatud.
Vilve andis teada, et sellel suvel saavad meistrid oma kaupa pakkuda Vastseliina Piiskopilinnuse
käsitöötarre ja Rõuge Ööbikuoru külastuskeskusesse. Lahtine on veel Munamäe jalamil oleva
käsitööd müüva majakese (Olev Russ) lahtiolek.
2.
Vilve andis teada, et MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü on asutamispaberid registrile edastanud, vastus
peaks tulema järgneva 5 tööpäeva jooksul.
Asutajaliikmed olid: Agur Piirisild, Reimo Ani, Karille Bergmann, Külli Eichenbaum ja Vilve Oja,
viimased kolm valiti asutamiskoosolekul juhatuse liikmeteks.
Kuna Vilve käib aprillis-mais Rahvakultuurikeskuses projekti kirjutamise kursusel, siis on paras aeg
mõelda, mis oleksid need esimesed suunad, millega MTÜ esmalt edasi liigub ja millistest projektidest
raha taotleda. Agur pakkus välja MTÜ voldiku/ trükise koostamise. Karille pakkus maakondliku
käsitööseminari läbi viimist ja MTÜ valdustes olevate vahendite laenutamise võimalust. MTÜ-l peaks
olema kohalikku käsitööd tutvustav, arendav funktsioon.
1

Vilvel oli südamel hiljuti meedias välja hõigatud 2019 a. laulu- ja tantsupeo riietuse teema. Et ei
tekiks erinevaid arusaamu rahvarõiva autentsusest, siis 2019 aasta laulu- ja tantsupeo kodulehel on
XX tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste selle lahti seletanud nõnda: „….Autentsuse all on peetud
ennekõike silmas riidekomplektide kihelkondlikku päritolu, milleks peol kindlasti ei ole linased
suvised stiliseeritud kleidid- seelikud……“. Lauljatele rangeid nõudeid pole.
3.
Varasemal tsõõriklaual pakuti suvistele müügikohtadele mõeldes välja idee, et miks mitte teha turisti
meenekomplekt Ööbikuoru pesast ja Munamäe munast.
Seekord olid Reedal kaasas ideest tegelikkuseks saanud kaseokstest punutud pesad kuhu sobisid
ideaalselt sisse Kaabsoo poiste munapühadeks välja töötatud munakujulised küünlad. Kuna meie
piirkondade vaatamisväärsuste hulka kuulub ka Vastseliina Piiskopilinnus, siis arvas Vilve, et võiks
kolmandaks kaasata ka nemad. Kui idee paigas, tuleb see „maha müüa“ Võrumaa Turismile.
4.
Vilve andis teada, et:
• selgusid SA Võrumaa Arenduskeskuse poolt korraldatud meenekonkursi võitjad:
Esindusmeene kategooria võitjaks tunnistati Riine Latseruse kootud torusallid, mille idee
oli inspireeritud Vana-Võromaa erinevate rahvariiete seelikutriibustikust ja kirivöö
motiividest. Turismimeene kategooria võitjaks tunnistati Roosiku OÜ toodetud
käsitööšokolaad, kus tahvlite ümbrise disainisid Võrumaalt pärit noored kunstnikud. Kõigi
konkursile saabunud meenete näitus on avatud Turismiinfokeskuses alates 01.maist. Vaata
lähemalt siit: https://vorumaa.ee/selgusid-vorumaa-meenekonkursi-parim-turismimeene-jaesindusmeene/
• sellel aastal jääb eelmisel aastal kavandatud Läti Vabaõhumuuseumi laadale minek ära, sest
samal ajal on Uma Pido. Seoses sellega saavad kõik eelmisel aastal „seemneks“ jäänud raha
tagasi. Rahad saab kätte Vilve käest.
• Mida teha uue hooaja meie poolt pakutavate õpitubadega ja kas on plaan jätkata
koosolemisi käsitöötares. Karille pakkus, et võiks õpitube korraldada ja välja pakkuda ka
üle Võrumaa. Kuna nüüd on MTÜ loodud siis võiks vaadata ringi, ehk on kuskil vaba
ruumi kus tsõõrikuid ja õpitube läbi viia. Kindlasti ei saa see toimuma üleöö, sest MTÜ-l
puuduvad praegu vahendid.
• Uma Poes on tekkinud vajadus kinkekaardi välja töötamiseks. Plaan kiideti heaks.
Otsustati: pöörduda Epp Margna poole kinkekaardi kujunduse tellimiseks. Kinkekaardi
nominaalideks võiks olla 10,20 ja 30 €.
Agur andis teada, et Kaabsood kutsuti 13.-14.07.2019 Kihnu X Merepäevadele. Siit arenes plaan
välja käia minek koos Vana-Võromaa käsitööliste esindusega. Ehk kaasata juurde veel mõned
pillimehed ja kollektiivid. Otsustati: Plaan on mõtlemist väärt. Ilmselt tuleb selle heaks võtta kavva
projektirahade taotlemine.
Reet käis Coop Local projekti raames kohtumas Põhja-Läti käsitöölistega ning plaani võeti
koostööna kokku panna mõlemapoolselt rahvarõivaste rändnäitus. Lisaks sellele otsivad nad
koostöö- ja suhtepartnereid Eestimaalt. Lätlased on huvitatud kutsuma koostööpartnereid laadale ja
muudele üritustele. Otsustati: Tegemist on huvitava ettevõtmisega, ning koostöö lähinaabritega
oleks arendav.
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