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Vana-Võromaa käsitööliste 2019 a. aprilli ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 10.04.2019 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, Külli Eichenbaum, Maia Kulla, Merike Rebane, Piia Suvi, 

Vilve Oja, Kait Kabun, Karille Bergmann, Ahti Parijõgi.  

 

PÄEVAKORRAS:  

 Tootearenduseks ideid: noppeid kohalike muuseumide kogudest. Külli 

 Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

1. 

Külli oli kokku pannud põhjaliku ülevaate, kuidas otsida Vana-Võromaa muuseumite kogudest  

muuseumide infosüsteemi kaudu esemeid ning nende legende, saamaks uusi ideid toodete või 

meenete valmistamiseks. Tuletati koos meelde kuidas kasutada muis.ee otsingumootorit. Esitluses 

oli piltidena välja toodud näiteid, mida on leida Mõniste ja Karilatsi muuseumite kogudest. 

Mitukümmend kokku kogutud ideed on esitluses märksõnadena kirjas. Kohapeal arutati veel 

lisaks, milliseid esemeid saaks muuseumites näha olevatel teemadel valmistada. 

Müügivõimalused on muuseumide poodides ja suvepoodides üle Vana-Võromaa.  

Esitlust saab järelvaadata kodulehel: https://wi.ee/wp-

content/uploads/2019/04/muuseumide_kogodest_ideid_k%C3%A4sityyle_2019.pdf 

 

2.  

Vestluse käigus jagatud info: 

 Tuletasime meelde, et käimas on ka suitsusaunateemaliste meenete/toodete konkurss. Sai 

vaadata suitsusauna tutvustust läbi virtuaalprillide. 

 Külli on esitanud Rahvakultuurikeskuse Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamise 

meetmele rahataotluse MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü tegevustoetuse saamiseks. Taotleti 

tegevuskulusid seoses Vana-Võromaa käsitöö esindamise ning esitlemisega ning vööde 

raamatu koostamise osalisteks kuludeks. Rahastusotsust ei ole veel teada. 

 Vilve, Merike ja Heli käisid 23. märtsil Otepää Kultuurimajas pärimuspäeval, kus Vilvel oli 

ettekanne, Merike ja Heli aitasid kaasa meie meistrite käsitöötoodete eksponeerimisel. 

Üritus oli meeldejääv ja põnev oli vaadata naabrite tegemisi. Palju tunti huvi erinevate 

käsitöövõtete kohta.  

 Vilve on e-poodi pidevalt täiendanud. Müüki on tulnud uusi tooteid, mida reklaamitakse 

FB-i erinevatel lehtedel. E-poega oleme toimetanud juba 3 aastat. 

 Praegu on Vana-Võromaa Kultuurikojas üleval Eesti Rahvakultuuri ja Käsitöö Liidu 

korraldatud näitus „Ajatus“ mida saab vaadata kuni 5. maini 2019. 

 Kaabsoo poisid said oma tegemistega laiemalt välja paista 30. märtsi „Maahommiku“ 

saates. 

 18. aprillil saab MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü 1 aastaseks. Et seda väärikalt tähistada, siis 

oli Karille nõus kõiki 3. mail Urvaste Seltsimajas vastu võtma. Lisaks tähistamisele saab 

seal vaadata kohalike meistrite toodete näitust. Väljasõit on Instituudi eest kell 13.30.   

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 8. mail kell 14 Võru Instituudi saalis.  

 

Jätkuvalt on tsõõriklauale oodatud kõik käsitööhuvilised! 
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Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


