Vana-Võromaa käsitööliste 2019 a. oktoobri ümarlaua kokkuvõte
Toimus 8.10.2019 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru
kell 14-16.30 Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist.
Kohal olid: Külli Eichenbaum, Maia Kulla, Merike Rebane, Vilve Oja, Piia Suvi, Kairi Orav, Liilia
Tann.
PÄEVAKORRAS:
 Mardilaadani jäänud AINULT 1 KUU!
 Jagame omavahel infot ja uudiseid.
1.
Vilve tuletas meelde, et Tallinna Saku Suurhalli mardilaat toimub 7-10 november (7.11 kell 12-19;
8.11 kell 10-21; 9.11 kell 10-19 ja 10.11 kell 10-16).
 Selle aasta teema on jätkuvalt „Ajatus“ mille raames toimuvad laadapäevadel töötoad:
villatööd (Kihnust), viltimine ja nahatöö.
 Järgmise aasta teema on „Pitsiaasta“ ja mardilaada peakülaliseks saab Haapsalu.
 Buss (23 istekohta+ järelkäru) on tellitud. Lisaks MTÜ liikmetele on bussis kohti ka teistele
soovijatele (10 eurot üks ots), MTÜ liikmetele tasuta.
 Lõõtsamees Ervin hoiab müügiboksis meeleolu üleval reedel, laupäeval ja pühapäeval.
 Nagu kokku lepitud lähme seekord laadal välja teemaga “Savvusann“
 Kuna on oluline saada väljapaneku jaoks piisavalt erinevat ja omanäolist saunakaupa, siis
oligi põhiteema kelle käest ja mis kaubad kaasa tulevad. Et Epp Margnal (boksi kujundaja)
oleks ülevaade, mis kaupadega boksi täidetakse siis Vilve hoolitseb selle eest, et vajalikud
fotod jõuaksid Epuni õigeaegselt.
 Vilve pani veel südamele, et laadale minevatel kaupadel oleks vajalikud sildid ja hinnad
juures. Kes vajab hinnalipikute faili, siis pöörduda Vilve poole.
 Lisaks palus ta anda endast märku nendel, kes saaksid mõnel päeval boksi müüma tulla.
 Müügiks kaasa tulev käsitöökaup peaks olema valmis ja Vilve kätte toodud hiljemalt 2.
novembriks.

2. Infoks:
Vilve käis Käsitööliidu koosolekul, kus sai teada, et:
 2020 aasta käsitööpäevad toimuvad 29.-30. mai Saaremaal. Igast paikkonnast on oodatud
kuni 7 inimest.
 Esimene päev on seminari vormis, kus on teemadeks loomemajandus Saaremaal,
loovad/ettevõtlikud noored, käeline tegevus noortele-eakatele. Juttu tuleb ka rahvarõivastest
ja rahvalauludest.
 Teine päev on mõeldud töötubade ja kohtumiste tarbeks. Külastatakse kohalikku rahvarõiva
nõuandekoda. Toimuvad ekskursioonid Leedri külla (Kadakakoda), Valjalasse
(puit+lambanahk), Sarapiku tallu, Saarevildi tallu, Tuulikute mäele ja Sõrve villaveskisse.
 Käimas on „Märka noort meistrit“ kampaania, kus palutakse Käsitööliidule teada anda kuni
26-aastastest toimekatest ja käsitööd tegevatest noortest keda võiks teistele eeskujuks tuua.
Teatada kuni 13. oktoobrini.
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Veel tasub teada:
 ERM-i jõululaadale, mis toimub sellel aastal pühapäeval, 15. detsembril on müügikoha
sooviavaldus edastatud. Sai tellitud 4 meetrit kogusummas 80,- €. Lõplik laadale pääsemise
otsus tehakse teatavaks hiljemalt 28. oktoobril. Aitäh Merikesele ja Reimole kiire
reageerimisteate eest!
 6.-8. märtsil 2020 toimub Vilniuses käsitöö laat. Sinna tasub minna mitmeks päevaks. Vilve
uurib Loodusreisidest, kas tuleks kõne alla laiemale ringile reisi korraldamine.
 12. oktoobril toimub Võru Instituudi saalis käsitöösahtli tuulutamise müügipäev, kuhu on
käsitööhuvilised oodatud nii oma mittevajavat kaupa pakkuma kui ostma.
 29. oktoobril kell 11-17 toimub Võru Instituudi saalis ERKL-i mentorkoolitus ETSY pood
kui käsitöömüügi platvorm. Eelregistreerimine kuni 27. oktoobrini vilve.oja@gmail.com
või telefonil 5541999. Jälgi ka reklaami MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB-i lehel:
https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft.
 Vilve ja Merike käisid Lasval Asta Tammsalu käsitöö väljapanekut uudistamas. Et
tunnustada ja anda ka teistele Eestimaal teada sellisest tohutust käsitööarmastusest, siis
võttis Vilve ühendust ajakirjaga „Käsitöö“. Ehk õnnestub kogu see ilu saada mõnda
ajakirjanumbrisse.
Järgmised tsõõriklauad toimuvad: 14. november ja 5. detsember.
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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