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Vana-Võromaa käsitööliste 2018 a. septembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 19.09.2018 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

kell 14-16.30  Arutelu juhatasid Vilve Oja ja Külli Eichenbaum Võru Instituudist. 

 

Kohal olid: 

Karille Bergmann, Merike Rebane, Reimo Ani, Agur Piirisild, Reet Pettai, Piia Suvi, Merle Kõlu, Ivar 

Jõgeda, Juta Salmistu, Hille Proskina, Raili Lusti, Külli Eichenbaum, Vilve Oja. 

 

PÄEVAKORRAS:  

 Suviste laatade ja müügikohtade kokkuvõte. Vilve  

 Tallinna Saku Suurhalli mardilaada ettevalmistused. Arutelu. 

 Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ plaanid ja tegevused. Vilve, Külli, Karille. 

 Tootearendus (võta näitamiseks oma uusi tooteid kaasa!). Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

1. 

Vilve tervitas kõiki ja soovis tegusat koostööd ka algaval sügis-talvisel hooajal. 

Algatuseks tegi ta järelvaate suviste laatade kohta, kus seekord oli tähelepanu pööratud käibele ja välja 

toodud tulu/kulu pool.  

 Suve jooksul käidi kokku viiel laadal (Uma Pido, Tartu Hansalaat, Seto Kuningriik, 

Pühajõe laat ja Karilatsi Ökofestivali laat). Kahel laadal (Uma Pido laat ja Pühajõe laat) oli 

lisaks kaubale väljas ka meie poolt pakutavad õpitoad (villa kraasimine, ketramine 

kedervarrega, vokiga lõnga korrutamine, paelte ja nööride punumine, kärbsepesa 

valmistamine ja võru keele õpituba). 

Kokkuvõtvalt: Tänu meistrite aja- ja transpordi panustamistele ja laadakohtade soodustustele jäime 

rahaliselt pisut plussi. 

Müügikohtade (Vastseliina Piiskopilinnuse käsitöömaja, Ööbikuoru Külastuskeskus ja Munamäe 

jalamil olev käsitöömaja) tagasiside: 

 Vastseliina Piiskopilinnuse käsitöömajas läksid hästi Kaabsoo küünlad ja Ivari puutöö; 

 Ööbikuoru Külastuskeskuses osteti hästi Raili ehteid, Vilve kaltsuvaipu, Merikese maalitud 

kalosse; 

 Munamäe käsitöötare kohta oli nurinat, et puudus professionaalne teenindus (ei osatud 

toodet tutvustada) ja suve jooksul erinevatel aegadel nii mitmelgi korral oli maja lubatud 

lahtiolekuaegadel siiski suletud. 

 Tänaseks on kõigil meie meistritel rahad käes, kuid Vilve palus üle vaadata Munamäe raha 

arvestus, sest juhtumisi avastas ta 30% valesti tagasiarvestuse. 

 

2. 
Vilve andis teada, et Tallinna Saku Suurhalli mardilaada (8.-10. november) ettevalmistused käivad: 

 23.-kohaline buss koos järelhaagisega on tellitud Merling Reisidelt hinnaga 670,-€ edasi-tagasi. 

 Kohamaksumust laadal veel ei tea, sest sellel aastal on laat kolmepäevane aga arvata võib, et 

jääb 300.-350.- euro kanti. Külli andis teada, et see raha on olemas tänu Maaeluministeeriumi 

projektile. 

 Varasemalt plaanitud boksi kujundamine Epp Margna poolt on töös. Sellekohane 

kokkusaamine on kokku lepitud 10.oktoobriks kella 12.00-ks. 

