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Vana-Võromaa käsitööliste 2021 a. septembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus mihklipäeval, 29.09.2021 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

kell 14-16.30  Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja (veebi teel) Võru Instituudist. 

Kohal olid: Külli Eichenbaum, Reet Pettai, Piia Suvi, Liilia Tann, Sirja Säkk, Margit Olesk, Ivar 

Jõgeda. 

Veebi teel: Karille Bergmann, Heli Viks (osaliselt)  ja Vilve Oja 

 

PÄEVAKORRAS:  

 

 Räägime loomemajast. 

 Seame sihte algavaks sügis- ja talvehooajaks. 

 Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

 

1. 

Külli ja Vilve käisid 21. sept Võru Linnavalitsuses nõupidamisel, kus arutati Võrru rajatava 

loomemaja sisulise tööga seotud küsimusi. Juba aastaid on plaanitud Võru linna rajada loomemaja, 

kus saaks nii linna, kui ümberkaudsete valdade loomeinimesed toimetada ja mis oleks ka avatud 

külastajatele. Tänaseks on ehitustööd objektil (Kesklinna kooli kõrvalhoone) alanud ning 

eeldavasti lõpevad tööd järgmise aasta kevadel. 

Loomemaja projektiga on Vana-Võromaa Käsitüü kogu aeg sidet hoidnud, sest meil pole selget 

asukohta, kus alaliselt koos käia, oma tooteid näidata ning õpet pakkuda.  

Renoveeritavas hoones esimesel korrusel saavad sobivad ruumid nii näitusmüükideks, õpitubade 

läbiviimiseks kui ka muu tegevuse korraldamiseks. MTÜ juhatus on analüüsinud käsitööliste 

vaatenurgast võimalusi ja takistusi ning koostanud lühikokkuvõtte. Nõupidamisel sai selgeks, et 

mõlema osapoole huvid kattuvad ja Vana-Võromaa Käsitüü asub ette valmistama täpsemaid 

plaane.  

 

2.  

Vilve rääkis sügis-talvistest plaanidest 

LAADAD:  

 Tallinna Saku suurhalli mardilaat toimub sellel aastal 11.-13. november. Suuline kinnitus 

seal osalemiseks on antud ja meil on rahalised vahendid olemas. Nüüd on vaja kiirelt 

otsustada, kas lähme välja teemapõhiselt, nagu üle-eelmine aasta või vaba teemaga.  

Välja pakuti, et võiks ära kasutada meie eelmise aasta tootekonkursi teemat „Aigu om“ ja 

selle aasta teemat „Mõtsa poolõ“.  

Esmalt on vaja välja selgitada kas väljapanekuks on tooteid piisavalt, et selle põhjal saaks 

kunstnik Epp Margna koostada müügiboksi kujunduse kavandid.   

Järgmiseks tsõõriklaua ajaks peavad tooted olema teada. 

Vilve palus kõigil, kel võimalik mardilaadale müüma tulla, endast märku anda. Laadapoolsed 

tingimused on, et kas: 

*oled vaktsineeritud,  

*corona läbi põdenud (tõendiga),  

*teinud 72 tunnise testi või *48 tunnise testi (tõendiga)  

Laada laupäevasel päeval toimub rahvarõiva seminar ja hiljem laval rahvarõivaste 

demonstratsioon, millest võtame osa ka meie. 

Seega, nobedad näpud tööle ja andke teada toodetest, mida võiks laadale kaasa võtta. 

 ERM-i jõululaat toimub 12. detsembril.  
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Hetkel on broneering tehtud 4-le meetrile. 2 meetrit müügiplatsi hind on 50,-.  

Otsuse osalemiseks kuulutavad laada korraldajad välja oktoobri algul. 

 Meie endi jõululaat otsustati korraldada Võru Instituudi ruumides külastajatele 14.-21. 

detsembrini. 13. detsember on kauba kogumise ja ülespanemise päev. 

 9. oktoober on UmaMeki laat, kuhu Külli ja Vilve lähevad fotograafiga pildile püüdma 

tooteid, väljapanekuid, pakendeid jm. mis kajastavad kohalikke mustreid, on hästi 

komponeeritud väljapanekuga või näitavad mõnda kohalikku eripärast teemat.  

