Vana-Võromaa käsitööliste 2018 a. novembri ümarlaua kokkuvõte
Toimus 14.11.2018 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru
kell 14-17.30 Arutelu juhatasid Vilve Oja ja Külli Eichenbaum Võru Instituudist.
Kohal olid:
Karille Bergmann, Merike Rebane, Reimo Ani, Agur Piirisild, Merle Kõlu, Kadri Võrel, Reet Pettai,
Maia Kulla, Nele Eller, Külli Eichenbaum, Vilve Oja.
PÄEVAKORRAS:
 Tallinna Saku Suurhalli Mardilaada järelkajadest.
 Meile tuleb külla Hiiumaa Käsitööseltsi eestvedaja Nele Eller.
 Tootearendus (võta näitamiseks oma uusi tooteid kaasa!)
 Jagame omavahel infot ja uudiseid.
1.
Vilve juhatas ümarlaua sisse andes sõna külla tulnud Hiiumaa Käsitööseltsi eestvedajale Nele
Ellerile.
Nele tutvustas seltsi tegevust:
Selts on edukalt tegutsenud 20 aastat. Liikmeid on 107 ja enamus vanemaealised.
Kokkusaamisteks ja käsitöö müügipaigaks kasutatakse kordategemisel olevat vana Meistrite maja,
mida hetkel renoveeritakse toetuste ja projektide rahadega. Hoone on KOV poolt seltsile renditud,
KOV aitab ka renoveerimisprojektide rahalist omaosalust katta. Osa töid tehakse talgute korras
seltsi liikmete ja nende perede osalusel.
Kaks korda aastas toimuvad käsitöölaadad – suvel ja talvel. Talvine on jõulueelne, mis kestab 2
päeva kultuurikeskuse ruumides ning programmi aitavad kokku panna kultuurikeskuse töötajad.
Laadal valitakse publiku lemmiktoode. Igal aastal toimuvad moekonkurss ja korraldatakse
meenekonkurss, tänu millele tekivad uued tooted, mida müüa ja mis aitavad ka kohalikku käsitööd
esile tõsta. Hiiumaa eripära kasutatakse, kuid sellel pole pearõhk.
Laatadel on populaarne seltsi korraldatud loterii, mille jaoks annavad seltsi liikmed esemeid
annetusena.
Taastamisel olevas majas on müük toiminud juba mitu aastat. Asukoht peaväljaku ääres toob
kliente, kõrghooaeg on tavapäraselt suvi. Teine asukoht, mida prooviti, oli peatänavalt eemal, kuid
see ei töötanud – külastajad ei leidnud seda üles. Poes müüjateks on seltsi enda liikmed, kes käivad
seal nii oma kui teiste kaupa müümas niinimetatud külakorras, selle eest palka saamata.
Küsimusele, kuidas kaasata noori, st pealekasvu saada, kõneles Nele, et nad proovivad seda teha
enda liikmete poolt korraldatava käsitööringi kaudu, mis on hoopis teiselaadne kui koolides
pakutavad käsitööalased huviringid.
Aja jooksul on koostöös muuseumiga välja antud käsitööalaseid väiketrükiseid, nüüd on plaanis
välja anda Hiiumaa pitside raamat ning mõeldud on ka kindaraamatust. Lähiaja eesmärk on luua
oma e-pood, kus saaks näidata ja müüa kohalike käsitöömeistrite toodangut. E-poe alustamise ja
toimimise osas saime meie oma kogemust ja teadmisi Nelele jagada. Vilve ja Külli on nõus
vajadusel nõu ja jõuga abiks olema.
Nele jagas meile ka nende seltsi töökorralduslikku infot, mis meile vägagi huvi pakkus. Võib
öelda, et oleme hiidlastega kenasti diplomaatilised suhted sisse seadnud ning õppida on meil nende
kogemustest palju.
2.
Vilve andis teada, et pealinna mardilaat läks igati korda, külastajaid tundus olevat eelmistest
aastatest vähem, kuid selle eest tuli huvitavaid kontakte ja põnevaid pakkumisi.
Ka korralduslikult sujus kõik hästi. Laadaprogramm oli setode poolt sisukalt täidetud.
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Kuulsime ja lugesime nii mitmeidki kiitvaid hinnanguid meie boksi kujunduse kohta. Siinkohal
aitäh kunstnik Epp Margnale ning kõigile müüjatele ja muidu kaasaelajatele.
Palju tööd tegime enne laata enda reklaamimisega FB-is ja meedias. Paistis, et olime info poolest
näha – nii mõnedki Tallinna võrokesed otsisid laadal Vana-Võromaa käsitöö esinduse üles. Ka
kaasavõetud infomaterjalid Vana-Võromaa kohta olid populaarsed.
