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Vana-Võromaa käsitööliste 2021 a. märtsi ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 9.03.2021 veebipõhiselt  

kell 14-15.00  Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist. 

 

Veebis osalesid: Külli Eichenbaum, Vilve Oja, Liilia Tann, Reimo Ani, Agur Piirisild, Heli Viks. 

 

PÄEVAKORRAS:  

  

 Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 Näitame üksteisele, mis talveajal valminud. 

1. 

Viiruspuhangu tõttu on kogu riigis tegevuspiirangud, liikumist on vähe ja sündmusigi napib. 

Vilve oli kokku noppinud infot praegu teada sündmuste asjus ning andis lühiülevaate lähiajal kavas 

olevast:  

 Välja on hõigatud Karilatsi Ökofestivali toimumine 15.augustil, käsitööesindusel on plaan 

sinna minna. 

 Just toimuma pidanud vaseliste koolitus jääb taas ära, ootame sobivat võimalust peale 

piirangute leevenemist. 

 Setomaa on väljahõiganu 10. juulil avatud käsitöötalude päeva. 

 2022 ja 2023 on Käsitööliidul plaan kuulutada välja laste aastaks. Ilmselt võiks meil tuleval 

aastal oam konkursiga siis samast teemast lähtuda?  

 Vene piirülese programmi BestNest tegevus võtab hoogu üles. Peatselt saab veebi teel 

kokku tuumikrühm, et tutvuda üksteisega ja pidada täpsemaid plaane edaspidiseks. 

 Rahvarõiva nõuandekoja boksi sisustuse tarbeks on instituudil plaanis tellida kapid ja 

vitriin, kuhu esemeid vaatamiseks välja panna ning kus infomappe hoida. 

 Tänu Karula kihelkonnas elavale Virve Niiliskile, kes koob ise rahvarõiva triibuseeliku 

kangast, saab Vilve peatselt alustada meie kihelkondade seelikutriipude albumi koostamist. 

 FB-is tuleb uuendada tootekonkursi „Mõtsa poolõ“ postitusi – konkurssi meelde tuletada. 

 Rahvarõivaste riietumise video tarbeks on esimene ülevaatlik mustand eesti keelsest tekstist 

koostatud. 

Vilve kutsus kõiki üles üle vaatama ja pakkuma oma tehtud tooteid e-poodi UmaPuut. 

 

2. 

Videosilla kaudu olid nii mõnedki meistrid valmis näitama oma viimaseid töid: 

 Kaabsoo näitas vastvalminud murtud marmori imitatsiooniga suurt püramiidküünalt. 

 Liilia pead ehtis enda vilditud lillevanik. 

 Helil oli telgedel villane kangas. 

 Eve oli valmis saanud kalenderpäeviku ja mitu albumit. Ühe albumi muutis eriti hinnaliseks 

isa ajast leitud pargitud naha kasutamine. 

 Vilvel olid valmis saanud peenetel varrastel kootud villased poolsukad, mille säärt ilmestas 

Urvaste kirivöö muster. Lisaks olid valmis saanud muuseumi koopiana tehtud Räpina ja 

Hargla kirikindad, mis lähevad nõukotta kinnaste näituse juurde.  

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 13.aprillil 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 


