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Vana-Võromaa käsitööliste 2018 a. oktoobri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 10.10.2018 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, Piia Suvi, Merle Kõlu, Ivar Jõgeda, 

Raili Lusti, Kadri Võrel, Lauren Hamon, Liivi Liinamägi, Maia Kulla, Külli Eichenbaum, Vilve Oja. 

 

PÄEVAKORRAS:  

 Tallinna Saku Suurhalli Mardilaada ettevalmistustest.  

 Kokkuvõte Käsitööliidu septembri koosolekust ja pildimaterjal Tallinna Katariina kiriku 

näituselt „Ajatus“. Vilve 

  Mentorkoolitustest 

 Tootearendus (võta näitamiseks oma uusi tooteid kaasa!) 

 Jagame omavahel infot ja uudiseid 

 

 

1. 

Vilve tegi ülevaate Tallinna Saku Suurhalli mardilaada ettevalmistustest: 

 Boksi asukoht jääb üldjoontes samaks ja mõõdud on jätkuvalt 5x3 meetrit 

 Naabriteks ühel pool kihnlased, kuid teise poole naabrit veel ei tea. Setod on sellel aastal 

peakülalised ja asuvad oma müügiboksiga lava kõrval.  

 Kohtumine kunstnik Epp Margnaga teemal, kuidas kujundada meie esindusboks nii, et 

jääks külastajale silma ja ei oleks erinevate kaupadega üle pakutud, läks edukalt. Lähtudes 

boksi mõõtmetest ja kauba valikust visandab Epp 5.novembriks plaani, mille alusel kell 

10.00 saab Instituudi saalis boksi eelkujundust kokku hakata panema. Esialgne kaupade 

valik on tehtud ja meistrid toovad kauba kokkusaamise päevaks kohale. 

 Bussi väljumise ja muu sõiduga seotud info saadab Vilve jooksvalt.  

  

2. 

Vilve käis septembris Käsitööliidu korraldatud koosolekul, kus räägiti: 

 Pikendatud on konkursi „Rõõm käsitööst“ toodete esitamise tähtaega kuni 22.oktoobrini. 

Oodatud on jätkuvalt Eesti käsitööst inspireeritud käsitöökomplekte. Konkursi eesmärk on 

leida uusi loometööle kutsuvaid käsitöökomplekte. Võitja hõigatakse välja mardilaadal ja 

peapreemia on 2000.-€. 

 20.oktoobril toimuvad üle Eesti „Käsitöökojad üle maa“ mis on käsitöövaldkonna uus 

algatus kus kogu Eesti on terve päeva käsitöölainel. 

 Võrumaal on 10. oktoobri seisuga ennast kirja pannud: 

 Vastseliina Gümnaasium, kus Geenart Nagel tutvustab klaasitööd. 

 Vastseliina Käsitööühing korraldab sellel päeval rahvamajas lapitööde 

näituse, kus muuhulgas räägitakse ka lapitööde viimistlemisest. 

 Kreutzwaldi muuseumi teemajas on rahvarõivateemaline nõuandekoda ja 

saab valmistada sukapaelu. Kohapeal on avatud näitus. 

 Uue-Antsla rahvamajas toimub 21. oktoobril kalossi maalimise õpituba. 

 Käsitööliidul valmis uus trükis „Käsitööpoed Tallinnas ja Tunnustatud Eesti Käsitöö märgisega 

tootjate müügikohad. Muuhulgas kutsuti kõiki käsitöölisi julgelt märki taotlema. 

 Käsitööliit peab 2019 aasta veebruaris oma 90.-ndat sünnipäeva. 

 Koosoleku raames oli Käsitööliit välja pannud nende korraldatud näituse „Ajatus“ 

ühiskülastuse Tallinna Katariina kirikus, mida Vilve tutvustas ja  pildigaleriis näitas. Näituse 
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kuraator on Mae Kiviloo ja näitus kandis sõnumit iidsetest tehnikatest, materjalidest ja 

meistrite näpuosavusest. Väljas oli 32.meistri tööd väga erinevatest valdkondadest. Edasi 

rändab näitus ERM-i.  

3. 

