Vana-Võromaa käsitööliste 2020 a. märtsi ümarlaua kokkuvõte
Toimus 11.03.2020 Vana-Võromaa Kultuurikojas (Katariina allee 11 Võrus).
kell 14-16.30 Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist.
Kohal olid: Külli Eichenbaum, Ivar Jõgeda, Maia Kulla, Vilve Oja, Reet Pettai, Agur Piirisild, Merike
Rebane, Sirja Säkk, Liilia Tann.
PÄEVAKORRAS:
 Suvised müügikohad
 Muljeid ja pildimaterjali Vilniuse käsitöölaadalt
 Vana-Võromaa esindus Mulgi peol
 Jagame omavahel infot ja uudiseid.

1. Vilve oli järgi uurinud 2020. aasta suvisel ajal võimalike müügikohtade töökorralduse ja
nendesse käsitöö müüki andmise võimalustest:
*Munamäe jalamil olev käsitööpood on suvisel perioodil avatud ja käsitöö müügi
osas palun pöörduda Andres Saare poole.
* Rõuge Ööbikuoru külastuskeskuse osas käib Rõuge vallavalitsuses
hanketingimuste kokkupanemine. Majas praegu tegutsenud ettevõtjatel lõppesid
lepingud.
* Vastseliina Piiskopilinnusese käsitööpoe kohta info puudub. Vilve saatis küll
järelepärimise, kuid sellele pole vastatud tulnud.
* Anni Butiik Otepääl ja Pühajärve Puhkekeskuses (Marge Tadolder) on valmis
vastu võtma erinevaid käsitöötooteid.
* Mõniste muuseumis on meie käsitöö olnud müügis aastaringselt. Praegu sealolev
kaubavalik täiendust ei vaja.
2. Vilve, Karille, Heli ja Maia käisid 6.-8. märtsil toimunud Vilniuse käsitöölaadal silmaringi
laiendamas.
Vilvel oli tehtud hulga pilte, mis on tänaseks üles pandud FB-i lehel MTÜ Vana-Võromaa
Käsitüü ( https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/ ).
Kokkuvõtteks võib öelda, et laat oli väga mastaapne, paljud kohad jäid kindlasti käimata ja
nägemata. Huvitav oli see, et toidu müüjad olid ülekaalus. Käsitöö oli kõik kohalik ja eriti
domineerisid keraamika, puutöö, rauatöö, nahatöö ja kõladega tehtud erinevad ehted ja
kaunistused. Oodatust jäi kesisemaks rahvarõivaste, linase riide ja lõnga müük. Kahjuks
viis giid huvilised linase riide poodi alles viimase päeva hommikul ja väga lühikeseks
ajaks.
Laadal ringi uidates võttis Vilve nii mõnedki kontaktid, kust saab täiendavat infot ja e-poest
tellida endale meelepäraseid tooteid.
Linase riide, kodutekstiili, õmblustarvete ja muu käsitööks vajaliku pood: www.audiniai.net
Linaseid kangaid saab veel: www.linonamai.lt
Hästi kirevaid ja värviküllased kangad: https://www.satinafolk.pl/
Kes peaks minema omal käel Leedu poole, siis paar eriti head kohta, kust saab linast
kangast on Panevezyse "Linase" linapood, aadressil S.Kerbedzio g.23 ja Riias rikkaliku valikuga
lõngavabriku pood mis asub aadressil Bruninieku iela 106 "SIA Klippan saule "
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3.
Võrokesed on saanud kutse osaleda Mulgi peol, mis toimub 30. mail 2020 Karksis.
Plaanisime, et Vana-Võromaa käsitööesindus läheb kindlasti Mulgi peole, Vilve uuris
täpsemaid tingimusi.
Tänaseks on teada, et vabal laval antakse soovi korral meile 15 minutit
esinemisaega. Lava asub keset laadamelu. Laval on elektri kasutamise võimalus,
kuid pole demonstratsiooni jaoks eraldi lava ega projektori kasutamise võimalust.
Laval on ruumi 8x6 meetrit.
Peopäeva kava küll veel pole aga teada on, et laat toimub kell 11-16.00. Võimalik
on korraldada töötube, selleks peab korraldajaid varakult teatama, sest töötubade
läbiviijatele on ette nähtud toitlustamine.
Rongkäik algab kell 14.00, mis suundub kontserdile.
Ühiselt võeti vastu otsus, et kuna vabalaval on esinemisaeg piiratud, siis jätame
lavalised etteasted esialgul ära.
Vilve rääkis korraldajatega ning koos jõuti otsusele, et erinevad kultuuripiirkonnad
võiksid välja tulla saatkondadena – nii paistame rohkem silma ja on selgem, kes me
oleme. Saatkond tähendab, et lisaks käsitööle tuleks kaasata ka toit, lõõtspill,
suitsusauna ning võro keele teema.
4. Agur andis teada, et Pühajõe laada läbiviimine sellel aastal on veel teadmata, sest kõik
sõltub algavast teeremondist, mille algus ja piirangud ei ole veel teada.
Selleaastane roosipäev toimub Meremäel 16.mail

NB!
Järgmine tsõõriklaud koos vaseliste koolitusega pidi toimuma 15. aprillil 2020, kuid jääb
seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ära.
12. märtsil 2020 kuulutas Vabariigi Valitsus välja eriolukorra, et tõkestada kroonviiruse
levikut. Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid kaugõppele, kehtestas
sanitaarkontrolli piiridel ja sulges kultuuriasutused 1. maini.
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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