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Vana-Võromaa käsitööliste 2020 a. septembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 23.09.2020 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, Vilve Oja, Reet Pettai, Merike Rebane, Sirja Säkk, Liilia 

Tann, Karille Bergmann, Aime Kuljus, Piia Suvi. 

 

PÄEVAKORRAS:  

  

1. Vaatame tagasi olnule ja tehtule.  

2. Seame sihte algavaks sügis- ja talvehooajaks.  

3. Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

1. Vaatame tagasi olnule ja tehtule.  

 

Vilve tuletas tagasivaateks meelde, et viimane tsõõriklaua kokkusaamine oli 11.märtsil ja 

16.juunil üldkoosolekul. 

Kuna kevad-suvi olid viiruse ohu tõttu keerulised ja kokkusaamisi vähe, siis väike tagasivaade 

olnule: 

 Veel viimsel hetkel, 12.märtsil sai toimuda ERKL-i mentorkoolitus Liis Luhamaa 

eestvedamisel „Aniliinvärvidega värvimine“ 

 06. mail kuulutas videosilla vahendusel Vilve  välja uue tootekonkursi „Aigu om“ 

võidutööd. Lisaks kajastati uudist veel Kuku raadios, ERR-i võõrkeelsetes uudistes, 

Maalehes, Uma lehes jne. 

 7. juunil toimus Käsitööliidu eestvedamisel virtuaalne üle-eestiline rahvarõiva 

tuulutamise päev kus Vilve tegi meie kihelkondade rahvarõivastest ülevaatliku video, 

mida saab vaadata FB-i lehelt MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü ja siit: 

https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/videos/263276048254407 

 20. juunil käisime oma töödega väljas Vastseliina Linnuse kaubapäeval. Aitäh müüma 

tulemast: Karille, Külli, Ervin ja Vilve. 

 16. augustil õnnestus käia Ökofestivalil Karilatsis. Aitäh müüjatele: Reet, Liilia, Reimo, 

Agur, Külli, Vilve. 

 29. augustil käisid Vilve ja Heli Vastseliinas käsitöömeistri Ilme Aimi 70. sünnipäevale 

pühendatud isikunäituse avamisel. 

 05. septembril toimus Kolossovos Seto Kuningriigi päev, kus toidu, muuseumide ja 

turismi kõrval näitasime ka Vana-Võromaa käsitööd. Aitäh Karille ja Külli meid 

esindamast. 

 18. septembril käis Karille Käsitööliidu Juhtide koolis, kus räägiti: 

o Ka pealinna käsitööpoes läheb müük väga halvasti, kuna turiste ei ole ja kohalik 

ostab vähe. 

o Kohe-kohe on lõppemas pitsiaasta konkurss. 

o 2021 kuulutatakse välja MEESTE AASTAKS 

o 2019 aasta Mardilaadal tehtud roost kroon pääses Quinessi rekordite raamatusse. 

o Mentorkoolituste sõidukulud lähevad kallimaks, st koolitusi saab vähem 

korraldada. 

o Järjest valmivad Eesti Käsitöö tellitud lühifilmid traditsioonilistest 

käsitöötehnikatest. Neid saate vaadata siit: 

https://www.youtube.com/watch?v=wGlNquyNyxI&list=PLMYj7eZJsfZD9thF

5jGA9FvYC8pFCcfu0 

https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/videos/263276048254407
https://www.youtube.com/watch?v=wGlNquyNyxI&list=PLMYj7eZJsfZD9thF5jGA9FvYC8pFCcfu0
https://www.youtube.com/watch?v=wGlNquyNyxI&list=PLMYj7eZJsfZD9thF5jGA9FvYC8pFCcfu0


 2 

o 25. septembril toimub ettevõtluspäev Põltsamaal. Sellest saate lähemalt lugeda 

siit: https://folkart.ee/uritused/ettevotluspaev-2020/ 

o 17. oktoobril toimub Tõstamaal konverents, mille kohta saate täpsemat infot siit: 

https://folkart.ee/uritused/tostamaa-kasitookeskuse-10-tegevusaasta-konverents/ 

o 2021. aastal toimuvad Käsitööpäevad Saaremaal ja 2022. aastal Valgamaal. 