Vilve sai Käsitööliidust teada, et Võru maakonnal on sellel aastal saada veel 1 mentorkoolitus, 

mille tellimisega on aega kuni 15.oktoobrini. Mentorkoolituste nimekirjast valiti välja Maire 

Forseli ettekanne “Käsitööettevõtlus kui elatusallikas. Oma hinna leidmine ja hinnakujundus. 

Maksud ja kuidas nendega toime tulla. Autoriõigused loomeettevõtluses.“ 

Vilve tegeleb koolituse tellimisega. Võimalusel jätta koolitus uue aasta peale ja soovitavalt 

tsõõriklaua toimumise ajaks. 

 

4. 

Seekord oli käsitöömeistritel kodutöö hästi tehtud: Laurenil olid kaasas imelised kirivöö mustriga 

labakindad, mis olid kootud vardaga 1,0. Lisaks kinnastele peenelt kootud kampsun ja ülevise. 

Merlel oli kudumise lõpukorral väikelaste komplekt, kus oli kasutatud Vana-Võromaa kindakirja 

mustreid. Lisaks kaunid pärlitega kootud põlvikud. Piia oli kudunud suure hulga eelmisel aastal 

hästi kaubaks läinud rõngassalle. Liivil oli pakkuda nii Urvaste kui Rõuge kirivöösid, millest üks 

läks juba Umapoodi tellimuse katteks. 

 

5. 

Vilve tuletas meelde septembri tsõõriklaual üles jäänud teemasid: 

 Ekskursioon Valgamaale: Eelmisel korral käisid Kaabsoo poisid välja tutvumisreisi 

Valgamaale külastamaks näiteks karuseebi tegijat, vaadates ringi Maire Tikkimise poes ja 

tutvudes TagDaga keraamikaga. Tänu Rainer Kuuba pildimaterjalile sai selgemaks, milliste 

töödega need meistrid tegelevad. OTSUSTATI: Jätta reisi ajaks näiteks veebruar-märts, 

sest siis on rohkem aega. Eelnevalt uuritakse võõrustajate võimalusi. 

 Juta Salmistu 8 kihelkonna kirivööde näidiste eksponeerimise aluse osas on Vilve võtnud 

ühendust Olev Russiga, kes tegeleb kujundamise ja teostamisega. 

 Jõulumüük: Vilve pakkus välja korraldada jõulumüük 10.-20. detsember Võru Instituudi 

saalis ja miks mitte 20-22 detsember Võru Maksimarketi koridoris. Instituudi ruumides 

müügi kohta on Võru Instuudi poolt luba olemas. Maksimarketis müümise osas on räägitud 

UmaMeki koordinaatoriga, et kaasata ka neid. OTSUS: Instituudis ja Maksimarketis 

jõulumüügi korraldamine on väga hea mõte. Külli, Maia ja Vilve uurivad Coopi esindajatelt 

koostöö võimalust. 
Külli rääkis Põlva valla haridus- ja kultuuritöötaja Eve Sokaga teemal koostöö Põlva 

käsitöömeistritega. Tänaseks on Eve saatnud kahe Põlvas tegutseva suurema käsitööga tegutseva seltsi 

kontaktid, et pakkuda võimalikku koostöö varianti. Teada on, et novembri alguses korraldavad nad 

käsitööpäeva. 

Veel infot:  

 ERM kutsub 15.12 ERMI sillale oma  jõululaadale kauplema. Registreerimine kuni 11.11. 

Müügikoha jooksva meetri hind 20.- 

 Võru linna jõululaat on 8.12 

 28.10 Lindora laadale lähevad Külli, Vilve, Reimo ja Agur. 

 Merle pakkus välja kunagi ette võtta Hiiumaa Käsitööseltsi ühiskülastuse, kuna sealne 

eestvedaja on poolenisti võroke. 

Otsustati, et järgmised tsõõriklauad toimuvad: 14.11; 5.12; 16.01; 13.02; 13.03; 10.04 ja 8.05 

Võru Instituudi saalis.  

 

 

Jätkuvalt on tsõõriklauale oodatud kõik käsitööhuvilised! 
 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 


