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Vana-Võromaa käsitööliste 2019 a. märtsi ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 13.03.2019 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

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

 

Kohal olid: 

Reimo Ani, Agur Piirisild, Erika Aasa, Külli Eichenbaum, Maia Kulla, Reet Pettai, Merike Rebane, 

Piia Suvi, Vilve Oja.  

 

PÄEVAKORRAS:  

 Kuuldust-nähtust Käsitööliidu juhatuse koosolekult. Vilve 

 Uute toodete konkursist: Suitsusaun ja saunakombestik 

 Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

 

1. 

Vilve rääkis ülevaatlikult 9. veebruaril Käsitööliidus toimunud volikogu koosolekul räägitust. 

Teemadeks oli:  

 Tagasivaade 2018 aasta tegemistele ja plaanid uueks 2019 aastaks. 

 2019 a. aastateemaks on jätkuvalt „Ajatus“, 2020 on pitsiaasta ja 2021 eeldatavalt 

meesteaasta 

 Mentorkoolitusi on aastas ette nähtud 1. Kui mõni piirkond peaks koolitusest loobuma, siis 

on võimalik teisel poolaastal küsida lisakoolituse võimalust. Mentorkoolituse teemasid on 

piisavalt.  

 Koos olnud meistrid valisid koolituste seast oma lemmikud, millest kõige rohkem huvituti 

Barbara Lehtna - Etsy pood kui käsitöömüügi platvorm – praktiline koolitus. Kuidas mitte kunagi 

tööd teha ehk loomeettevõtja inspiratsioonikoolitus. 

Sandra Urvak- Käsitööesemete pildistamine. 

Imbi Kruuv - Värvi kasutamine ja harmooniate loogika Eesti rahvakunstis. Käsitöö 

müügikeskkonna kujundamine. Piirkondliku käsitöötoote kujundamine. 

 Käsitöö Liidu juures toimuvad tihedalt erinevad koolitused, mida on vajadusel võimalik 

tellida ka maakondadesse, kui on piisavalt kaasalööjaid. 

 Aprillis sõidab Käsitööliidu seltskond väljasõidule Tartu- ja Põlvamaale. 

 Varasemalt oli tsõõriklaual jutuks, et uurida Käsitööliidu liikmeks astumist. Vilve sai teada, 

et erilisi privileege see ei anna, kuid tagab vajaliku info liikumise ja piirkondliku 

äramärkimise folkart.ee lehel. Aastane liikmemaks on 25,-, toetajaliikmele 65,-. 

 MTÜ Rahvarõivas Anu Randmaa eestvedamisel on ärgitanud piirkondlikke käsitöölisi 

rahvarõiva nõuandekodasid looma, et aidata huvilistel oma piirkonna rahvarõivastest 

teadmisi täiendada.  

 Oleme viimases ajakirjas Käsitöö ära märgitud kui piirkondlik rahvarõivaste nõuandja, sest 

numbri koostamisel oli Vilve abiks. 

 2019 aastal käsitööpäevi ei toimu, sest praegune kuvand läheb ümbertöötamisele. 

 Käsitööliidu 2018 a. aastaaruandes oleme ära märgitud kui arvukate õpitubade läbiviijad 

üritusel „Käsitöökojad üle maa“ päeval (oli oktoobris).   

 Käimas on tootekonkurss „Rõõm käsitööst 2“ kuhu saab oma töid saata kuni 30.04.2019. 

Vaata tingimusi siit: https://folkart.ee/uritused/tule-osale-konkursil-room-kasitoost-2-2/ 
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Pikem ettekanne oli koosolekul Vormsi Käsitööseltsi eestvedajalt Ene Raualt, kes tutvustas, kuidas 

seltsi ja Vormsi Lasteaed-põhikooli vahel toimub käsitööalane tihe koostöö selle piirkonna 

mustrite ja käsitöövõtete õpetamisel. Huvitav oli teada saada, et koostöö tulemusena saavad 

õpilased põhikooli lõpetades valmis aastate jooksul õpitud tehnikate ja võtete tulemusena 

rahvarõivakomplektid ( pitsiga tikitud põlle, pihikuosaga alusseeliku, tanu, sitsijaki, kangastelgedel 

kootud koti). Rahvarõiva seeliku koovad kangastelgedel ja õmblevad valmis seltsi naised. 

Tüdrukud kurrutavad oma seelikud ise. Valmiskootud ja –õmmeldud seelikud müüb selts koolile ja 

kingitakse lõpetajatele. Poisid saavad rahvarõiva jaki. Selts kingib omalt poolt kõigile kirivöö. 

Lasteaia lõpetajad saavad seltsi poolt kingituseks käpikud. On millest eeskuju võtta! 

 

2. 

Käimas on  uute kaupade/toodete konkurss teemaks: „Suitsusaun ning saunakombestik“.  

Vilve andis teada, et kogu vajaminev info on üleval MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel. Lisaks 

on info kajastatud kohalikes ajalehtedes, veebiportaalides, raadio võrokeelsetes uudistes, Rõuge 

valla lehes. Küsimisi konkursi kohta on olnud nii meili teel kui telefonitsi. 

 

 

3.  

Külli esitas Rahvakultuurikeskuse Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamise meetmele 

rahataotluse MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü tegevustoetuse saamiseks. Taotleme tegevuskulusid 

seoses Vana-Võromaa käsitöö esindamise ning esitlemisega ning vööde raamatu koostamise 

mõnedeks kuludeks. Rahastusotsused esi selgu enne aprilli keskpaika. 

 Vilve ja Külli käisid 28.02 Oraval metoodikapäeval käsitööõpetajatele pakkumas oma nõu 

ja abi, kuidas saaks lapsi tööõpetustunnis suunata rohkem kasutama kohalikke mustreid.  

 Hoogsalt on käima lükatud Urvaste vööraamatu koostamine. Teada on vööde arv (kirivööd, 

lapilised vööd ja kõlavöö). Juba on olemas esialgsed pakkumised/kokkulepped kujundaja 

Epp Margnaga, vöökudujatega. Peamiselt panustame ikka oma tööga, aga materjalide ja 

raamatu kujundustöö kulude katmisel on vaja lisaks rahatuge. 

 E-poodi on tulnud mitmeid uusi meistreid oma töödega. Tööd, mis on poodi pikemalt 

seisma jäänud on maha võetud. 

 Suvistest müügivõimalustest on esialgu märku andnud Vastseliina Piiskopilinnus, kus on 

vahetunud käsitöömaja korraldaja. Nüüdsest saab endast märku anda meilil: 

linnuseemand@vastseliina.ee või tel. 53030648 (Margit). Ööbikuoru Külastuskeskuses 

kauplemise kohta on Eda Veeroja vallale vastava taotluse teinud. 

 16. märtsil on Kagukeskuses õpilasfirmade kevadlaat kell 12-16. 

 10. augustil toimub Pühajõe laat. 

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 10.aprillil kell 14 Võru Instituudi saalis.  

 

 

Jätkuvalt on tsõõriklauale oodatud kõik käsitööhuvilised! 
 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 
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