Vana-Võromaa käsitööliste 2019 a. septembri ümarlaua kokkuvõte
Toimus 17.09.2019 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru
kell 14-17.00 Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist.
Kohal olid: Külli Eichenbaum, Maia Kulla, Merike Rebane, Vilve Oja, Reet Pettai, Heli Viks, Imbi
Alamets, Liivi Liinamägi, Ulvi Hain, Piia Suvi, Mati Alvela.
PÄEVAKORRAS:
1. Vaatame tagasi suvistele tegemistele
2. Uued sihid ja tegemised eeloleval talveperioodil
3. Jagame omavahel infot ja uudiseid.
1.
Vilve juhatas päeva sisse tervitussõnadega, milles soovis huvitavat ja teguderohket uue, talvise
hooaja algust.
Esmalt tegi ta ülevaate suvistest müügikohtadest ja laatadest, millest sai osa võetud.
 Kihnu merepäevad 2019, kus käidi suuremalt jaolt oma kulude ja kirjadega ning mis
kujunes mõnusaks tutvumise, kauplemise ja kontaktide loomise reisiks.
 Seto Kuningriigi päev Küllätüvä külas.
 Mooste sannasümfoonia kahepäevane käsitöömüük, kuhu andsime müüki oma kauba.
 Pühajõe käsitöölaat, mis kogub iga aastaga rohkem kauplejaid ja osavõtjaid.
 Ökofestivali laat Karilatsi Vabaõhumuuseumis.
Veel olid meie meistrite kaubad müüki antud:
 Karilatsi Vabaõhumuuseumi piletimüügi majja suvehooajaks.
 Mõniste Talurahvamuuseumi, kus on nüüdseks meie meistrite kaubad väljas aastaringselt.
Arveldamine ja omavaheline info jagamine toimub muuseumiga kord kvartalis.
 Ööbikuoru külastuskeskusesse.
Teada on, et Vastseliina Piiskopilinnuse käsitöötares oli müük väga hea, kuigi soovida jättis
nendepoolne valmisolek ja organiseerimine.
Munamäe jalamil olev käsitöötare oli küll avatud kuid puuduvad müügitulemuste andmed.
Üldisi müügitulemusi võrreldes jääb mulje, et laatade sissetulek on kesisem kui müügipunktide
oma. Arvata võib, et suvehooaja vältel on laatade üleküllus ja inimesi lihtsalt ei jagu igale poole
ning ostuvajadus on väiksem.
2.
Eeloleva talveperioodi tegemistest on hetkel peatähelepanu Tallinna Saku suurhallis novembris
toimuval mardilaadal.
 Vilve tuletas meelde, et kevadine otsus minna seekord laadal välja teemaga “Savvusann“ on
jätkuvalt jõus ning pani meistritele südamele saunateemaliste toodete tegemise.
Ehk on abiks lisafailina kaasasolev saunateemaliste kaupade ideede nimekiri.
Lisaks kohapeal tulnud mõttesähvatused: rahvarõiva seelikutriibu lisandiga turban, vilditud
seep, suur saunavõti, täitapja, männitõrv, seljaseente koorija, seljasügaja, kalender.
 Karille pakub nii vöö- kui seeliku triiburiide juppe.
 Ka sel aastal ootame boksi kujundust kunstnik Epp Margnalt.
 Instituudi saalis toimub 4.-6. nov. boksi kujunduse ülespanek ja proovimine.
 Müügiks kaasa tulev käsitöökaup peaks olema valmis ja Vilve kätte toodud hiljemalt 2.
novembriks.
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Kevadel sai plaani võetud ka uue meenekonkursi „Aigu om“ ettevalmistused ja läbiviimine.
Lahtiseks jäi tookord täpsem toimumise aeg.
 Peale võimalike toimumisaegade läbi arutamist otsustati, et toimumuse ajaks jääb 01.0215.03.2020. Võidutööde väljakuulutamine toimub aprilli algul.
 Eelinfo jagamisega võib alustada käesoleva aasta novembrist.
„Urvaste vööd“ raamatu koostamise hetkeseisust andis ülevaate Vilve:
 Otsime jätkuvalt värvikaarti, millega saaks minna ERM-i välja küsitud vööde värve
tuvastama.
 Karille vaatab kodus üle oma Urvaste vööde mustrite kollektsiooni, et välja selgitada
võimalike puuduvate vööde vajadus.
 Selle aastanumbri sees on vajalik leida vajaminevad lõngad, et hakata vööde kudumisega
pihta.
 Siit üleskutse: kui kellegi tutvusringkonnas peaks olema keegi, kes omab või teab kedagi
välismaal, kes saaks värvikaardi sealt osta, siis sellest kindlasti teada anda Vilvele
(5541999 või meilile: vilve.oja@gmail.com). Kõik vihjed on teretulnud.
