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Vana-Võromaa käsitööliste 2020 a. oktoobri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 13.10.2020 Vastseliina Käsitööühingus 

kell 14-16.30  Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist ning Margit Olesk 

Vastseliina Käsitööühingust. 

 

Kohal olid: Külli Eichenbaum, Vilve Oja, Merike Rebane, Liilia Tann, Karille Bergmann, Ivar Jõgeda, 

Margit Olesk, Piia Suvi. 

 

PÄEVAKORRAS:  

  

1. Margit tutvustab Vastseliina Käsitööühingu tegemisi. 

2. Jagame üksteisega jooksvaid uudiseid. 

 

1. 

Margit näitas Vastseliina Käsitööühingu ruume, kus praegu käiakse koos kord nädalas. Põhiliselt 

tehakse koos lapitööd. Ruumides on mitmed õmblusmasinad s.h teppimise masin. Välja oli pandud 

palju huvitavaid ja pilkupüüdvaid lapitekke ning väiksemaid lapitehnikas tehtud esemeid. 

Muuhulgas tuli jutuks Vastseliina linnuse suvise käsitöö müügi korraldamine. Varasemalt on seal 

müüki lubatud korraldada Vastseliina Käsitööühingul, kuid olnud suvel oli käsitöömaja hoopiski 

kinni. Kuna koht on hea ja turiste seal käib siis oleks kasulik see koht ikkagi suviti avatud hoida. 

Arutati võimalust Vastseliina Käsitööühinguga kahasse Ivar Traageli käest uurida, millised on 

seoses majaga eeloleva suve plaanid. 

 

2. 

Vilve andis teada, et: 

 võrokeste veebipood UmaPuut on nüüdseks üle viidud uuele platvormile ja palus kõigil 

põhjalikult üle vaadata poes väljas olevad kaubad. On võimalus, et ületoomisega on üht-

teist kaduma läinud või liiast väljas. 

 Tallinna Saku Suurhalli Mardilaata laata ei toimutavapärastel tingimustel vaid selle asemel 

toimub 6.-8. novembril virtuaalne mardilaat. Käsitööliidu lehel saab olema link, kuhu saab 

lisada nii videosid kui muud ennast, meistreid ja kaupu tutvustavat materjali.  

Sellega seoses on väga kiirelt vaja videomeest, kes paneks meist kokku ühe üldise 

tutvustava materjali. Kuna kõik tuntumad videomehed on juba tööga hõivatud ja uusi 

pakkumisi vastu ei võta, siis ollakse otsinguil. 

Pakuti välja Jüri Kuusk (Võru Foto), Johan Kudu (55616141) ja Joosep Kurm (53047634) 

ning Robin Valge (58663282). 

 Lindora laata sel aastal ei toimu. 

 Uma Meki laat toimub 7. novembril Võru kesklinna pargis, kuhu on oodatud müüma ka 

kohalik toiduga seotud käsitöö. 

 On selgunud ERM-i jõululaada toimumisaeg: 12.-13.detsember. Sooviavaldus seal 

osalemiseks on saadetud. Lõplik otsus osalejatele tehakse teatavaks 9. novembril. 

 Detsembri algul tavapärast Võru jõululaata ei toimu. 

 Meie endi plaanitud jõulumüük on kavas pidada. 

 Rahvarõiva Nõuandekoja jaoks saab Kultuurikotta ühe boksi, mis tuleb sisustada. 

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 10.11.2020 Dr. Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi tsäimajas. 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


