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Vana-Võromaa käsitööliste 2018 a. mai ümarlaua kokkuvõte 
 
Toimus 16.05.2018 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios), Võro Jüri tn 19a I korrusel 
kell 14-16.00  Arutelu juhatasid Vilve Oja ja Külli EichenbaumVõru Instituudist. 
 
Kohal olid: 
Karille Bergmann, Merike Rebane, Reimo Ani, Agur Piirisild, Reet Pettai, Piia Suvi, Merle Kõlu, 
Marge Tadolder, Maia Kulla, Ivar Jõgeda, Tiia Mäe, Olev Russ, Andres Saare, Helve Einla, Külli 
Eichenbaum, Vilve Oja 
 
PÄEVAKORRAS: 

• Suvised laadad ja müügikohad. 
• Tootearendus. Mida uut oled selle ajaga teinud? Võta kaasa ja tunneme koos rõõmu. 
• Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

1. 
Vilve juhatas koosoleku sisse suviste müügikohtade teemaga andes sõna: 

• Vastseliina Piiskopilinnuse käsitöömaja perenaisele Helve Einlale (tel 5342 9423). Helve andis 
teada, et käsitöötare avab ametlikult uksed 1.juunil, kuid on avatud ka Piiskopilinnuse 
palvemaja avamisel 26. mail. Kel huvi kaupa tuua siis on ta kohal olemas 25. mail. Saatelehe 
ja hinnalipiku kirjutamisel peaks arvestama 30% lisahindlusega. Kaupadest võib tuua kõike, 
sest müügipind on suur ja paigutamisvõimalusi mitmeid. Enim müüdi eelmisel hooajal siiski 
väiksemaid ja odavamaid tooteid, kuid kaubaks läks ka kõige kallim toode (üle 300,- €). Hästi 
on läinud ehetel. 

• Munamäe jalamil asuva käsitöömaja omanik Olev Russ oli kaasa võtnud sellel aastal seal 
tegutseva uue inimese Andres Saare (tel 5554 3116). Andrese sõnul tahab ta maja avada juuni 
alguses. Oodatud on väiksemad käsitöötooted, sest ruumi on vähe ja müügipinda üle paisutada 
pole mõttekas. Lisaprotsendiks arvab Andres panevat minimaalselt 30%. Arveldab sularahas. 

• Külli oli kontakti võtnud Taevaskojas asuva käsitöömüüki korraldava Iia Timmiga (tel 509 
3832) ja välja selgitanud, et ka sinna saab kaupa müügiks viia. Müügikoht avatakse 25. maist. 

• Vilve, kes ise sellel suvel taas Ööbikuoru külastuskeskuses toimetab andis teada, et Eda 
Veeroja (Mooska OÜ) avab oma müügitoa 26. maist. Kaupa saab tuua 22. mail kella 15-st või 
võtta ühendust Vilvega (tel 554 1999). Varasem müügikogemus on näidanud, et juuni kuni 
jaanipäevani (käivad enamasti laste ekskursioonid) ja teine pool augustist on rahulikum aeg, 
kus on külastajaid vähem. Taas saavad müügikohas olema meie redelid, kuhu on võimalik 
riputada tekstiiltooteid. Saatelehe ja hinnalipikutele arvestada juurde 30% juurdehindlus. 

Suviste laatade osas andis Vilve teada, et: 
• UmaPido laadale mis toimub 02.06 kella 9-14 võtab Vilve laadale mõeldud kaupa vastu 01. 

juunil Võru Instituudis. Lisaks müügitelgile (6 meetrit) lähevad Reet ja Vilve välja ka 
õpitubadega. Müügipinna saame seekord tasuta. OTSUSTATI, et juurdehindluseks arvestada 
nii sellel kui järgnevatel laatadel 30%. Kindlasti peab kaup olema sildistatud, ning hinnad 
peal. Hinnalipikute faili saab Vilve saata soovi korral meilile. Müüma on ennast kirja pannud 
Heli Viks, Kai Lauk ja Instituudist tuleb Tuuli Abel. 

• Tartu Hansalaat toimub 7 ja 8 juuli. Vilve on registreerumise teinud ja müügikoht on Raekoja 
platsi suure telgi all ühes välimises nurgas, kuhu saame paigutada kaasavõetava redeli. Meie 
platsiks on 3 meetrit ja platsimaks on kahe päeva eest kokku 3x30=90,- €. 7. juulil on müümas 
Merle ja Piia ning 8. juulil Merle ja Reet. 

• 4. augustil Lüübnitsas toimuva Seto Kuningriigi laada kohta pole veel infot, kuid plaan on 
võimalusel minna. 
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• 11. augustil toimuvale Pühajõe käsitöölaadale (Varesel) oleme oodatud nii müüma kui 
õpitubadega. Müügipinnaks jääb 6 meetrit, õpitubadest lähevad välja võro keele õpituba ja 
Reet õpetab kasetohust tegema kärbsepesa. 

• 19. augusti Karilatsi Ökofestivalile lähme välja 6 meetrise telgiga. Kohamaksu ei ole ja 
müüma on ennast kirja pannud Reet ja Tuuli Instituudist. 

• 15. septembril toimuva suure Paunvere laada kohta puudub info, kuid eelmisel aastal oli 2 
meetri hind 17.-€ ja registreerimine algas 01. augustil. Minek sõltub selle aasta kohamaksust. 

• 28. oktoobril Lindora laadale läheme välja (koos Instituudiga) 3 meetrise telgiga. Müümisel 
lubasid abikäe osutada Agur ja Reimo. 

• Tallinna Saku Suurhalli laadaks (8.-10.11) on Külli palunud boksi kujundamisel abi Epp 
Margna käest. Kohamaksu ja kujunduse tasu läheb projekti rahadest. Teemat arutame 
täpsemalt sügise esimesel tõõriklaual. 

• Jõulumüügi/laada osas palus Vilve kõigil silmad-kõrvad lahti hoida, leidmaks selleks sobivat 
kohta. Külli arvas, et kui kaubanduskeskuses siis ehk olla pikalt väljas näiteks reede ja 
laupäev, mil liigub kõige rohkem rahvast.  

 
2. 
Seekord oli Tiia Mäe kaasa võtnud peente varrastega kootud väga uhked villased sokid, mille säärtel 
ilutsesid Räpina kirivöö mustrid. 
Lisaks sokkidele lasi Tiia tutvumiseks ringile arhailises tikandis villasest taaskasutusmaterjalist suure 
poekoti ja väiksema komplektis oleva kosmeetikakoti. Väga peenelt ja korrektselt tehtud tööd. Need 
võiksid väljas olla meie internetipoes Uma Puut. 
 
3. 
Uma Poodist rääkides tõi Vilve välja, et kuigi poe kaudu on müük väike siis vaatajate huvi on suur ja 
info levib kaugele. Nimelt võttis Vilvega meili teel ühendust Ameerikas elav/töötav eestlane, kes 
tundis otseselt huvi küll kangakudumise vastu, kuid telefonis pikemalt rääkides selgus, et on huvitatud 
ka kõigist muudest töödest. Praegu jäi jutt nii, et ta kavatseb sügisel Eestit külastada ja ühtlasi läbi 
astuda ka meie juurest. Jääme lootma kõige paremat. 
 
 

Järgmised tsõõriklauad jälle oktoobrist alates. 
 

 
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 


