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Vana-Võromaa käsitööliste 2019 a. novembri 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, Liilia Tann, Sirja 

Säkk, Reimo Ani, Karille Bergmann, Marge Tadolder. 

 

PÄEVAKORRAS:  

1.   Kokkuvõte Tallinna Saku Suurhalli mardilaadal nähtust ja kogetust. 

2. Hakkame mõtlema jõuludest. 

3. Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

1. 

Seekordne ümarlaud algas tutvustusringiga, sest seltskonnaga oli liitunud üks uus tegija- Sirja 

Säkk. Edasi tegi Vilve väikse ülevaate Tallinna Saku Suurhalli mardilaatadel müüdud kraami 

statistikast: seekordse laada meie kauba müügist sissetulek oli suurem kui eelmisel aastal ja 

peaaegu sama mis üle-eelmisel aastal.  

Vaatamata seekordsele teemale „Savvusann“ olid taas müüdavamateks kaupadeks Kaabsoo 

küünlad ja Süvahavva teed. Hästi läksid kaubaks käsitööseebid, sanna kerisekivid, verevä 

päältsanna suka, koeravilla sokid, vilditud saunamütsid ja nõelvilditud õunad, kuid osteti ära ka 

vihakohver ja saunakomplekt mis sisaldas saunakotti, vihta ja persealost. Üsna hästi võeti vastu 

maitsmiseks mõeldud hapendatud kasemahl. Saime mitmetelt külastajatelt kiita teemapõhise 

väljapaneku osas. 

Meie boksi kraami müümisel aitasid kaasa tublid müüjad ja „sisseviskajad“: Reet Pettai koos 

lapselapse Ceidyga, Agur Piirisild, Reimo Ani, Karille Bergmann ja Ervin Eichenbaum. Lisaks 

kõigele mängis Ervin ka lõõtsa. Boks oli maitsekalt sisustatud tänu kunstnik Epp Margnale. 

Aitäh teile hea seltskonna ja tubli töö eest! 

Vilve andis teada, et tasub vaadata Käsitööliidu poolt tehtud 15. meistri tutvustavaid videoid.Neid 

saate vaadata siit: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMYj7eZJsfZD9thF5jGA9FvYC8pFCcfu0 

2.  

Mardilaat läbi- aeg hakata mõtlema jõulumüügile, mis toimub 9.-20. detsember Võru Instituudi 

saalis. Müük on avatud esmaspäevast reedeni kella 10-17.  

 Esimesel päeval (9.12) alustame kauba ülespanemisega kell 9.00 ning külastajatele oleme 

avatud kell 12.00-st. 

 Kuna plaanisime seekordsel jõulumüügil müüa ka õnneloosi, siis viimane õnneloosi jaoks 

mõeldud asjade toomise päev on 5. detsember, et jõuaks loosi kokku panna. 

 Veel palus Vilve teda anda kuupäevad, millal keegi saaks müüma tulla. Optimaalne oleks 2 

inimest korraga. 

 Loodetavasti saab toidu taas kohale tellida. 

 Seekord õpitube ei tee kuna eelmine aasta oli õpitubades käijate arv väga väike. Jätame siiski 

võimaluse õpitube ette tellida. Lisaks anname nõu ja abi kodus pooleli jäänud käsitööeseme 

edasi tegemiseks. 

3. 

Vilve andis teada, et 15. detsembril oleme oodatud ERM-i käsitöölaadale. Müügikoht asub 

peasissekäigu kõrval paremal, enne ERM-i enda poodi.  

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 5. detsembril. 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMYj7eZJsfZD9thF5jGA9FvYC8pFCcfu0

