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Vana-Võromaa käsitööliste 2021 a. aprilli ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 13.04.2021 veebipõhiselt kell 14-14.45   

Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist.  

Veebis osalesid: Külli Eichenbaum, Vilve Oja, Heli Viks, Urmas Štubis, Merle Alliksoo 

 

PÄEVAKORRAS:  

1. Info ja uudiste jagamine  

2. Vahepeal valminud tööde väljanäitamine. 

 

1. 

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

Vilve oli kokku noppinud infot olnud ja tulevastest sündmustest: 

 Käsitööliidu eestvedamisel korraldati veebipõhine tänupidu austamaks pärandihoidjaid. See 

aasta on kuulutatud meeste aastaks,  mistõttu on kõik pärjatud mehed: Margus Rebane punub korve,  

Algor Streng teeb sepatööd ja valmistab paate ning Priit Halberg tegeleb niplispitsi alalhoidmise ja 

edendamisega.  

 Käsitööliit saatis postiga 2020. aasta aastaraamatu ja vihiku „Mehed teevad käsitööd“. Kui 

huvi, saab Vilve käest tutvumiseks. Vihikus on kajastatud meie kandi meeste töid ja tegemisi: Ernst 

Sibul, kes valmistab laastukorve- Mihkel Soon, kes teeb kandleid ja Aivar Rumvolt esindab 

keraamikat. Vihikust leiab ka meile tuntud Meelis Kihulase peene puutöö. 

 Liivi Soovaga jätkub Käsitööliidu ajalooraamatu koostamine. 

 Käsitööliidu kodulehel folkart.ee on lisandunud hulgaliselt videofilme erinevate meistrite ja 

tehnikate õpetustega, sealhulgas ka täispikki mentorite koolitusfilme, mida tasub vaadata siit: 

https://folkart.ee/mentorite-koolitusfilmid/ 

Huvipakkuvamatest mainiks Ulve Kangro „Kuidas hooldada pitse“. 

 14. aprillil on ERM-i 112. sünnipäev. Nende kodulehel erm.ee toimub veebiülekanne 

hommikust kuni õhtuni. Tasub tutvuda ajakavaga ja liituda endale sobival ajal.  

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

viimane tööde esitamise päev on 29. aprill. 

Külli rääkis peatselt (mai kuu teises pooles) avatavast veebilehest kylas.ee, mida haldab Võrumaa 

Arenduskeskus ja kus saab kohalik kogukond hakata pakkuma elamusteenuseid. Käsitöömeistrid, kes 

oleks valmis oma aega ja põnevaid teadmisi jagama peredele või väikestele seltskondadele endale 

sobival ajal ja moel (ja ikka tasu ka saama), on oodatud selle veebikeskkonnaga liituma. Keda asi 

huvitab, võib küsida  lisainfot Külli käest või siis otse kontaktidelt lehel: https://kylas.ee/ 

 

Vilve käis tutvumise eesmärgil Võru jalatsivabrikus Abris. Saanud direktoriga jutule selgus, et nad 

pakuvad väikse raha eest laias valikus nahajääke (nii suuremaid kui väiksemaid). Saab valida sileda ja 

struktuurse pealispinnaga ning erivärvilisi nahku. Kellel huvi jalatsi liistude vastu- ka neid saab 

valida. Veel tuli jutuks, et nende juurde saab minna koolipraktikat tegema. 

Sai räägitud meeste rahvarõivaste juurde kuuluvate kirsasaabaste tegemisest. Meilivestluse käigus sai 

saadetud fotosid, millised need peaksid välja nägema. Valmisolek tellimustöödeks on olemas. 

Kui kedagi miskit kõnetas, siis võta ühendust Vilvega. 

 

Võrumaa laulupidudest on möödumas 140 aastat ja seetõttu pöördus Maie Pau kõigi poole palvega 

sobrada kodustes arhiivides ja otsida huvitavaid pilte, mis oleksid seotud siinsete laulupidudega. 

Täiendavat infot saab küsida Maie Pau’lt telefonil 5346 5634 või meili teel: 

maie.pau@rahvakultuur.ee 
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2. 

Kuna Urmas oli ennast kuulama sättinud oma töötoas, siis saime ülevaate tema treitud kaussidest, 

lusikatest ja topsikutest. Ta tegi lühikese näitliku ülevaate erinevatest puudest valmistatud esemetest- 

kui erinevad on puu struktuurid ja mustrid. 

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 4. mail 2021, kus lisaks kõigele muule hõikame välja 

tootekonkursi „Mõtsa poolõ“ äramärgitud tööd.  

Aeg näitab, kas kohtume taas veebi kaudu või saame päriselt kokku.  

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


