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Vana-Võromaa käsitööliste 2019 a. mai ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 8.05.2019 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

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

 

Kohal olid: Reimo Ani, Külli Eichenbaum, Maia Kulla, Merike Rebane, Vilve Oja, Erika Aasa, Reet 

Pettai, Aime Kuljus, Heli Viks, Triin Toom, Jaanus Mark, Aare Rätsep. 

 

PÄEVAKORRAS:  

 

 Vaatame meenekonkursile „Suitsusaun ja saunakombed“ laekunud töid ja hõikame välja paremad.  

 Vaatame veelkord üle suvised müügikohad kuhu oma kaupa pakkuda.  

 Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

1. 

Vilve ja Külli juhatasid päeva sisse väikse ülevaatega meenekonkursile „Suitsusaun ja 

saunakombestik“laekunud töödest: 

 Konkurss kestis 6. märtsist kuni 4. maini, kokku laekus 29 erinevat tööd, osales üheksa 

autorit ja töid esitati kümne märksõna all 

 7. mail hindas töid neljaliikmeline komisjon, mille liikmeteks olid Karille Bergmann (MTÜ 

Vana-Võromaa Käsitüü), Kadri Moppel (Võrumaa turismikoordinaator Võrumaa 

Arenduskeskusest), Külli Eichenbaum (Võru Instituut ja Vana-Võromaa suitsusaunade 

koostöökogu) ning Eda Veeroja (Mooska talu perenaine, Vana-Võromaa suitsusaunade 

koostöökogu). 

 Kõik tööd olid vastavuses konkursi tingimustele. Kõik konkursile laekunud tööd olid tehtud 

hea käe ja mõttega, esemed on seotud suitsusauna ja saunakombestikuga. Enamus oli 

mõelnud ka pakendile. 

 Hindamiskomisjon otsustas mitte hinnata Irja Suvisilla salve, kuna töö laekus peale 

ettenähtud tööde toomise lõppkuupäeva. 

 Kõik konkursitööd said MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt koostööpakkumise toodete 

müügivõimalusteks nii Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, muuseumipoodides, suvepoodides 

kui ka laatadel. 

 Kõik tööde autorid said meenekonkurssi meenutamaks kunstnik Epp Margna poolt 

kujundatud tänukirja. 

Kuna 3 autorit said tööde hindamisel komisjonilt ühepalju punkte, siis otsustati auhinnafond ümber 

jagada:  

 PARIMAKS TÖÖKS hinnati Erika Aasa tehtud võrukeelsete saunasõnadega keraamilised 

 seinatahvlid.  

 PREEMIA sai Heli Viksi poolt käsitsi telgedel kootud saunalina, millele on mustri 

 järgi nimeks „Kass mõtsan vihta otsman“ ning  

 PREEMIA sai Kairi Orava käsitööna valminud naisi päältsanna hamõ.  

 ERIPREEMIA sai Jaanus Margi loodud meene „Pruukmada kõoleht“, mis oma hea looga 

 vedas muigele kõikide uudistajate näod.  

Konkursi läbiviimiseks on MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü saanud toetust Vana-Võromaa 

pärimuskultuuri toetusmeetmest.  

Fotogalerii konkursi töödest on välja pandud MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel: 

https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft 

 

2.  
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Kõik konkursitööd said MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt koostööpakkumise toodete 

müügivõimalusteks nii Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, muuseumipoodides, suvepoodides kui ka 

laatadel. 

Vilve näitas välja töötatud mitmeosalist hinnalipikut, kus üks on Vana-Võromaa Käsitüü märk, 

teine on info kauba ja tegija kohta ning kolmas ärarebitav teave tootja ja hinna kohta, et laatadel ei 

peaks enam vihikusse kirjutama. Reimo oma kogemuste põhjal arvas siiski, et peaks ka vihikusse 

üles tähendama.  

Otsustati jätkata samal moel, et laatadel müüdud kaup märgitakse üles ka vihikusse. 

Suvistest müügikohtadest on jätkuvalt välja pakkuda: Vastseliina piiskopilinnuse käsitöömaja, 

Ööbikuoru külastuskeskus, Mõniste ja Karilatsi muuseumid ja Suure Munamäe käsitöömaja, kus 

ka sellel suvel toimetab Andres. Hooajalised müügikohad alustavad tööga mai lõpus või juuni 

algul. Saunaga seotud kaupu ootab suveks müügiletile Mooste linakoda.  

 

3. 

 

Arutlusringis pakkus Reimo välja: 

 Minna veebruaris Stocholmis toimuvale käsitöömessile uudistama ja vaatama mida seal 

pakutakse ja ehk saab mõne hea ideegi. 

 Virtuaalne UmaPuut võiks paariks päevaks reaalsuseks saada ja näiteks Lõunakeskusse või 

Põlva kaubamajja oma kaubaga välja minna.  

 Võiks välja töötada Vana-Võromaa käsitöö tee või ringi s.t. otsida erinevatest Vana-

Võromaa kihelkondadest huvilised koostööpartnerid ja koostada teekond erinevate meistrite 

juurde, kus saab kas lihtsalt vaadata või käelist tegevust harrastada. Siin on näiteks avatud 

talude päev, aga meie võiks sellist teha mitmel korral suve jooksul koostöös piirkonna 

suuremate sündmustega. 

Erika arvas, et võiks teha  

 näiteks 4 korda aastas korraldada laatu. 

 Teha koostööd Uma Mekiga 

Vilve kutsus kõiki üles õnneloosi tarbeks mõnesid väikseid ja lihtsaid asju tegema. Olemas on 

kingituseks saadud lõngad, mida võib selle tarbeks ära kasutada.  

Elava arutelu käigus jõuti otsusele, et järgmine meenekonkurss tuleks teha eeloleval talvel ja 

teemaks/märksõnaks „Aigu om“.  

 

Järgmine tsõõriklaud toimub septembris.  

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


