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Vana-Võromaa käsitööliste 2019 a. jaanuari ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 16.01.2019 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, Piia Suvi, Lauren Hamon, Maia Kulla, Külli Eichenbaum, Vilve 

Oja. 

 

PÄEVAKORRAS:  

 Tagasivaade jõulumüügile ja plaanid uueks alanud aastaks 

 Jagame omavahel infot ja uudiseid 

 

 

1. 

Vilve tänas kõiki mõnusa ja arendava koostöö eest ning alustas 2017 ja 2018 a. võrdleva 

jõulumüügi kokkuvõttega:  

 2018. aasta jõulumüügi eel tehti hulgaliselt postitusi ja reklaami nii FB-is, googles, 

ajalehtedes kui raadios, sest esmakordselt oli müük Võru Instituudi ruumides. 

Lisaks kasutati ka FB-i tasulise reklaami võimalust, mis andis suurema tõenäosuse 

info laiemale ringile jagamiseks. 

 Lisaks müügile pakuti igal müügipäeval võimalust erinevates õpitubades ise 

meelepärane kingitus meisterdada. Meistrid olid nõu andmas pooleli jäänud 

käsitööesemete edasi aitamisel, mida ka kasutati. 

 Esimest korda oli kaasatud UmaMeki toidukraam. 

 Jõulumeeleolu lisamiseks küpsetati 2 korda päevas piparkooke.  

 2017 oli 12 müügipäeva ja 2018 oli müügipäevi 10 

 2018. aastal tundus ostjaid küll vähem olema, kuid selle eest ei lahkunud keegi ostu 

sooritamata.  

 Esimest korda sai jõulumüügil maksta kaardiga.  

 Esimese müügipäeva sissetulek ületas 55 kordselt 2017. aasta müüki.  

 Üldine müük oli 2017. aastaga võrreldes kahekordne. 

 2018. aastal oli ainult 1. müügipäeva kassa alla 100 € 

 Kui eelmistel aastatel tasuti ruumirenti, siis selle müügi korraldamise eest Instituut 

raha ei võtnud. 

 2018. aastal olid müügitulemused kõige paremad Kaabsool, Maia Kullal ja Raili 

Lustil. Olgu mainitud, et kõigi meistrite kaupa osteti. 

Kokkuvõtteks olid kõik rahul 2018. aasta nii kohavaliku ja müügiga. 

 

Vilve oli teinud ülevaate 2019.aastal toimuvatest laatadest. Paljud korraldajad ei ole küll veel infot 

välja reklaaminud, kuid esialgsed laadad  said arutlemiseks välja hõigatud: 

 28. aprill  Loosi mõisa laat 

 25. mai  Urbani päeva laat Urvastes 

 8. juuni   Kõivualotse laat Postiteel Ihamaru külas 

 18.-21. juuli  Võru Pärimustantsu festival 

 20.-21. juuli   Tartu Hansalaat 

 3. august  Seto Kuningriik, samal ajal on ka Moostes suitsusauna sümfoonia 

 10. august ?  Pühajõe käsitöölaat Varese külas  

 18. august  Ökofestival Karilatsil 
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 15. september  Paunvere väljanäitus 

 29. september  Loosi mõisa laat 

 19. oktoober  Käsitöökojad üle maa (õpitubade korraldamine) 

 28. oktoober  Lindora laat 

 7.-10. november Tallinna Saku Suurhallis mardilaat 

 ? detsember  ERMI-s toimuv jõulumüük 

Plaanis on võimalusel Võru Instituudi ruumides korraldada 9.-21.detsembril  jõulumüüki. 

 

Jutuks tuli Tallinna Mardilaada väljapaneku teema valik. Pakuti välja kihelkondade teema, kuid 

arutluse käigus tekkis kahtlus, et kaubavalik võib jääda kesiseks. 

Külli pakkus välja suitsusaunateema, mis elavdas arutlust ja lõpuks otsustatigi Tallinna 

Mardilaadale minna saunateemaga. Selleks, et pakkuda mitmekülgset väljapanekut, tuleb 

tootearendusena hakata mõtlema ja välja töötama saunateemalisi kaupu. Boksi kujunduses saab 

kasutada saunasümfoonia promos ning messidel kasutatud kujundusinventari. 

 

 

2. 

Vilve andis teada, et alates 19. jaanuarist – 6. aprillini korraldab Vastseliina Käsitööühing Ilme 

Aim’i eestvedamisel lapitöö kursuse, kus saadakse kokku 2-3 korda kuus ja õpitakse levinumaid 

tehnikaid ja mustreid. Vaata lähemalt FB-ist: https://www.facebook.com/vastseliinakasitoo/ 

 Vilve läheb 9.veebruaril Käsitööliidu volikogu koosolekule, kus uurib koostöövõimalusi.  

 Külli andis teada, et 28.veebruaril toimub õpetajate metoodikapäev, kus on teemaks: 

Kohaliku kultuuripärandi õpetamise võimalusi koolis.  

Siinkohal oleks hea võimalus tutvustada ja ärgitada õpetajaid kasutama käsitöötundides 

kohalikke mustreid ja tutvustada siinseid käsitöövõtteid, laiemalt piirkonna käsitöötavade 

lugusid. Vilve lubas teha eeltööd ja uurida välja koolide käsitööõpetajad, et vajadusel 

personaalselt teemakohaselt vestelda. 

 Karille on valmis tsõõriklauda kutsuma kevadel väljasõiduistungile Urvaste seltsimajja, kus 

huvi korral võib ette valmistada ka mõne õpitoa. 

 Hakata koguma materjali trükise URVASTE (KIRI)VÖÖD tarbeks. Siit üleskutse: Kui 

kellelgi peaks olema kas isiklikult või teab kedagi, kes omab Urvaste kirivööd või selle 

mustreid, siis võtta ühendust Vilvega tel. 5541999 või meili teel vilve.oja@gmail.com 

 Seoses mardilaadaga ja saunateemaga ette valmistada UUE TOOTE KONKURSI 

tingimused, mis veebruari tsõõrikul läbi arutatakse, ühtlasi korraldada veebruari tsõõrikul 

saunateemaliste toodete ideede saamiseks ajurünnak. 

 Välja töötada kauba etikett, mis annaks võimaluse laadal kauba/sildi küljest üks osa 

eemaldada, et ei peaks enam aega raiskama vihikusse ülestähendamisega. 

 Meistritel üle vaadata UmaPoodi kauba hinnad ja kauba olemasolu. Kui soovitakse midagi 

muuta, siis tuleb teada anda Vilvele.  

 

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 13.veebruaril Võru Instituudi saalis.  

 

 

Jätkuvalt on tsõõriklauale oodatud kõik käsitööhuvilised! 
 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

 

https://www.facebook.com/vastseliinakasitoo/

