Vana-Võromaa käsitööliste 2020 a. veebruari ümarlaua kokkuvõte
Toimus 12.02.2020 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru
kell 14-17.00 Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist.
Kohal olid: Külli Eichenbaum, Ulvi Hain, Maia Kulla, Ivar Jõgeda, Liivi Liinamägi, Vilve Oja, Reet
Pettai, Merike Rebane, Sirja Säkk, Liilia Tann.
PÄEVAKORRAS:
 Sissejuhatus vaselistesse. Ajaloost räägib Vilve
 Uue toote konkursist „Aigu om“
 Jagame omavahel infot ja uudiseid
1. Vilve oli ette valmistanud ettekande vaseliste ajaloost, millega saate tutvuda siin:
https://wi.ee/wp-content/uploads/2020/02/Vaseliste-ajaloost-Vilve-ettekanne.pdf
Lisaks oli ta näidistena kaasa võtnud ettevalmistavad materjalid praktilise õppe läbiviimise
hõlbustamiseks. Näitliku materjalina olid kaasas traadid, traadi lõikamiseks tangid, traadist
spiraali keeramise mehhanism ja juba valminud tööd. Lisaks vaadati hulgaliselt
inspiratsiooni andvaid fotosid.
Reet oli samuti teinud mõned vaseliste näidised ja tal oli kaasas ka kaks abimaterjali, mis
on ilmselt raamatukogust kättesaadavad – üks ajakirja Käsitöö 2008 a sügisenumbris ja
teine raamatus Lihtne pärimus, autorid Kristina Rajando ja Mari Viik, väljaandja AS
Ajakirjade Kirjastus, 2007.
Otsustati võimalusel plaanida aprilli tsõõrikul läbi viia vaseliste praktiline koolitus.
2. Vilve andis teada, et alates 6. veebruarist sai välja hõigatud uue toote konkurss „Aigu om“.
Konkursi täpsemad tingimused ja täiendavad lisamaterjalid on avaldatud MTÜ VanaVõromaa Käsitüü facebooki lehel:
https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft
ja Vana-Võromaa käsitöövõrgustku kodulehel:
https://wi.ee/et/tegemised/kasitooliste-umarlaud/kasitookonkurss/
Külli kui Vilve jagasid infot veebimeedias, Uma Lehes, Võru linnalehes, Vana-Võromaa
valdade ja Võru linna kodulehtedel ning FB-i lehtedel. Info jagamisel oli abiks ka
Käsitööliit, kes jagas infot nii oma kodulehel kui FB-i lehel.
Kindlasti tasub konkursist teavitada ka sõpru ja tuttavaid.
Külli oli varasemalt pakkunud välja idee laiendada konkurssi ka noorte vanuseklassile.
Selleks oli ta tingimused üle vaadanud ja lastele sobivamaks kohendanud. Lõpptähtaeg ja
parimate tööde väljakuulutamine jääb samaks põhikonkursiga. Kuna laste kaasahaaramise
idee tuli alles töö käigus, siis eelarve planeerimisel selle auhinnafondiga arvetatud pole.
Arutasime, kuidas võiks noorte töid premeerida, ehk siis kellelt millist sponsorlust küsida.
Ideedena pakuti välja: ekskursioon Süvahavva villavabrikusse, liikluslinnakusse, Räpina
Loomemajja. Lisaks võimalusel küünlaid meisterdama, Tsentrisse ekskursioonile ja
sponsorluse korras laseriga lõigatud tänumärgid.
3. Olnud laupäeval, 8. veebruaril, käis Vilve Käsitööliidu volikogu koosolekul, kus muuhulgas
kiideti ka Võrumaad.
Lähemalt saab lugeda pärjatud 2019 a. pärandihoidjate ja käimasolevate konkursside kohta
Käsitööliidu kodulehelt: https://folkart.ee/
 Sellel aastal on käsitööpäevad Saaremaal 29. ja 30. mail. Kahe päeva sisse mahuvad
nii harivad loengud kui põnevad ekskursioonid. Kindlasti tuleb minnasoovijatel
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aegsasti praami- ja ööbimiskohad broneerida. Kel soovi saab lisainfot Vilve käest,
aga praegune info on ka avaldatud ka kodulehel: https://wi.ee/wpcontent/uploads/2020/02/K%C3%84SIT%C3%96%C3%96P%C3%84EVADSAAREMAAL-29-30-mai.pdf
Praegu jooksevad need kuupäevad kokku Mulgi päevadega, kus oleme oma
kohaloleku lubanud, kuid omavahel läbirääkides saab mõlemas kohas käia.
2021. aasta on käsitöömeeste aasta. Eelideena pakkus Käsitööliit välja, et iga
piirkond võiks märgata oma tublisid mehi ja anda teada, kes teevad ettevõtlusena
mõnd huvitavat käsitööd.
Eelmisel tsõõriklaual oli jutuks, et laatadel käies oleks kena kanda seljas rahvuslikus
stiilis rõivaest. Sirja, kes tegeleb õmblemisega, oli valmis õmmelnud ühe näidise
võimalikust linasest kleidist. Kleit on vööga ja avar, et vajadusel mahuks alla ka
midagi paksemat. Taskutele võimalusel tikkida Vana-Võromaa Käsitüü. Peale
demonstratsiooni kiideti lõige heaks ja kel soovi saab riide kulu ja õmblemise kohta
lisainfot küsida Sirjalt (tel. 55564450).
Ivaril oli idee tasandil välja pakkuda müügiinventari täiendamiseks sokkide, ehete
või muude asjade riputamiseks nelinurkne riiul, mille sisse on ehitatud panipaik,
kuhu saab ladustada ülejäänud kauba.
Tellitava mentorkoolituse osas käivad läbirääkimised Liis Luhamaaga, kuid võib
loota, et lähiajal saab toimuma „Sünteetiliste värvidega värvimine“. Lühidalt kokku
võttes saab koolitusel ülevaate kuidas sünteetiliste värvide puhul värve segada,
värviretsepte koostada ja täpsemalt kirja panna. Praktilises osas õpivad osalejad
retseptide testimist väikeste lõngakogustega ja retseptidega värvinäidiste kogu
loomist.

Järgmine tsõõriklaud toimub: 11. märtsil 2020 VANA-VÕROMAA KULTUURIKOJAS
(Katariina allee 11 Võrus).
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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