
 1 

 
 

Vana-Võromaa käsitööliste 2021 a. detsembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus teisipäeval, 7.12.2021 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, Piia Suvi, Ivar Jõgeda, Maia Kulla. 

Veebi teel: Liilia Tann ja Sirja Säkk 

 

PÄEVAKORRAS:  

 Uue aasta tegevusplaanid  

 Vaatame, mis piiri taga (venelastel) näidata on.  

 Muud jooksvad tegevused ja plaanid  

 

1. 

Külli tutvustas järgmise aasta tegevuskava 

 

- Aasta alguses plaanis välja kuulutada uute omapäratoodete loomise konkurss 2022 teemaks on, 

"Kirjun om väke / Vana-Võromaa mustrivägi". Võimalusel (kui mardilaat reaalselt toimub) loome 

sama teemaga sügisese Mardilaada ekspositsiooni.  

- Koostöös Võru linnavalitsusega luuakse ja avatakse näitus, kus nii selle kui ka eelmiste aastate 

parimad tooted on esitletud ja lisaks on loodud selgitavad tekstid. Näituse aeg on broneeritud 

kultuurimajas Kannel 02.08. - 09.09.2022. a. II korruse galeriiruumis.  

- Vana-Võromaa Käsitüü osaleb piiriülese koostöö projektis „BestNest“, mille eesmärgiks on 

suurendada Pihkva ja Võru linnade konkurentsivõimet ning loomeettevõtjate ja käsitöömeistrite 

ettevõtlusalaste kogemuste ja teadmiste kasvu. 2022. aastal aitab MTÜ korraldada koolitusi, läbi 

viia ühisseminare Pihkva partneritega ja nõustab projekti juhtpartnerit (Võru LV) 

käsitööettevõtluse arendamise küsimustes.  

- Võru linnas avatavas Loomemajas käsitöökorrusel tegevuste käivitamine. Loomekoja 

ruumidesse 1. korrusele on planeeritud kohaliku ja traditsioonilise käsitööga tegelemine, selle 

tutvustamine, oskusteabe vahendamine jmt. Esmased tegevused aprillist juunini on renoveeritud 

ruumides käsitöö näitusmüügi- ja esindusruumide sisekujunduse loomine, ruumide sisustamine, 

väljapanekute koostamine. Koostöös linnavalitsusega leitakse lahendused loomemaja linnapildis 

paremaks esiletoomiseks. Juulist alates oleme kavandanud sisuliste tegevustega Loomekojas 

alustada. Kavas:  

 Käsitöötoodete näitus-müük.  

 võimalus viia läbi koolitusi käsitöölistele (mentorkoolitused) ja kangastelgede olemasolul 

on võimalik käivitada telgedel kudumise koolitused ja pakkuda kangakudumise võimalust 

soovijatele. Muud õppe- ja tegevusvõimalused. 

 huvilistele (eriti noortele) tutvustada piirkonna traditsioonilist käsitööd ja õpetada 

paikkonnas tuntud käsitöövõtteid, sh korraldada avatud seltskondlikke teemaõhtuid näputöö 

huvilistele  

 Vahetatavad meistrite käsitöönäitused (sh müük), nt iga erineva meistri kuu. Ka meistri 

päev – üks meister on terve päeva kohal ja teeb oma käsitööd, võtab kaasa oma 

valmistooteid ka müügiks.  

 koostöös giididega ja I-punktiga avaneb võimalus tuua/saata gruppe loomemajja. Võimalik 

on luua või täiendada asjaosalistega koostöös Võru linna kultuuriradasid, lisades 

jalutuskäigu marsruuti käsitöötemaatikat tutvustava loomekoja külastuse. 

Tegevuste täpsem kava koostatakse aprillis-mais, kui ruumide kujunduse ja sisustuse detailid on 

selgunud. 

- Vana-Võromaa rahvarõiva nõukoja sisuloome ja nõustamistegevus  
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 Rahvarõiva mängu tutvustamiseks tuleb luua selle mängu mängimist tutvustav lühivideo. 

Kohapealsele, väljapanekul põhinevale mängule lisaks koostame veebis lahendatava 

rahvarõiva teemalise viktoriini.  

 Väljapaneku täiendamine. Klaaskappide valmides saab väljapanekut täiendada 

rahvarõivaste suuremate üksikesemetega. Esitlusekraani paigaldamise ja töökorda seadmise 

järel saab hakata ekraanil rahvarõivastesse rõivastumise videot näitama.  

 Nõukoja väljapaneku valmides tuleb teha kogu nõukoda tutvustav lühivideo.  

 Rahvarõivaesemeid tutvustavad videod on vajalikud Uma Poe kaudu tellitavate või 

ostetavate rahvarõivaesemete paremaks tutvustamiseks.   

 Täiendada veebiportaali „Eesti rahvarõivad“ https://rahvaroivad.ee/ Vana-Võromaa 

kihelkondade rahvarõivaste osas põhjalikumate tekstidega ja leida võimalusi pildistada 

rahvarõivaste täiskomplekte elavas kasutuses (autentsetes rahvarõivastes inimesed näitamas 

oma rõivaid).  

