Vana-Võromaa käsitööliste 2021 a. jaanuari ümarlaua kokkuvõte
Toimus 12.01.2021 veebipõhiselt
kell 14-15.00 Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist.
Veebis osalesid: Külli Eichenbaum, Vilve Oja, Sirja Säkk, Liilia Tann, Reimo Ani, Agur Piirisild,
Marge Tadolder, Eve Sokk, Kairi Orav.
PÄEVAKORRAS:
 Tagasivaade läinud aastasse.
 Selle aasta plaanide tutvustus.
 Jagame omavahel infot ja uudiseid.
1.
Vilve alustas koosolekut tänusõnadega käsitöölistele, kes panustasid eelmisel aastal oma
aega, et saaksime oma tegemistega edasi liikuda.
Vaadates eelmisele aastale tagasi, siis tõdes Vilve, et see oli eriline - just tegevuste ümber
viimisega veebipõhisesse keskkonda.
Eelmist aastat kokku võttes toimus nii mõndagi:
 Veebr.- uue toote konkurss „Aigu om“ avalöök
 Märts - käidi Vilniuse käsitöölaadal
toimus ERKL-i mentorkoolitus Liis Luhamaa eestvedamisel „Aniliinvärvidega
värvimine“
 Aprill-mai oli viiruse karantiigi aeg - ära jäid tsõõriklauad ja Mulgi pidu. Mai
tsõõriklaual, mis toimus veebipõhiselt, sai välja kuulutatud tootekonkursi „Aigu
om“ võidutööd. Kokku laekus konkursile 26 tööd 15-lt autorilt.
 Juuni - toimus MTÜ üldkoosolek
Käidi Vastseliina Piiskopilinnuse kaubapäeval
 Toimus üle-eestiline rahvarõiva tuulutamise päev, kus Vilve tegi meie kihelkondade
rahvarõivastest ülevaatliku video, mida saab vaadata FB-i lehelt MTÜ VanaVõromaa Käsitüü ja siit:
https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/videos/263276048254407
 August - kaubeldi Karilatsi Ökofestivali laadal
Esindus käis Vastseliinas Ilme Aimi isikunäituse avamisel
 September - toimus Seto Kuningriik, kus käidi saatkonnaga
 Oktoober - Lindora laadale ei läinud, sest laat pidi ära jääma
 November- toimus virtuaalne Tallinna Mardilaat, kuhu Vilve saatis meie tooteid
tutvustava video ja teksti, mis kahjuks ei paistnud kuskilt välja.
Planeeritud vaseliste koolitus jäi ära.
 Detsember- toimus meie enda käsitöö jõulumüük. Kahjuks jäi müügist tulnud
sissetulek aegade väiksemaks. ERM-i laadale oli kavas minna, aga viimasel hetkel
jäeti laat ära.
Urvaste vööde raamat on kujundatud/ küljendatud käsikirjaks. Kujundajaks Epp Margna.
Raamatu väljaandmine jääb sellesse aastasse.
Sügis-talv perioodil said videosse üles võetud Liilia, Heli, Sirja ja Reeda meistrivideod,
mida saab vaadata Umapuut.ee meistrite tutvustuse juurest. Lisaks sai tehtud meie tooteid ja
esemeid tutvustav reklaamklipp.
Vilve tegeles suvel ning sügisel rahvarõiva nõuandekoja tarbeks info ja materjalide
kogumise ning suhtles rahvarõivaste tegijatega. Valmistame ette rahvarõiva nõukoja toa
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avamist Vana-Võromaa Kultuurikojas. Karille õmbleb Võru Instituudi tellimusel Rõuge
mehe ja naise rahvarõivaste komplekte.
2.
 Alanud aasta ühisprojektiks on koostöö Võru Linnavalitsusega seoses Eesti-Vene
piiriülese projektiga, kus kutsutakse käsitöölisi koostööle Pihkva käsitöölistega ning
Pihkva Ülikooliga. Info väljas: http://www.voru.ee/er58-bestnest Just lõppes
osalemiseks motivatsiooniavalduste vastuvõtt. Täpsemad tulemused on veel
teadmata, kuid vahekokkuvõte näitas, et käsitööliste huvi koostöö vastu on suur.
Peagi selguvad tulemused, millest Vilve kindlasti annab ülevaate.
 Vana-Võromaa rahvarõiva nõuandekoda tutvustame 15. jaanuaril nõuandekodade
infopäeval, mis toimub taas veebipõhiselt. Selle tarbeks teeb Vilve video,
tutvustamaks tuba ja koostööpartnereid.
 Veebruaris saab stardipaugu uue toote konkurss „Mõtsa poolõ“, mille lõpptähtaeg
on aprilli lõpus.
 Kevadepoole, kui viirus loodetavasti taganeb, on toimumas vaseliste ERKL-i
mentorkoolitus.
 Taas oleme kutsutud mais toimuvale Mulgi peole
 Jätkame meistrite videotutvustuste sarjaga, kui selleks toetuse saab
 Uma Poodi toodete täiendamine. Vilvel palve - palun vaadake e-poes oma tooted
kriitilise pilguga üle ja kui midagi tahab muutmist, siis andke teada.
 Jätkame Urvaste vööde raamatuga edasi liikumist, loodame raamatu trükki saada.
3.
Vilve tundis huvi, kas sellel aastal Varese käsitöölaat toimub?
Vastas Agur: Praegu ei ole põhjust seda ära jätta, iseasi kas see saab toimuma Varesel või
mõnes teises paigas, see selgub ajapikku.

Järgmine tsõõriklaud toimub 9.veebruaril 2021. Aeg näitab, kas kohtume taas veebi kaudu
või saame päriselt kokku
Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja
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