 Esialgu said välja sõelutud järgnevad kaubad: Kaabsoo küünlad, Ivari puutöö, Reeda, Kadri ja 

Piia sokid, Raili ehted, Karille kihelkonnamustritega kaubad, Juta kirivööd, Maia sallid ja 

Merikese kaardid. Lisaks soovitati boksi kujunduses kasutada mannekeeni seljas  mõne Vana-

Võromaa kihelkonna rahvarõiva täiskomplekti. Kaubavalikul jälgime eelnevate kordade 

kaupade müüki. 
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 Sel aastal on teemaks AJATUS.  Meil oleks võimalik välja minna AIGU OM  sõnumitega. Sel 

teemal saaks teha märke, vastavad sildid välja panna ja ka esemete peale vastav sõnum 

kirjutada/trükkida/kududa/tikkida.  

 Seekord lähme välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüüga, kus ühingu liikme kauba hinnale tuleb 

juurde arvestada 30% ja mitteliikmete kaubale lisandub 50%.  

 Kui selgub, et bussis jääb vabu kohti, siis on lisatasu eest võimalik kaasa võtta reisijaid. 

 Andke endast varakult teada, kes ja kuna saavad laadale müüma tulla ja kes vajab 

minekuks-tulekuks bussis kohta. 

Vilve pani veelkord südamele, et kuna kulutused (transport+kohamaks) on palju suuremad kui laada 

protsent sisse toob, siis kogu kauba müük tuleb kanda läbi jooksvalt müügivihikust või leppida kokku 

summa. 

 

3. 
Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ plaanidest ja suvistest tegevustest rääkis Vilve: 

 Juhatus käis suve jooksul koos 2 korda 

 Tänaseks on raamatupidamise- ja kassadokumendid korras. Raamatupidamist teeb Karille, 

nõustab ja kontrollib raamatupidaja tööd tundev Aili Niilus, kellega on vastav kokkulepe 

olemas. 

 Välja on töötatud teenuste hinnakiri, mida vajadusel täiendatakse. Aguri ettepanekul võiksime 

pakkuda välja ka konkreetse nimekirja töötubadest või koolitustest, mida oleme valmis 

pakkuma.  

 Sellest hooajast (sügisest) käsitletakse kauba juurdehindlust liikmele 30% ja mitteliikmele 50% 

 Õhku jäi rippuma kuidas kompenseerida laatadel väljas käinud meistrite aega ja transpordikulu. 

Oodatud on liikmete poolt ettepanekud.  

 Anda endast aktiivselt teada ja ühtasi kutsuda ühingusse juurde liikmeid.  

 Jätkuvalt jääb FB avalik grupp- Vana-Võrumaa Käsitöö kõigile huvilistele ja mitteliikmetele 

kättesaadavaks ja Vilve jagab seal kõikvõimalikku käsitööga ja meie tegevustega seonduvat 

infot 

 FB suletud grupp- Vana-Võromaa käsitööliste tsõõrik läbib ümberkorraldused: Vilve paneb 

gruppi välja teate, kus annab teada, et alates 15.oktoobrist 2018 on grupist välja arvatud 

kõik MTÜ mitteliikmed. Seega jääb grupp AINULT liikmete vahelise info jagamiseks. Külli 

teeb vastavad korrektuurid ka Vana-Võromaa käsitöö kodulehel, et MTÜ tegevused paremini 

välja paistaksid. 

 Jätkuvalt on üleval JÕULUMÜÜGI koha otsimine. Pakuti välja, et võiks arvestada jõulueelse 

nädalaga (17.-23.dets). Ivar pakkus välja Maksimarketi tagasissekäigu pika tunneli ehk 

jõulutunneli kuhu võiks kaasata ka UMA MEKI oma toidukaubaga. Külli uurib Uma Meki 

eestvedajalt, kas selline pakkumine oleks nendele huvipakkuv. Arutada VTÜ juhtkonnaga, kas 

meie plaan võiks üldse kõne alla tulla ja kui jah, siis mis tingimustel.  

 Järgmise aasta suve plaani on võetud Kihnu merepeo laada külastamine. Reimo ja Agurile jäi 

ülesandeks välja selgitada võimalikud kulutused ööbimisele ja laada inventari kaasa võtmise 

vajadus. 

