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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, Eve Gross, Liilia 

Tann, Sirja Säkk, Ivar Jõgeda, Reet Pettai, Karille Bergmann. 

 

PÄEVAKORRAS:  

1.  Heidame pilgu uude algavasse aastasse.  

2. Jõulumüügist ja selle ettevalmistustest.  

3. Jagame omavahel infot ja uudiseid  

 

 

1. 

Külli juhatas päeva sisse ülevaatega järgmise, 2020. aasta võimalikest projektidest ja rahastuste 

küsimistest. 

Taotlus MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü tegevustoetuseks sai kokku pandud ja esitatud 29. nov-l 

Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamise meetmesse. Taotluse jaoks oli vaja koostada 2020. 

aasta tegevuskava, mille me juhatuse liikmetega üheskoos kokku panime, arvestades varasemalt 

kõneldut ja meie üldisi tegevuseesmärke.  

Koostamisel on ka taotlus Vana-Võromaa arendustoetusest käsitöö ühistegevuste kuludeks. 

Võrumaa Kulkasse sai novembris esitatud taotlus Urvaste vööde mustrite digitaliseerimise töö 

kulude katteks.  

2020. aasta tegevuskava lühidalt:  

 

1. Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks:  

- uute toodete konkurss teemal AIGU OM. Sama teemaga on kavas minna Mardilaadale. 

- teiste käsitööpiirkondade ja meistrite külastused, sh 3-päevane õppereis koostöös Loodusreiside 

OÜ-ga Vilniuse Kaziukase laadale (6.-8.märtsil 2020).  

2. Vana-Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus  

2.1. Vana-Võromaa e-poe Uma puut kaubavaliku täiendamine, poe reklaam 

2.2. Vana-Võromaa käsitöö esinduse osalemine olulisematel käsitöölaatadel ja sündmustel 

Vana-Võromaal ning mujal (nimkiri veel täpsustub):  

Märtsis-aprillis käsitöösahtli tuulutamise päev 

30. mai Mulgi peol Karksi kihelkonnas 

juulis Võru Pärimustantsu festivali raames 

1. augustil Seto Kuningriigis  

8. augustil Pühajõe käsitöölaadal Võrumaal, Varese teeristis  

 augustis Ökofestivali laadal Karilatsi külas 

17. oktoober üle-eestiline üritus „Käsitöökojad üle maa“ 

28. oktoober Lindora laat  

5.-8. november XXII Mardilaat Tallinnas Saku Suurhallis 

 detsembris ERM jõululaadal 

7.- 18. detsember jõulumüük Võrus  

3. Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine: FB lehtede, kodulehe pidev 

täiendamine uudiste, teadetega. Ühised kokkusaamised jaanuar-mai, sept –dets.  

4. Käsitöö ja turism. Jätkatakse Vana-Võromaa kaubamärgi all oleva käsitöö vahendamist suvisel 
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turismihooajal piirkonna müügipaikadesse.  

5. Jätkub Urvaste kihelkonna vööde raamatu koostamine (praktilised juhendid vöökudujale).  

6. Pakume loenguid koolidele Vana-Võromaa käsitöötraditsiooni, mustrite, rahvarõivaste ning 

käsitööesemete tutvustamiseks.  

 

2020. aastaks on olemas kokkulepe Võru Instituudiga, et koostöötegevusteks saab kasutada 

jätkuvalt Võru Instituudi ruume.  

Jaanuari tsõõriklaual saab tegevuskava veel täpsustada. Oodatud on tegevuste osas ettepanekud, 

mida ühiselt läbi arutada. Mõtted saata kirjaga või kõnelda Vilvele või Küllile. 

Otsustati, et uue aastal saame tsõõriklauaga kokku: 15. jaanuar, 12. veebruar, 11. märts, 15. 

aprill ja 6. mai 

 

2.  

Jõulumüük toimub sellel aastal 9.-20. detsembrini 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. 

Vilve andis teada, et: 

 müüjate graafik on välja trükitud ja enamalt jaolt komplekteeritud, eks jooksvalt saab 

muuta ja täiendada kui vaja. Iga päev on müümas 2 inimest. 

 Õnneloosid saavad komplekteeritud nii Instituudi kui käsitööasjadest. 

 Kingipakkide pakkimise jaoks on olemas tsellofaan ja köitmismaterjal. 

 Väimela bistrooga on kokku lepitud lõunane toidu kohaletoomine tingimusel, et sama päeva 

kella 10-ks on tellimus esitatud. 

 Jõulumüügi kuulutused on välja trükitud ja linna peale laiali jaotatud. Kui keegi saab 

maakonda veel kuulutusi panna siis saab neid vajadusel juurde trükkida. Lisaks on info 

üleval FB-i erinevatel lehtedel. Vilve postitab iga päev uued pildid väljapanekust.  

 Piparkoogitainas on seekord Karille käest ja müügi päevadel oleks neid optimaalne 

küpsetada ennelõunal ja pärastlõunal, et majas oleks jõuluhõngu tunda juba ukselt. 

 Kaubad peaksid olema sildistatud ja hinnad sisaldama lisajuurdehindlust. Kellel vaja saab 

Vilvelt küsida saatelehe blanketti. 

 

3. 

Kuna pühapäeval, 15. detsembril on ERM-i käsitöölaat siis kogub Vilve reede õhtuks vajalikud 

kaubad kokku ning laadib autole. Ivar lubas reede õhtul oma autole võtta kõik suuremad ja 

mahukamad konstruktsioonid. Pühapäevane väljasõit lepitakse jooksvalt vastavalt vajadusele, kuid 

mitte hiljem kui kell 7.00, sest sissepääs ERM-i ruumidesse avatakse kell 8.00. 

Seekord tulevad müüma kaasa Karille, Maia, Heli, Ivar ja Vilve. 

Laadalt naastes laaditakse kaup Instituuti maha, et saaks esmaspäeval jõulumüügiga edasi minna. 

 

Vilvel oli heameel teada anda, et oleme kutsutud 30. mail 2020 VI mulgi peole, mis toimub Karksi 

kihelkonnas.  

Lisaks tuletas Vilve meelde, et ärge unustage Loodusreisid.ee lehel: 

https://www.loodusreisid.ee/vilnius-kaziukase-laat/ broneerida omale reis 6.-8.märtsil Vilniuse 

käsitöölaadale. 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 15. jaanuaril. 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

https://www.loodusreisid.ee/vilnius-kaziukase-laat/

