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Vana-Võromaa käsitöökonkurss 2022  
 

 
 

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutas 10. veebruaril 2022 välja käsitöötoodete konkursi teemal 

„Kirjun om väke / Vana-Võromaa mustrivägi“. Konkursiga soovime laiendada valikut 

käsitöötoodetest, mis on inspiratsiooni saanud meie esivanemate loodud mustritest, kannavad 

endas Vana-Võromaa eripära, on praktilise väärtusega või pakuvad lihtsalt inimestele rõõmu. 

Konkurss lõpeb 29. aprillil 2022, võidutööd selguvad 5. mail 2022. 

 

Konkursi teema kõneleb Vana-Võromaa pärandilistest mustritest, mida võiks taas ja taas 

korrata tänapäevaste esemete kaunistamisel ja sellega esemetele väge juurde anda. Teemat avab 

konkursi korraldaja Vilve Oja: „Mustrid, mille kohta võru keeles öeldakse kirä (kirjad), 

ümbritsevad meid erinevatel viisidel ja paikades, aga kas oskame ka nende salakeelt „lugeda“ või 

seda lahti seletada? Näiteks tänapäeval rahvarõivaid tehes kordame esiemade kasutatud mustreid 

tunnetades nendes peituvat väge ja kaitset.“  

 

Aitamaks Vana-Võromaalt üles leida seni varjul olnud käsitööpärandit, kuulutame algaval 

tootekonkursil välja eripreemia tootele, mille loomisel on autor ainest saanud vanavanaemade 

rõivakirstudest leitud mustritest või aitades hoiul olnud vanadest käsitööna tehtud esemetest.  

 

Idee pärandmustrite teemaliseks tootekonkursiks kasvas välja Võru linnavalitsuse poolt juhitava 

Võru-Pihkva koostööprojekti BestNest raames toimunud ühisseminaridest, kus tutvustati 

vastamisi Vana-Võromaa ja Pihkvamaa ajaloolisi mustreid ja tänapäevast käsitööd. BestNesti 

projekti rahastab Eesti-Vene piiriülene koostööprogramm 2014-2020 (www.estoniarussia.eu). 

 

Konkursile ootame töid, mis pole osalenud teistel konkurssidel, ei ole varasemalt avaldatud või 

juba müügiks toodetud. Soovitame mõelda ka eseme pakendile, sest konkursil tunnustatud 

toodetele avanevad müügivõimalused Vana-Võromaa e-poes Uma Puut, laatadel, 

muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa. 

 

Lisaks loetletud pakkumistele saab valik konkursile esitatud töid võimaluse osalemiseks 

käsitööesemete näitusel, mis toimub augustis-septembris Võru „Kandles“. Näituse ja toodete 

pildistamise korraldavad Võru linnavalitsus koostöös Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ-ga.  

 

Konkursi täpsemad tingimused ja täiendavad lisamaterjalid on avaldatud MTÜ Vana- Võromaa 

Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft  

Konkursi tunnuspildi on loonud kunstnik Epp Margna. 

Konkurssi aitab läbi viia Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri 

meetmest. Käsitöövõrgustiku arendustööle annab hoogu Vana-Võromaa arendusprojektide toetus.  

 

Varasemalt on Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ korraldanud tootekonkursse teemadel Savvusann, 

Aigu om! ja Mõtsa poolõ. 

 

Täpsem info: 

Vilve Oja  

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ  

vilve.oja@gmail.com 

tel 5541999 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft
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KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED 

 

 Konkursile võivad töid esitada nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. 

 Konkursitöö(de) esitaja tegutseb Vana-Võromaal või on selle piirkonnaga seotud. 

 Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud. 

 Konkursile esitatavate toodete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud. 

 Toote hinnapiirangut pole. 

 Konkursile esitatavad tööd palume vormistada ja esitada juhiste järgi. 

 

Ootame töid, mis on: 

 

 tehtud korrektselt ning on kvaliteetsed; 

 pakitud sobivalt ja seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt; 

 seotud konkursi teemaga. Konkursitöö juurde ootame eseme lugu: kas pärimuslikku seost, 

toote sündimise lugu või juhatusi kasutamiseks. 

