
 1 

 
 

Vana-Võromaa käsitööliste 2021 a. oktoobri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus teisipäeval, 12.10.2021 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru kell 14-16.30  Arutelu 

juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist. 

Kohal olid: Külli Eichenbaum, Vilve Oja, Reet Pettai, Liilia Tann, Margit Olesk, Merike Rebane, 

Reimo Ani, Maia Kulla. 

Veebi teel: Urmas Štubis 

 

PÄEVAKORRAS:  

 

 Räägime Tallinna mardilaadast 

 Eesti-vene piiriülese programmi BestNest uudistest. 

 Jagame omavahel infot ja uudiseid.  

 

 

1. 

Tallinna Mardilaat läheneb kiiresti (toimub sellel aastal 11.-13. november )ja vaja on kokku saada 

kaup ning kokku leppida kaasa tulevad kauplejad. Esmalt arutleti teema üle, millega laadale välja 

minna. Kuna eelmisel aastal jäi pealinna laadaleminek ära, siis ühildaks kahe tootekonkursi teemad 

– aigu om ja mõtsa poolõ ehk siis ühendnimetusega aigupiten mõtsa poolõ. 

Seoses välja pakutud teema ja boksi kujundusega on oluline saada kokku kaup ja tegelda boksi 

kujunduse tellimisega kunstnik Epp Margna käest. 

Kuna boksiga seonduva kujunduse ja kauba eelproov toimub 9. või 10. novembril, siis kaup tuua 

instituuti 8. novembril. Oodatud on oma kauba eksponeerimiseks mõeldud atribuutika, kuid 

eelnevalt tuleb see kindlasti Vilvega kokku leppida.  

Tegevustoetusest on olemas rahastus nii boksi kujunduse kui transpordi jaoks. Osa bussisõidu 

kulusid tuleb seltsil omal rahaga katta, sest aastaga on transpordikulu tõusnud.   

Kes saab laadale müüma tulla, andku Vilvele teada. 

 Laada korraldajate poolsed tingimused on, et kas: 

*oled vaktsineeritud (tõend),  

*corona läbi põdenud (tõendiga),  

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

 

2.  

 

Vilve ja Külli käisid 9. okt Uma Meki laadal koos fotograafiga pildile püüdmas 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. Ettekanne 

on plaanitud veebi teel 26. oktoobril ühisseminaril pihkvalastega. 

Kokkusaamisel linnavalitsuse juhtrühmaga 8. oktoobril said täpsustatud edasised plaanid: 

 Järgmise aasta algul jaanuarist maini toimuvad iga kuu koolitused laiale ringile. Teemadeks 

toote esitlus, toote müük, pakendi kasutus, toodete pildistamine. Koolitused toetavad 

tootekonkurssi, aidates käsitöö tegijaid teekonnal ideedest müügivalmis tooteni. 

 Meie korraldatav tootekonkurss „Peidus pärandmustrid“ (pealkirja sooviks veel täpsustada, 

kohapeal tulid arutusele variandid: Kirjun om väke /Vana-Võromaa mustrivägi). Veebr -

aprill. 

 Aasta 2022 Võru linnapäevade ajaks planeerida Vana-Võromaa käsitöötoodete kuuajaline 

näitusmüük. Leida ruumid, kuraator, valdkonnad täpsustada. 
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 Aastal 2022 valmib fotonäitus fookusega kohalik eripära käsitöötoodetes ja nende 

esitlemisel. Näitus on peamiselt veebipõhine, aga tehakse valikuline väljatrükk, mida saab 

ruumides esitleda. 

 

Kõikide ürituste kohta tuleb täpsem info jooksvalt.  

 

 

3. 

 Eelmisel ümarlaual jäi lahtiseks Käsitööliidust mentorkoolituse tellimine. Kuna Vilve 

esitatud küsitlusel teemade valikut välja ei pakutud, siis arvestades laiema ringi kaasatust 

on silm peale jäänud Mall Vesilo pakutaval koolitusel- „Kehakatted jm tekstiilid uueks 

vanavanematelt päritud lapitöö nippide abil“ 

 Et välja selgitada järgmise aasta käsitöö teemalise seinakalendri soove, siis palun oma 

soovidest Vilvele märku anda. Kalendris on üks pilt aasta läbi ja variandid on kas kolme 

kuu vaatega (TRIO) või ühe kuu kaupa (UNO). Kes tahab, saab ka oma soovitud pildiga 

kalendri tellida, aga pildile on kindlad trükikvaliteedi nõuded. 

 Liiva-ATE pakub taimetrüki töötuba, mis toimub 23. oktoobril. 

  Kuna enamus meie seast pole Liiva-Ates käinud, siis plaanime ühiskülastust. 

 Kordan üleskutset: 

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! 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 16 novembril kell 14 Võru Instituudis ja lisaks saab osaleda ka 

taas veebi teel. Lingi saadame koos kutsega.  

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 
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