 Jätkata tuleb eravalduses olevate rahvarõivaste üksikesemete asjatundlikku fotografeerimist 

ja esemelugude kogumist digikogu täiendamiseks.  

 Koostöös veebiturunduse portaaliga kylas.ee pakume suveperioodil praktilist 

rahvarõivastesse rõivastumise programmi koos nõustamisega: 

https://kylas.ee/et/teenused/sae-hinnast-vorokoso-muudu-pidoroivilo 

 Koostatavasse laste võrukeelsesse piltsõnastusse (koostaja Võru Instituut) aitame luua 

rahvarõivaste teemapildid nõustades kunstnikku ja olles abiks sõnavara valikus.  

- Vana-Võromaa e-poe Uma puut haldus ja käsitöö osas kaubavaliku täiendamine, poe 

turundustöö.   

- osalemine käsitöölaatadel ja sündmustel Vana-Võromaal ning mujal vastavalt võimalustele 

(plaanis Seto Kuningriik, Pühajõe käsitöölaat, Ökofestival, Lindora laat, Mardilaat Tallinnas 

Saku Suurhallis, Võromaa käsitöö tutvustamine ja müük Tallinnas riigikogus ja 

ühendministeeriumis, ERM jõululaat). Jõulueelse müügi loodame korraldada Loomemajas, mis 

peaks selleks ajaks olema avatud.  

- käsitöötoodete vahendamine müügiks suvisel turismihooajal piirkonna müügipaikades. 

2022. aastaks on ühingul kokkulepe Võru Instituudiga, et koostöötegevusteks saab vajadusel 

kasutada Võru Instituudi ruume. Aasta teises pooles peaksid tegevused juba toimuma Loomekoja 

hoones.  

2.  

 

Novembris toimus Vene-Eesti piiriülese käsitöö koostöö programmi põhiselt veebikokkusaamine, 

kus põhiteemaks oli mõlema poolekäsitöös kasutatavate sümbolite ja värvide tutvustamine. 

Huvitav oli tõdeda, et kokkulangevusi oli päris palju. 

Veel tutvustas Pihkva pool oma piirkonna käsitööliste loomingut. Koostasime lühikokkuvõtte 

esitluste sisust, see on lisatud käesolevale kokkuvõttele ja paneme üles ka kodulehele.   

Esitlusi saate vaadata lingilt:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1B_dKh-stlzL63WXasXYt4nGDm1F3s1QL?usp=sharing 

 

 

3. 

 Rahvarõiva nõuandekoja tarbeks on koostamisel mäng, kus osalejad saavad tutvuda Vana-

Võromaa rahvarõivaste omapäraga, kasutades seejuures võru keelt ja saades targemaks 

erinevate detailide ajaloo ja kasutamise viisidest. Mõtleme mängule nime. Piia pakkus 

„Otsi ja leia/ otsi ja lövvä“ 

 Liiva-Ates ( võrus, Liiva tn 11A) on 11. detsembril jõuluturg. Seoses sellega on kokku 

lepitud sealses majas ekskursioon tutvumaks maja ja sealsete meistritega. Kel soovi saavad 

ekskursiooniga ühineda. Kogunemine 11.12 kell 11.00 esimesel korrusel asuvas poes. 

 ERM-i laat toimub 12. detsembril. Laadale lähevad müüma Liia, Margit, Reet ja Vilve.  

 Meie oma jõulumüük on 14.12- 21.12 Instituudi saalis. 13. detsembril kell 10.00 hakkame 

müüki üles panema. Vilve tegeleb müügi reklaamimisega FB-is. 

https://rahvaroivad.ee/
https://kylas.ee/et/teenused/sae-hinnast-vorokoso-muudu-pidoroivilo
https://drive.google.com/drive/folders/1B_dKh-stlzL63WXasXYt4nGDm1F3s1QL?usp=sharing
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 Naabrid Põlvast kutsusid meid jõululaadale, mis toimub 15.12 Põlva Keskväljakul kell 16-

19. Kuna meil endil on jõulumüük, siis ühislauaga välja minna ei saa, kuid kui keegi soovib 

ise minna siis olete oodatud. Kohamaksu ei ole.  

 UmaPoodis on elavnenud kaupade ostmine ja tellimine. Järjest on tulnud Kadri karupükste 

tellimisi. Huvi pärast sai tellijalt päritud, et kust tema selle teabe sai. Selgus, et FB-i mingis 

grupis oli keegi UmaPuuti hea sõnaga maininud ja nii see ralli lahti läks. Vilve analüüsis 

viimase 7. päeva karupükste vaatamisi UmaPoodi lehel ja selgus, et vaatamisi oli kokku 

395. Siit võib teha järelduse, et olgem ka ise aktiivsemad meie poodi reklaamima ja 

soovitama meie kaupu just FB-i erinevates gruppides. 

 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 jaanuaris. 
 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

mailto:vilve.oja@gmail.com