 

Konkursitööle lisage kinnine ümbrik, mille sees on kirjas: 

 autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja seotus Vana-Võromaaga; 

 eseme hind, millega meister seda müüb; 

 millises koguses on meister valmis sedasama toodet valmistama müügiks; 

 eripreemiale kandideeriva toote puhul (vana eseme/mustri põhjal tehtu) lisage aluseks 

olnud eseme lugu: millisest talukohast muster/algne ese pärit on ja kes ning umbes millal 

võis olla selle valmistaja. 

 muu info, mida meister peab vajalikuks teada anda. 

Ümbrikule kirjutage kindlasti konkursitöö märksõna “____” või eseme nimetus. 

 

- Kui üks meister/ettevõte esitab mitu erinevat eset, palume kõik esemed eraldi vormistada. 

- Kui mitmed esemed moodustavad kokku tervikliku komplekti või tooteseeria, võib need 

esitada koos ühe tootena. 

- Kui toode on valminud mitme meistri koostööna, palume selle kohta lisada teave (meistrite 

nimed) koos tööga esitatavas kinnises ümbrikus. 

 

Tööde esitamine konkursile: 

Konkursitöid saab esitada alates 25. aprillist kuni 29. aprillil 2022 kella 16-ni. Tööd tuua/saata 

Võru Instituuti (Tartu tn 48 Võru) tööpäevadel 9-17. Eelnevalt kokku leppides võib töö tuua/saata 

ka muul ajal enne konkursi tähtaja lõppemist.   

 

Kontaktisikud konkursi asjus: 

Täiendavat infot annab ja küsimustele vastab Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999 

Nõuanded sümboolika kasutamisel ning võru keele ja pärimuse osas: Külli Eichenbaum, 

kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924 
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KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE 

 

Põnevamad ja omanäolisemad tööd selgitatakse välja konkursile laekunud ja konkursi 

tingimustele vastavate tööde hulgast. 

Vana-Võromaa uue toote konkursi võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt 

kinnitatud viieliikmeline komisjon. Komisjoni koosseisu ja hindamisjuhendi kinnitab ühingu 

juhatus hiljemalt 10 päeva enne konkursi lõpptähtaega.  

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 5. mail 2022 Võru 

Instituudis kell 14-16 või piirangute korral otseülekandena MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü 

FB-i lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft 

  

Tööde tagastamine autoritele toimub maikuu jooksul (sõltub tööde pildistamise ajast).  

 

Auhinnad ja tunnustamine 

 

Auhinnafond on kokku 450 eurot, mille jagunemine selgub pärast hindamiskomisjoni tööd.  

Eripreemia suurus on 150 eurot. Hindamiskomisjon annab välja ka eriauhindu ja tunnustusi.  

Hindamiskomisjoni liikme poolt esitatud tööd auhindu ei saa. 

 

Valik konkursile esitatud töid saab võimaluse osalemiseks käsitööesemete näitusel, mis toimub 

augustis-septembris Võrus kultuurikeskuses „Kannel“. 

 

KONKURSITÖÖDE ESITLEMINE JA MÜÜGIVÕIMALUSED 

 

Konkursitööde fotod koos meistrite ja tootjate nimedega avaldatakse pärast konkursi tulemuste 

väljakuulutamist MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: 

https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft 

 

Valik konkursile esitatud töid saavad võimaluse osalemiseks käsitööesemete näitusel, mis toimub 

augustis-septembris Võru „Kandles“. 

Konkursil tunnustusi ja tähelepanu saanud tööde meistritele/tootjatele pakub MTÜ Vana-

Võromaa Käsitüü võimalust tooteid reklaamida ning müüa Vana-Võromaa e-poes umapuut.ee, 

võimalusi toodete müügiks suvepoodides ning muuseumipoodides üle Vana-Võromaa. Kui 

novembris toimub Tallinnas käsitöö mardilaat, siis saavad tooted esitletud Vana-Võromaa käsitöö 

väljapanekus.  

 

Konkursi järgselt lepitakse autoritega täpsemalt kokku edasine müügi ning näitustega seonduv.  

 

Konkursi korraldaja:  

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü 

kontaktisik Vilve Oja 
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