 Karille on suve jooksul Urvaste vööde raamatu tarbeks, ka edaspidiseks, teinud 

lõngakataloogi koos värviretseptidega. Vilve ja Aime kudusid vöid. Tänaseks on 

kudumata veel 6 vööd. 

 Vilve tegeles suvel rahvarõiva nõuandekoja tarbeks info ja materjalide kogumise ning 

talletamisega. Plaanis on aasta lõpuks avada kohalik nõukoda, asukohaks Vana-

Võromaa kultuurikojas. Karille valmistab Võru Instituudi tellimusel Rõuge mehe ja 

naise rahvarõivast komplekte. 

Tagasi vaadates suviste müügikohtade müügile, siis jäid kõik meistrid väga rahule.  

 

2. Seame sihte algavaks sügis- ja talvehooajaks.  

 

Külli andis teada, et järgneva aasta rahastustest pole veel midagi teada. Kõige suurem selle 

aasta tegevustoetuse projektist rahastatav sündmus on Tallinna Mardilaat. Kui see peaks ära 

jääma, siis saaks katta rahvarõiva nõukoja ettevalmistusega seotud kulusid.  

Eesootavatest plaanidest rääkis Vilve järgmist:  

 Käib UmaPoodi uuele platvormile üleviimine, seetõttu ei ole mõistlik praegu kaupu 

lisada. Hetkel käib tehnilise lahenduse loomine ja kaupade üleviimine. Uudisena saab 

poes olema kinkekaardi võimalus. 

 Kui vähegi lubatakse veel laatu pidada, siis on plaanis minna Lindora laadale (28.10), 

ERM-i jõulumüügile ( kuupäev teadmata) ja Tallinna Mardilaadale (5-7.11). Kindlasti 

saab toimuma meie endi kahenädalane jõululaat ( 7-18.12) 

 17. oktoobril toimub taas „käsitöökojad üle maa“ aktsioon. Praeguseks on Võrumaa 

ürituste all ennast registreerinud F.R.Kreutzwaldi muuseum ja Kaabsoo.  

Arutlusringis jõuti järeldusele, et sel aastal Instituudis kaubavahetust ei tee, vaid 

korjame kokku meie meistrite korraldatavad õpitoad ja Vilve lisab need Käsitööliidu 

kalendrisse. 

 Kevadel ära jäänud vaseliste koolituse ja Vastseliina Käsitööühingu külastuse proovib 

Vilve kokku leppida nii, et need jääksid tsõõrikute päevadele. 

 

3. Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

 Reet Pettai oli kaasa toonud praegu metsas kasvavad lõnga värvimiseks sobivad 

seenenäidised. Arutati võimalikku seentega lõnga värvimise õpituba. Selleks, et õpituba 

saaks toimuma tuleb välja selgitada võimalik huviliste ring. 

 Marge Tadolder (Otepää) ootab oma poodi müüki meie käsitöömeistrite toodangut, 

samas on ta ise huvitatud oma kauba meil turustamisest. 

 3. oktoobril on Viljandi Kultuuriakadeemias kangakudujate infopäev „Oma Moodi 

Rahvarõivas“. 

 Vilve läheb 8. oktoobril ERM-i „Aino Voolmaa 100“ üritusele. 

 Oktoobri lõpuni on Viljandi linnaraamatukogus Kultuuriakadeemia metallitöö eriala 

tööde näitus.  

 

Järgmised tsõõriklauad toimuvad praeguste plaanide järgi: 13.10.2020, 10.11.2020, 

12.01.2021, 9.02.2021, 9.03.2021, 13.04.2021 ja 4.05.2021 

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 
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