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Vana-Võromaa käsitööliste 2022 a. veebruari ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 08.02.2022 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

kell 14-16.15   

Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist. 

Kohal olid: Külli Eichenbaum, Reet Pettai, Liilia Tann, Tiina Bahmatšev, Vilve Oja 

Veebi teel: Karille Bergmann, Marge Tadolder ja Helve Alla 

 

PÄEVAKORRAS:  

 

1. Tootekonkurss „Kirjun om väke/Vana-Võromaa mustrivägi“. 

2. Alanud aasta plaanid. 

3. Muud jooksvad tegevused ja plaanid 

 

1. 

Seekordse tootekonkursi „Kirjun om väke/ Vana-Võromaa mustrivägi“ seostame meie kandi 

(Vana-Võromaa) pärimusmustritega. Põhirõhk (ka eripreemia) on lootuses leida esivanemate 

rõivakirstust sinna unustatud vanad mustrid, mis tahaks päevavalgust näha. 

Selleks, et tootekonkurss saaks hoo sisse ja teave jõuaks võimalikult paljude huvilisteni on palve 

jagada konkursiga seonduvat teavet. Kogu materjal on üleval FB-i lehel: 

https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/  

ja ka käsitöövõrgustiku kodulehel: 

 https://wi.ee/et/tegemised/kasitooliste-umarlaud/kasitookonkurss/ 

Vilve ja Külli tegelevad info laiali saatmisega ja ka vajadusel nõustavad soovijaid mustrite, 

esemete, lugude osas sh võru keele osas.  

 

2.  

Vilve rääkis kevad-suvistest plaanidest. 

 Koostöös Võru Linnavalitsuse ja Pihkva käsitööliste piiriülese programmiga BestNest 

hakkavad toimuma selle aasta esimesel poole loengud ja õpitoad erinevatel teemadel, kuhu 

kaasatakse ka grupiväliseid huvilisi. Õpitoad toimuvad veebruarist maini ja vajalik info 

saadetakse jooksvalt. 

 Loomemaja ehitus käib vahelduva eduga ja karta on, et loodetud avamine mais liigub ajas 

edesi. 

LAADAD: 

 Laatadest on praeguseks teada Tallinna mardilaat, mis on plaanitud sellel aastal pidada 

nädal varem ehk siis 03-06. nov. Seto Kuningriik on välja hõiganud kuningriigipäevaks 06. 

august Luhamaal. Maarahva laada eelinfo on paljulubav, kuid kuupäeva veel välja hõigatud 

pole (muidu toimus juunis). Lubatud on Ökofestivali sel aastal korraldada, täpsem info veel 

selgub. Ilmselt lisandub laatu suvepoole ja ühist väljaminekut otsustame jooksvalt.  

 

RAHVARÕIVA NÕUANDEKODA 

 Rahvarõiva videost on tänaseks valmis nii eesti- kui võrukeelne  variant. 

Neid saate vaadata youtube lehelt siit:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z9egxgPnn_k     (eesti keeles) 

https://www.youtube.com/watch?v=i5tKKPevSB0     (võru keeles) 

 

 Nõuandekotta sai valmis mäng, mida saavad külastajad (nii lapsed kui täiskasvanud) 

kohapeal mängida. Mängu mõte on küsimuste alusel toast üles otsida pildil olev ese. 

https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/
https://wi.ee/et/tegemised/kasitooliste-umarlaud/kasitookonkurss/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9egxgPnn_k
https://www.youtube.com/watch?v=i5tKKPevSB0
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Mängus on kasutatud võru keelt rahvarõivaste või nende detailide nimetustes. Vastuses 

saab mängija tarvilised teadmised pildil olevast esemest või detailist eesti keeles. 

Plaanis on koostada ka mõned veebiviktoriinid nõukoja mängu põhjalt.  

 

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

kirstust, aidast pärit vana näputööd, st lood ja fotod. Selleks kordame 

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! 

3. 

 Vilve pakkus mõtteaineks välja teema, kutsuda rääkima massöör, kes annaks häid 

näpunäiteid tulemaks toime kehaliste vaevustega, mis käsitööliste puhul on väga sagedased. 

Tõenäoline on, et siin peaks arvestama teatava väljaminekuga. 

 Meie tegemisi on märganud Maahommik, kes pakkus välja tulla 10.veebruaril meid 

filmima. Esialgsetel andmetel läheb saatelõik eetrisse 19. veebruaril. 

 

 

Järgmised tsõõriklauad toimuvad 08. märtsil ja 05. aprillil Võru Instituudis ja lisaks saab 

osaleda ka taas veebi teel. Lingi saadame koos kutsega.  

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

mailto:vilve.oja@gmail.com