Jätkuvalt on teemaks koolides ja lasteaedades kohalike mustrite- ja käsitöövõtete tutvustamine ja
propageerimine.
Vilve teeb algust Kambja lasteaias, kus ta läheb koolieelsele lasterühmale õpetama lauatelgedega
kudumist. Miks mitte seda näidata ka siin.
Mis oleks veel sellist, mida lapsed võiksid lihtsalt õppida?
 Marge pakkus välja trikooribadest säärepaela punumise
 Rätist nuku tegemine, kus ei ole kasutatud nõela.
12. oktoobril on plaanis kampaania „käsitöökojad üle maa“ raames Võru Instituudi saalis
korraldada koduse käsitöösahtli tuulutamise päev, kuhu on oodatud kauplema kõik need kelle
kodus on miskit, mida nad enam ei vaja (käsitöömaterjalid, käsitöötarbed, rahvarõivad jne.) , kuid
võiksid vajalikud olla kellelegi teisele. Kui ese on liiga suur (näiteks kangasteljed, õmblusmasin
jne.) või ise kohale tulla ei saa, siis on võimalik saata Vilvele (meil: vilve.oja@gmail.com) fotod
hinnasoovi ja müüja kontaktidega. Kõik saabunud fotod kuvatakse kauplemise päeval
slaidiseansina kauplemissaali seinal.
Teemaks oli ühiste väljasõitude ja õpitubade vajadus. Ettepanekud:
 Külastada oktoobris Jõgeva maakonnas Laiusel asuvat õlemuuseumi
 Jätkuvalt oli teemaks veebruaris Stocholmis toimuv käsitöömess, kus saaks uudistada ja
vaadata, mida seal pakutakse ja ehk saab mõne hea ideegi.
 6.-8. märtsil 2020 toimub Vilniuses käsitöö laat. Sinna tasub minna mitmeks päevaks.
3.
INFOKS:
 Vilve pani meistritele südamele, et UmaPoodis vaadataks üle oma kaubad ja hinnad.
Vajadusel anda muudatustest teada.
 Käimas on Otepää valla meenekonkurss, mille eesmärgiks on leida valla esindusmeene, mis
oleks meeldejäävaks kingituseks valla külalistele. Materjali- ja tehnikavalik on vaba,
kasutada võib nii puitu, plastmassi, keraamikat, tekstiili, lõnga, jms. Meeneks sobib ka
piirkonnale omane või siinkandis toodetav toiduaine. Lähema info leiad siit:
https://www.otepaa.ee/et/uudised-ja-teated//asset_publisher/FwSkF1dZq8EO/content/otepaa-vallameenekonkurss?redirect=https%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fet%2Fuudised-jateated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FwSkF1dZq8EO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p
_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2

2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_FwSkF1dZq8EO_currentURL%3D%25
2Fet%252Fuudised-jateated%252F%26_101_INSTANCE_FwSkF1dZq8EO_portletAjaxable%3D1
 Käimas on võrokeeliste vahtsõdõ laulõ konkurss. Korraldaja pöördus käsitööliste poole
palvega toetada osalejaid mõne väikse omatehtud käsitööesemega. Meenete vajadused
selguvad küll sept. lõpus, kuid tasub sellele juba praegu mõelda. Tänuks saab annetaja
vabapääsme 07. nov toimuvale lõppkontserdile ning saab ka kavalehel nimeliselt ära
märgitud.
 Jälgida ERM-i jõululaada registreerumise infot, et saaks vajadusel koheselt ennast kirja
panna.
 Ajakiri „Käsitöö“ on välja kuulutanud konkursi „Pitsilised kaunitarid“, kuhu on oodatud
fotod ja info pitsilistest rõivastest, aksessuaaridest ja kodukaunistusesemetest hiljemalt 5.
detsembriks 2019 e-posti aadressil kasitoo@ohtulehtkirjastus.ee.
Lähemat infot saad siit:
https://www.facebook.com/search/top/?q=ajakiri%20k%C3%A4sit%C3%B6%C3%B6&epa=SEA
RCH_BOX
 Piia tundis huvi, kust saaks tellida/osta tikitud või trükitud paela, mida tekstiilile õmmelda.
Imbi andmetel on Tartus firma nimega „Haine Paelavabrik OÜ“, lähem info siit:
http://haine.ee/et .
Tasub mõelda MTÜ logoga paela trükkimisele/tikkimisele.
 Veel andis Imbi OÜ Trixel õmblustarvikuid müüva hulgilao tüüpi poe andmed Tallinnas
Pirni tn.12. Vaata lähemalt siit: http://www.trixel.ee/
 Marge kutsus tõõriklauda pidama Otepääle. Kutse on väga ahvatlev ning tuleks plaani
võtta.
Järgmised tsõõriklauad toimuvad: 8.oktoober, 14.november ja 5.detsember.
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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