Kui müügistatistikat teha, siis eelneva kahe aastaga võrreldes oli sissetulek sel korral pisut
väiksem, põhjuseks võib lugeda ühe päeva võrra lühemat laata.
Kulud seoses laadakoha maksumusega ning transpordiga saime sel aastal kaetud toetuse abiga.
Kõik kulud pole veel selgunud, aga üsna selge on, et laadakäibest me kulusid katta ei jõua. Praegu
pole seltsil veel selliseid tuluallikaid, et saaks esinduslaatadel käimise kulusid omatuludest katta.
3.
Valminud oli Olev Russi poolt tehtud Juta Salmistu kirivööde eksponeerimise alus. Seda on
edaspidi võimalik kasutada kui näidismaterjali 8 kihelkonna kirivöödest.
4.
Vilve kutsus kõiki FB-is ja igal moel jagama meie eelseisvat jõululaada (toimub 10.21.detsembrini Võru Instituudi saalis) infot. Tegemist on ju müügiga uues kohas. UmaMeki
toidutegijate ringile on saadetud kutse meie jõulumüügil kaasa lüüa.
Praeguseks on oma kaupa juba pakkunud Pärnus elav käsitööline, kelle Vana-Võromaa
seelikutriibustiku mustriga kaelasallid tulid sel aasta Arenduskeskuse korraldatud meenekonkursil
võitjaks.
Kindlasti tulevad välja plakatid, info Võru linnalehes ja Vilve proovib infot jagada valdade
lehtedele.
.Lisaks:
 Praegu käib „Lõuna-Eesti aasta toode 2018“ valimine. Hääletus kestab kuni 25.novembrini.
Toetame oma meistreid!
Vaata siit: https://lounapostimees.postimees.ee/6445923/haaleta-milline-on-louna-eestiparim-toode-voiteenus?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttons&utm_content=6445923&fbclid=IwAR1Kexge_FxCLHK9ahC1Zf5ZMTQKjM33_
LOdoeTIToVPWYZQxdZa-aU8agk
 Veel on FB-is „kindakudujate klubi“ korraldatud konkurss „Eesti kindad“ kus numbri 40 all
on Karille Bergmanni kootud kindad kus kirjadeks on saanud Põlva kihelkonna särgikiri.
Vaata siit: https://konkurss.ohtuleht.ee/kindad
 Mentorkoolitus toimub 05. detsembril kell 11.00 Võru Instituudi saalis. Teemaks: Maire
Forseli ettekanne “Käsitööettevõtlus kui elatusallikas. Oma hinna leidmine ja
hinnakujundus. Maksud ja kuidas nendega toime tulla. Autoriõigused loomeettevõtluses.“
Osalustasu on 5 €
 Lindora laadal ei müüdud peale Kaabsoo küünalde ühtegi teist käsitöötoodet.
 Külli ja Vilve tutvustasid kahe käsitööga tegeleva noore, Jane ja Maili, plaani minna oma
paberkäsitööga ühele Ida-Soomes toimuvale jõululaadale, kus nad saaksid tutvustada meie
kanti ja siinsete meistrite tooteid. Noored ettevõtlikud käsitöötegijad ootavad annetusi
laadaloterii jaoks. Vaatsime koos ka nende ühe omapärase toote näidist. Infomaterjale
saame kaasa anda. Kes tahab loterii jaoks anda tooteid, pöörduge Vilve või Külli poole.
 Põlva lähedal Himmastes kohaliku käsitööklubi sünnipäeval 3. novembril sai näha sealsete
käsitööhuviliste töid ning lisaks saime nii mitmeidki huvitavaid kontakte edaspidiseks
koostööks.
 Eelmisel tsõõriklaual välja pakutud variant minna jõulueelsel nädalavahetusel
Maksimarketisse oma käsitööd müüma jääb ära, sest pood pole sellest huvitatud.
 Eelmistel tsõõrikutel on juttu olnud 2019 aasta juuli teisel nädalavahetusel (kuupäevad
täpsustatakse hiljem) minekust Kihnu merepäevadele. Reimo ja Agur on välja uurinud
ööbimise võimalused: öö madratsil ilma voodipesuta 10,-, koos voodipesuga 15,- ja öö
turismitalus maksab 20,-. Minek saab olema autodega.
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OTSUS: Kui oled kindel kaasatulija, siis anna endast teada kas Agurile (tel.53987249) või
Reimole (tel.53842994), et saaks broneerida ööbimiskohad ja oleks aimdust palju on
minejaid.
Järgmine tsõõriklaud on mõeldud mentorkoolitusena, mis toimub 5. detsembril Võru
Instituudi saalis algusega kell 11.00
Jätkuvalt on tsõõriklauale oodatud kõik käsitööhuvilised!
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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