Kogutud materjal läheb eesti-vene piiriülese koostööprogrammi BestNest ühe tutvustava 

ettekande abistavaks materjaliks. 

 Lindora laat - nagu tavaliselt, sinna suurt käsitöötoodete kaasa võtmist plaanis ei ole. 

 

RAHVARÕIVA NÕUANDEKODA 

 Suvel alustatud Rõuge naise ja mehe 19.saj teise poole pidulike rahvarõivaste rõivastumise 

video on tänaseks jõudnud seisu, kus 6 mustandit on pendeldanud videomehe ja Vilve-Külli 

vahet, et saada valmis võimalikult täiuslik video. Praegu toimub viimase lihvi andmine, siis 

peaks eestikeelne video olema valmis. Loodetavasti saame järgmisel tsõõriklaual näidata 

esmaettekannet. Peale eestikeelse valmimist saavad ka võrokeelne ja inglise keelne variant.  

 

Tore oleks nõuandekojas omada mappi, kus sees meie kandi esiemade-isade veimevakast, 

kirstust, aidast pärit vana näputööd, selleks  

ÜLESKUTSE:  

Kui sul peaks olema kodus või tead mõnel tuttaval, sugulasel olema vana käsitööd, mida ka 

teistele jagada oma unikaalsuse, loo või lihtsalt huvitava asjana, siis: 

*Tee sellest foto. Kui ise suur pildistaja pole, siis helista Vilvele (5541999) saada meil 

vilve.oja@gmail.com  ja anna teada, mis laadi eseme(te)ga on tegu. 

*Kirjuta üles:  kus ese(med) asub või leitud ja kes võiks olla selle tegija.  

*Kui juttudest vanemate või vanavanematega on tulnud välja huvitav pärimus või seik. 

*Huvitav oleks saada ka vanu fotosid. 

NB! Kõik vihjed on teretulnud. Ühtegi eset me endale ei taha, vaid jäädvustame selle fotol! 

TOOTEKONKURSS 

 Ka uuel aastal on plaan läbi viia uue toote konkurss. Seekord seostaks selle meie kandi 

(Vana-Võromaa) pärimusmustritega. Teema sõnastusena sai esmalt kirja mitu varianti: 

Peidus pärandmustrid / Päritud mustrite mäng / Mustrimäng läbi aja / Ajas elavad mustrid / 

Peidus mustrivägi/Mäng pärandmustritega 

Mõtteks on, et loodavates toodetes kasutada kirju (mustreid või mustrifragmente) meie 

esivanemate pärandist (nt rahvarõivastelt).  

 

MENTORKOOLITUS 

 Sellel aastal on võimalus veel ühe Käsitööliidu poolt pakutava mentorkoolituse tellimiseks. 

Vilve paneb FB-i MTÜ lehele (https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft) üles 

koolituste võimalikud teemad, mille vahel saab valida enim huvi pakkuvate koolituste 

vahel. 

BESTNEST 

 Viimasel videokohtumisel pihkvalastega sain (Vilve) hea idee Pihkva Ülikooli tudengitelt, 

kes olid võtnud detaile Pihkvas asuvatelt vanadelt hoonetelt (kirik, vana maja puitornament 

või mõni muu linnapildis välja paistev detail). Detaili oli disainitud ja kasutatud ja koos 

lisamaterjaliga (hoone lugu või illustreeriv taustapilt) ilmestamaks erinevaid tooteid alates 

märkmikust kuni tekstiilitoodeteni.  

*Tasub tähele panna ka oma linna, asula või küla auväärseid vanu hooneid ja selle 

arhitektuuri või lugu, et seda oma tootes siis ära kasutada (just piirkonnameenete loomisel 

oleks see üks idee).  

 

3. 

mailto:vilve.oja@gmail.com
https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft
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Vilve andis teada, et tulemas on: 

 Kangakudujate infopäev Põltsamaal 02. oktoober 

 Käsitööpäevad Saaremaal 15-16 oktoober 

 Käsitöökojad üle maa 16 oktoober 

 Loosis toimub Karille poolt juhendatav suursärgi õmblemise õpituba. 

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 12 oktoobril kell 14 Võru Instituudis ja lisaks saab osaleda ka 

taas veebi teel. Lingi saadame koos kutsega.  

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


