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Vana-Võromaa käsitööliste 2020 a. jaanuari ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 15.01.2020 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, Reet Pettai, Karille 

Bergmann, Ivar Jõgeda, Eve Gross, Marge Tadolder, Sirja Säkk, Heli Viks. 

 

PÄEVAKORRAS:  

  

 Vaatame tagasi 2019. aasta tegemistele ja seame uued sihid 2020-ks aastaks. 

 Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

1. 

Vilve oli otsinud välja terve aasta tegevuste pildimaterjali ja tuletas meelde, mis sai aasta jooksul 

tehtud. 

Laadad ja külaskäimised: 

 MTÜ 1.aasta sünnipäeval käisime külas Urvaste Seltsimajas Karillel ja Kadril. 

 Kihnu Merepäevade ühiskülastus koos laadal osalemisega 

 Mooste saunasümfoonia etendustel saunakraami müük 

 Seto Kuningriigil osalemine 

 Pühajõe laadal kauplemine 

 Karilatsi Vabaõhumuuseumi juures Ökofestivalist osavõtt 

 Asta Tammsalu isikunäituse külastamine 

 Käsitöökojad üle maa raames käsitöösahtli tuulutamise üritus 

 Külastasime Kaabsoo vastavatud müügikohta Sõmerpalus 

 Lindora laadal kauplemine 

 Tallinna Saku Suurhallis mardilaadal kauplemine 

 Jõulumüük Võru Instituudis 

 ERM-i laadal kauplemine 

Sponsorlus: 

 Toetasime „Uma laul 2019“  auhinnafondi erinevate käsitööesemetega. 

Konkursid: 

 Uue toote konkurss „Savvusann“ 

Linnavalitsuses Loomemaja projekti arutelus osalemine  

 Külli ja Vilve 

Oraval toimunud õpetajate metoodikapäev 

 Külli ja Vilve ettekanne+ esemete tutvustus 

MTÜ-le raha sisse toonud loengud: 

 Otepääl. Teemal Vana-Võromaa kultuuriruumi eripäradest. Vilve 

 Tsentris. Loeng koos näitliku materjaliga Vana-Võromaa mustritest. Vilve 

 Giididele mõeldud videoloeng koos salvestusega Vana-Võromaa rahvarõivaste  

 eripärast. Vilve 

Mentorkoolitus: Barbara Lehtna „Etsy pood kui käsitöömüügi platvorm – praktiline koolitus.“ 

Alustati Urvaste vööde raamatu toimetamisega 

Tutvustused ERR-i raadio võrukeelsetes uudistes: 

 Savvusanna meenekonkurss 

 Tallinna Mardilaada tutvustus 

 Jõulumüügi väljahõikamine 
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Ajalehtedes tutvustused: 

 Uma Lehes tutvustavad kirjutised ja kuulutused 

 

Millele uuel aastal tähelepanu pöörata: 

 Laatade müügimeeskond peaks oma riietuses rohkem kasutama rahvarõivaid või selle 

puudumisel rahvuslikus stiilis rõivaid. Sirja lubas õmblemisel abikäe ulatada. Vilve võib 

anda kirivöö juppe detailide kaunistamiseks. 

 Meeskonnatööd annab veel arendada. 

Kokkuvõtteks oli aasta olnud toimekas ja teguderohke. Aitäh kõigile käsitöölistele kaasa aitamisel 

ja oma aja panustamisel ühisesse ettevõtmisse.  

Eriline tänu uute toodete välja mõtlemisel ja teoks tegemisel. 

 

Külli andis teada, et 2020.aasta tegevustoetuse taotlus MTÜ-le on veel menetlemisel, samuti pole  

selge võrgustiku tegevuste koordineerimise toetus, aga ootame kannatlikult otsuseid. 

 Ees on ootamas meenekonkursi „Aigu om“ väljakuulutamine. 

 Märtsis Vilniuse käsitöölaada külastamine 

 Mentorkoolituse programmis osalemine ja koolituste tellimine 

 Märtsis või aprillis käsitöösahtli tuulutamise laat 

 Erinevatel laatadel käimine ja suvistel turismimüügikohtadel käsitöö välja panemine 

 Jõulumüügi korraldamine 

 Ja kindlasti veel palju muid tegevusi ja külastamisi.      

     

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub: 12 veebruaril 2020 Võru Instituudis. 

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


