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Vana-Võromaa käsitööliste 2020 a. novembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 10.11.2020 Kreutzwaldi muuseumi tsäimajas 

kell 12-14.30  Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist. 

 

Kohal olid: Külli Eichenbaum, Maia Kulla, Vilve Oja, Merike Rebane, Sirja Säkk, Liilia Tann. 

 

PÄEVAKORRAS:  

  

Selleks päevaks varem välja kuulutatud vaseliste koolitus jäi Marika Sepa haigestumise tõttu 

ära. 

 

 

 Kuna vaseliste koolitus jäi ootamatult ära, siis näitas Vilve youtubest lühifilmi Eesti 

traditsioonilistest käsitöötehnikatest, kus Jaana Ratas näitas vaseliste tegemist. Vaata videot 

siit: https://www.youtube.com/watch?v=rCZQKflFEFw 

 Virtuaalse Tallinna Saku Suurhalli mardilaada tarbeks sai tehtud kahe meistri videod 

tutvustamaks Vana-Võromaa käsitöömeistrite töid ja tegemisi. 

Liilia Tanni video on vaadatav nii umapoodis: https://umapuut.ee/meistrid/liilia-tann/ 

kui youtubes : https://www.youtube.com/watch?v=FTVuH0Zwmtk 

Heli Viksi video on vaadatav nii umapoodis: https://umapuut.ee/meistrid/heli-viks/ 

Kui youtubes: https://www.youtube.com/watch?v=_AJQi2we29U 

Videod tegi Robin Valge. 

Kavas on veel kolme meistri tegemisi videona kajastada. Arutluste käigus pakuti välja Sirja 

Säkk, Reet Pettai ja Karille Bergmann. Videote valmimine sõltub videopoisi ajast. 

Üldine virtuaalse mardilaada kajastamine Käsitööliidu poolt jäi kesiseks. Algselt saadetud 

meid tutvustav info oli mardilaat.ee lehel puudulik. Olime lahterdatud käsitööpoodide 

kategooriasse, kuid tutvustava teksti juures puudusid kõik nii e-poele kui FB-i lehele 

viitavad kirjed. Ka ei näinud keegi sinna saadetud kahe meistri videot, mis suunasid 

umapuuti. 

Mardilaada uue toote rahva lemmikuks pärjati Sirje Hainase rästikukirjalised lipsud ja 

vööd. 

 12.-13. detsembril toimub ERM-i jõululaat, kuhu oleme oodatud. Ainuke klausel mis 

korraldajad meile lisasid oli, et saunamütse mitte müüki tuua. 

Seekordne müügiplats asub teises kohas, loodame, et see on eelmise aastaga võrreldes uus 

ja parem.  

Vilve palub juba varakult teada anda, kes saavad tulla müüma. 

 Jõulumüügist (7.-18. detsembrini) Instituudi saalis: 

o Kauba toomine ja ülespanek toimub 7. detsembril. 

o Jõulumüük läheb ametlikult lahti 8.detsembril kell 10.00.  

o Jõulumüük avatud tööpäevadel kella 10.00-17.00-ni 

o Meister, kes sa soovid oma kaupa müüki tuua, anna sellest varakult teada Vilvele 

kas meili ( vilve.oja@gmail.com) või telefoni (5541999)  teel. 

o Müüki toodava kauba kohta peab olema saateleht ja kaup markeeritud hinnasildiga 

arvestades omahinnale juurde vastavalt kas 30% MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü 

mitteliige või 20% MTÜ liige. 

o Kel on õnneloosi tarbeks väikest nänni panustada siis see on väga oodatud. 

o Anna endast teada, kui on aega ja tahtmist jõulumüügile müüma tulla. 

o Anna teada, kui vajad jõulumüügi plakatit, et seda omas kandis levitada. 
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 Vilve andis teada, et nüüdseks on avalikkusele avatud ka rahvarõivad.ee veebilehekülg. 

Vana-Võromaa kihelkondade rahvarõivaste kohta on veel vähe infot kuid selle täiendamine 

toimub pidevalt. Fotode ja  rahvarõiva valmistajatega on veel segadus. 

Lähiajal selgub jaanuaris toimuva rahvarõiva nõuandekoja infopäeva aeg. 

 

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 12.01.2021 

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