Reimo pakkus välja, et MTÜ-le teha FB-leht, kus kajastame oma tegevusi jooksvalt. Nii saame ehk 

paremini pildile. 

Agur andis teada, et ettevõtlusnädala raames võiks osaleda avatud ettevõtte päeval 2.oktoobril, kus 

võiks erinevad käsitööga tegelevad ettevõtjad jagada infot, teha mõned õpitoad ja sealhulgas 

pakkuda ka üht-teist müügiks.  

Reimo arvas, et Ühinguga võiks teha õppekäigu näiteks Valgamaale. See oleks vahelduseks laatadele, 

laiendaks silmaringi ja oleks hea käsitööalaste sidemete loomisele. 

 

4.  

Tootearendusest oli:  

 Juta kaasa võtnud kõigi kaheksa Vana-Võromaa kihelkonna kirivöö näidised, mida oleks 

vaja näitliku materjalina kuidagi üles riputada. Arutelu käigus prooviti vöid sättida nii 
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naturaalse linase taustale kui lauale. Ühiselt leiti, et kõige paremini jääks vööd mõlemalt 

poolt nähtavad ja püsiksid vormis naturaalse puidupinna taustal. Selleks lubas Vilve võtta 

ühendust Olev Russiga. 

 Merle Kõlu oli valmis kudunud väikelaste kaheosalise komplekti näidise. Idee tuli 

komplekti sisse kududa mõni võrukeelne hea soov või ütlus. Samuti saab kasutada 

kihelkondade kirivöö mustreid. 

Muu info: 

 Vilve palus KÕIGIL meistritel kelle kaup on UmaPoodin väljas üle vaadata, kas antud 

ese(med) on ikka veel reaalselt olemas, kas hind jätta samaks ja kas tekstis pole vaja 

midagi muuta. Kindlasti on oodatud kõik uued ja huvitavad tööd mida üles panna. NB! 

Seos Vana-Võromaaga, siinsete kommetega või keelega peaks olema esile toodud.  

 Merle andis teada, et temalt on päris sageli küsitud, kus Uma Puut reaalselt asub. Arutleti 

sel teemal, et kas annaks kellegagi koostöös Uma Poe letti või nurka avada. Poe pidamine 

on kulukas ettevõtmine ja lähiajal sellest veel jõud üle ei käi.  

 Käsitööliidust tellitavate mentorkoolitustega tegeleb nüüdsest Vilve. 21. septembril 

toimuval Käsitööliidu juhtide koolitusel selgub, kas meil sellel aastal on veel koolitusi 

saada ja millised on valikud. Kohe kui selgub, saab vastava teate laiali saata.  

 Oktoobris/novembris plaanitud müügi- ja meeskonnatöö täienduskoolitusele on hetkel 

registreerunuid 8. Vajadusel on 3 meistrit veel tulemas. Oodatakse veel huvilisi! 

 23.09 on sügislaat Apes. 

 25.09 kell 19.00 esineb Stedingu majas Carmen Küngas Vana-Võromaa rahvarõiva mustrite 

teemal 

 Ilme Aim Vastseliinast annab teada, et on mõned vabad kohad 28.,29. ja 30.09 toimuvale 

reisile Ida-Virumale, mille käigus külastatakse Narvas lapiteki nätust, Toila parki, 

kaevandusmuuseumi jne. Hind on 90,-, mille sees on ööbimised ja transport. Täpsem info 

Ilmelt tel. 5615 0248. 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 10.oktoobril kell 14.00 Võru Instituudi saalis. 

 

Enne tsõõriklauda kell 12.00 on kokkusaamine Epp Margnaga teemal Tallinna Saku 

Suurhalli Mardilaada boksi kujundamisest.  

 

Jätkuvalt on tsõõriklauale oodatud kõik käsitööhuvilised! 
 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 


