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Vana-Võromaa käsitööliste 2021 a. veebruari ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 9.02.2021 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, 

Kadri Võrel, Meelis Kihulane, Heli Viks. 

 

PÄEVAKORRAS:  

  

 Tootekonkursi „Mõtsa poolõ“ arutamine 

 Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

1. 

Rahvakalendri järgi luuvalupäeva juhatas sisse Vilve, kutsudes kõiki suurematest 

rahmeldamistest eemale hoidma, sest muidu on oht, et terve aasta luud-liigesed valutavad. 

Sissejuhatuse tootekonkursile  ja Käsitööliidu meeste käsitöö aastale andis Meelis 

Kihulane, kes kutsus üles kõiki käsitöömehi, kes ka hobikorras midagi käsitööna 

meisterdavad, ükskõik  mis materjalist, oma töid/tegemisi julgelt näitama.  

Käsitööliit on plaaninud mitmeid üritusi seoses meeste käsitöö aastaga: 

 Sügisel on plaanis korraldada näitus meeste käsitööst 

 3D (video) õhtu, kus võiksid oma töid/tegemisi seletada ja näidata need, kes teevad 

midagi huvitavat ja teistmoodi. Küsijaks-jutuvedajaks oleks Meelis ise. Kui 

käsitöömees juhtub olema tagasihoidlikumat sorti, siis võimalik ka ainult piltide 

näitamine.  

 Oodatud on huvitavate lugudega tooted 

 Kavas koostada meeste töödest raamat 

 Pakkuda välja laatu, kus mehed saaksid oma käsitööd pakkuda, kohapeal võtteid 

näidata, teha õpitube või jutte pajatada. 

Kes teab-tunneb käsitöömehi, saatke see info Meelise meilile: mkihulane@gmail.com. 

Vilve pakkus kohe Rõuges tegutseva Martin Mõttuse nime. 

Külli arvas, et miks mitte kutsuda puutöömehed Varese käsitöölaadale (7.august). Praegu 

pole selget teavet, kus laat toimub, kuid jutuks on tulnud nii Varese kui Harjumäe. Kadri 

pakkus välja Sõmerpalu ja Osula staadioni. Praegustel andmetel toimub samal ajal ka Seto 

Kuningriik.  

 

Külli tutvustas tootekonkursi „Mõtsa poolõ“ tingimusi: 

 Konkurss saab avalöögi 11.02.2021 

 Kestab kuni 30.aprillini 

 Võitjad hõigatakse välja 4.mail. 

Lisaks tingimustele koostab Külli abistava materjali metsa kohta käivatest ütlustest, 

sõnadest kui pärimustest.  

Kogu materjal konkursi kohta on alates 11.02.2021 välja pandud FB-i lehel 

https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft 

ja samuti on info alaliselt üleval käsitöö kodulehel:  

https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-kasituu/kasituukonkurss/ 
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Märtsis ja aprillis lisab Vilve samale lehele täiendavat teavet ja abistavat materjali 

tootekonkursi tarbeks. 

„Mõtsa poolõ“ ei piira tooteid ainult metsa teema ja puutööga,  oodatud on ka kõigi teiste 

valdkondade käsitöötooted. Kadri pakkus välja tooteid nahast, luust, sarvedest, 

rahvameditsiinist. Agur pakkus talismanid. Kopranõre kasutusvõimalused päästsid lahti 

eriti suure ideedelaviini ja tootearendus hakkas juba peale otseeetris . Meelis soovitas 

vaadata 8.veebruari saadet „Osoon“, kus on juttu metsloomade luudest ja kopranõrest. 

Teema kokkuvõtteks siis: konkurss saab kohe stardipaugu ja käed-pead tööle .  

 

2.  

Kahe kokkusaamise vahepeal  kogunenud info andis edasi Vilve: 

 Alanud aastal läheb käima ühisprojekt, koostöö Võru Linnavalitsusega Eesti-Vene 

piiriülese projektiga, kus kutsutakse käsitöölisi koostööle Pihkva käsitöölistega ning 

Pihkva Ülikooliga. Info väljas: http://www.voru.ee/er58-bestnest   Praeguseks on 

välja valitud tuumikgrupp (15 inimest) kellega hakatakse edasisi tegevusi arutama. 

Välja selgitatakse ka vene poole koostööpartnerite koolituste soovid. 

 14. veebruar toimub ERM-is rahvarõiva tegijate kooli lõpetajate lõputööde esitlused 

ja rõivaste näitamine.  

 13.-14. märtsil toimuvale Tartu Näituste Messikeskuse KEVADLAADA-le tuli 

kutse. Esindusega ei osaleta, sest tingimused ei ole meile soodsad.  

 13. märtsiks on kavandatud mentorkoolitus „Vaselised“ Astri Kaljuse õpetamisel. 

 9.-11. juulil toimub Kihnu Merepidu 

 Võru linnapea sõnul hakatakse sellel suvel Võrus loomemajaks hoonet renoveerima. 

 Räpina AK lisab MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü praktikakoha pakkujate nimekirja. 

Saame pakkuda praktikantidele laatadel müügikogemust ja vajadusel õpetada neid 

pärandiliste oskuste ning teadmiste osas.   

 Käsitööliit peab järgmisel aastal oma tegevuse 30. aastapäeva. Sellega seoses on 

koostamisel ülevaateraamat, kuhu on vaja ka Vana-Võrumaa kohta ajalootalletusi.  

 Käsitööliidu kokkusaamine on lükatud edasi 27. märtsile. 

 Vastseliina Piiskopilinnuses käsitöömajas suvise müügivõimaluse kohta sai Vilve 

linnuseisandaga rääkides teada, et maja rent on 240.- + vesi+ elekter. Liilia teadis, et 

elektrit läheb seal ohtralt kuna maja on külm ka suvel. Seega võib siia juurde veel 

100.- arvestada. Ühiselt otsustati, et jätame selle võimaluse kasutamata, kuna 

tundub, et kulu tuleb suurem kui tulu. 

 UmaPuuti on lisandunud viited sõprade veebipoodidele (Kihnu ja seto). Varsti on 

lisandumas ilmselt ka Hiiumaa. 

 Vilve kutsus kõiki üles uusi tooteid UmaPuuti müüki pakkuma. 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 9.märtsil 2021. Aeg näitab, kas kohtume taas veebi kaudu või 

saame päriselt kokku. Võimalik on teha ka nõnda, et korraga ollakse nii kohapeal kui veebis.  

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

http://www.voru.ee/er58-bestnest

