MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü arengukava 2019-2025
Arengukava on kinnitatud 1. märtsil 2019 juhatuse otsusega nr 2.1

Vana-Võromaa käsitööettevõtluse arendamine 2015-2020
Arendustegevuste aluseks on 2014. aastal valminud ja 2015.-17. aastal sisuliste tegevuste osas
täpsustatud käsitöösektori pikaaajaline (2015-2020) toimekava, mille tegevused toetavad
piirkondliku käsitöö tootearenduse ja turustamise valdkondade arendamist. Toimekava
rakendamise oodatavaks tulemuseks pikemas perspektiivis on olukord, kus Vana-Võromaa
käsitöö on tuntud ja tunnustatud kaubamärk ning piirkonnas on heade oskustega
käsitöömeistrid, kes saavad käsitööga lisasissetulekut, on loonud oma väike-ettevõtte, on
ühinenud käsitöötsunftidesse, mõned toodavad käsitööd ekspordiks. Käsitöövaldkond on
oluline ka võro kultuuriruumi elujõulisuse püsimisel: käsitööga tegelemine hoiab kultuurilise
eripära aluseks olevaid pärandilisi oskusi ja teadmisi.
Käsitöövaldkonna eripäraks on väiksemahulisus ja seotus loomeoskustega. Peamine vajadus on
toetada käsitööliste kaupade müügiga seonduvat, aga oluline on ka abi tootearendustel
(piirkonna eripäraste toodete loomine). Mõlema teema probleemistikku aitab lahendada
piirkonnasisene koostöö, mis on mõne tegutsemisaasta jooksul juba edenenud (koostöö
turismivaldkonnaga ning ürituste korraldajatega).
Praeguses koostöö väljaarendamise ja ühise turundamise kogemuste omandamise etapis on
käsitöötegevusi eestvedavaks organisatsiooniks Võru Instituut ning toetavaks organisatsiooniks
2018 aprillis loodud mittetulunduslik ühing Vana-Võromaa Käsitüü, mille kaudu arendatakse
edaspidi käsitöö valdkonna ühistegevusi.
Käsitöövaldkonna arendamise viis võtmevajadust, mille lahendamisega tuleb tegelda:
1.1. Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks;
1.2. Vana-Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus;
1.3. Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine;
1.4. Koostöö turismivaldkonnaga;
1.5. Loomemajandus-keskuse tegevuste käivitamise ettevalmistused.

MTÜ Vana-Võromaa käsitüü arengukava 2019-2025
Arengukava lähtub seltsi põhikirjast ning Vana-Võromaa käsitöö valdkonna võtmevajaduste
lahendamisest.
Ühingu eesmärk on Vana-Võromaa kaheksa kihelkonna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina,
Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula) ajalooliste käsitöötavade uurimine, hoidmine, edasi andmine
ja traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine.
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MTÜ põhikirjaliste tegevussuundade kaupa lähiaastate tegevused:
osalemine
koostöös
kohalike
teiste koostööpartneritega;

1.1





muuseumide

ja

Osaleme meenekonkurssidel
Pakume Vana-Võromaa käsitöö kaubamärgi all turismipaikadesse, sh muuseumidesse
meeneid ja tooteid müügile
Kohalike muuseumide fondidest huvitavate esemete ja lugude kasutamine käsitöös ja
tootearenduses
ERKLi Käsitööpäevadel kevadsuvel osalemine
Vana-Võromaa käsitöö kaubamärgi kasutuse haldamine

1.2



Jälgime Vana-Võromaa käsitöö kaubamärgi kasutamist
Kaasame uusi käsitöölisi, kelle tooted vastavad märgi nõudmistele
korraldab teabepäevi, näitusi ja muid Vana-Võromaa käsitööd tutvustavaid
üritusi;

1.3




Tsõõriklauad kord kuus (v.a. suvekuud) avatuna kõigile huvilistele
Näitusmüügid ja osalemine üritustel
Kihnu merepäevad 2019 – osalemine esindusega
koordineerib ja nõustab käsitööalast tegevust Vanal-Võromaal; aitab kaasa
võimalike käsitöötellimuste täitmisele;

1.4



Käsitöö keskseltsi liikmeks astumine, ERKL töös osalemine, üle-eestiliste ettevõtmiste
koordineerimine Vana-Võromaa piires.
Partneriteringi laiendamine kõigisse kihelkondadesse
loob võimalusi kohaliku käsitöö ühisturunduseks, otsides väljundit nii sise- kui ka
välisturgudel;

1.5




1.6

turismiettevõtjate,

Käimine esinduslaatadel: Seto Kuningriigis, Pühajõe käsitöölaadal, Ökofestivali laadal,
Lindora laadal, Mardilaadal Tallinnas Saku Suurhallis, ERM jõululaadal (kui seda
korraldatakse).
Otsime alalist esinduspaika/müügikohta Võrus kas koostöö mõne poega, muuseumiga
või loodava loomemajaga.
loob Vana-Võromaa käsitööalase nõuandesüsteemi (nt. rahvarõiva- ja erinevate
käsitöövõtete konsultatsioonid) ning korraldab koolitusi;
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1.7

Nõuandesüsteem tuleb teha kättesaadavaks, ehk siis info selle kohta panna üles
kodulehele. Nõustavate meistrite rollid ja osalus kokku leppida.

kogub, hoiab ja annab edasi Vana-Võromaa
kultuuripärandit ning vanu käsitöövõtteid;



käsitöötavadega

seotud

teeme koolitusi, õpitubasid sobivatel üritustel vastavalt tellijate soovidele
käsitöö piirkondliku eripära teadmiste viimine kooliõpilasteni käsitööõpetajate ja
käsitöötundide kaudu.
Vana-Võromaaga
käsitöömeistrite,
käsitööga
tegelevate
ettevõtjate,
mittetulundusühingute ja üksikisikute andmebaasi haldamine ning täiendamine
pidevalt;

1.8



Iga aasta alguses lisada andmebaasi aasta jooksul kogunenud kontaktid
Vana-Võromaa käsitöö internetipoe haldamine ja täiendamine

1.9



Vahetada välja ja lisada uusi tooteid e-poodi
Teha e-poe kinkekaart 15, 30 ja 50 euro väärtuses.

1.10

koostab, kirjastab ja levitab õppematerjale, teatmematerjale, trükiseid ja muid
infokandjaid;



Koostada käsikirjad esemepõhiste vihikute väljaandmiseks: vööd, sukakirjad,
puidukaunistused, jms
Jätata käsitöövihikute sarja Kirä´ Võromaalt. Kirjad Võromaalt.väljaandmist. (Seni
ilmunud 1 vihik: Kindad).



Arengukava täiendamiseks kogutakse ideid ja plaane jooksvalt, kava täiendatakse igal aastal
vähemalt üks kord enne seltsi üldkogu koosolekut ning üldkogu annab kavale hinnangu.
Vajadusel (uued arenguvõimalused, koostöötegevused) täiendab juhatus kava ka oma
koosolekutel.
Arengukava on kättesaadav veebilehel: https://wi.ee/et/tegemised/kasitooliste-umarlaud/
Arengukava oli arutusel 16. jaanuari ümarlaual.
Viimati uuendatud 1. märts 2019.
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