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Vana-Võromaa käsitööliste 2022 a. märtsi ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 08.03.2022 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

kell 14-15.45   

Arutelu juhatas Vilve Oja Võru Instituudist. 

Kohal olid: Reet Pettai, Merike Rebane, Tiina Bahmatšev, Ivar Jõgeda ja Vilve Oja. 

Veebi teel: Külli Eichenbaum, Marge Tadolder , Sirja Säkk, Liilia Tann ja Heli Viks. 

 

PÄEVAKORRAS:  

 

1. Käsitööpäevad Valgamaal. Marge Tadolder 

2. 2022 aasta tegevustoetusest 

3. Muud jooksvad tegevused ja plaanid 

 

1. 

Marge Tadolder andis teada, et sel aastal toimuvad käitööpäevad Valgamaal 20. ja 21. mail. 

Esimesse päeva on plaanitud konverents Valga Kultuuri ja Huvikeskuses algusega kell 11.00 ja 

õhtul peale 17.00 on väike pidulik koosviibimine.   

Teisel päeval saab külastada üle Valgamaa käsitööpesasid. 

Kahe päeva osalustasu kokku on 36.- €. Kui soovitakse osa võtta ainult konverentsist, siis tasu 20.- 

€. 

Täpsema info saadab Marge mõne päeva pärast. 

 

2.  

Vilve andis teada, et otsus seltsi 2022. aasta tegevustoetuse kohta on tulnud. Toetuse summa on 

peaaegu poole väiksem kui oli taotetud. Aastast tegevuseelarvet tuli kärpida ja kulud said kokku 

tõmmatud loodava Loomemaja töötaja palga osas, rahvarõiva nõuandekoja foto- ja videotööde osas 

ja paari väiksema majanduskulutuse osas. Võimalik, et eelarvemuudatusi tuleb veel ümber vaadata, 

sest olud ja asjaolud on pidevas muutumises. Praeguseks pole teada loomemaja lõplik valmimise 

aeg. 

 

3. 

 

 Rahvarõivaste nõuandekojas on olemas mäng, mida saavad külastajad (nii lapsed kui 

täiskasvanud) kohapeal mängida. Mängu mõte on pildi ja nimetuse järgi otsida toast üles pildil 

olev ese. Mängus on kasutatud võru keelt rahvarõivaste või nende detailide nimetustes. 

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

Mängu laiemaks tutvustamiseks tegime videovõtted lastega, kes tutvustavad mängu ja 

kutsuvad seda kaasa mängima. Kui mängu video valmis, siis kindlasti saab seda jälle 

tsõõriklaual näha. 

Sai tehtud ka mõned esindusfotod Katrist ja Jakapist. 

Vilve ja Külli tegelevad nõukoja tutvustamiseks info laiali saatmisega ja ka vajadusel 

nõustavad soovijaid mustrite, esemete, lugude osas sh võru keele osas. Nõukoja kohta on 

olemas ka koduleht, kuhu asjakohane lisanduv info üles läheb: 

https://wi.ee/muusoumi/rahvaroiva/ 

 Sellel aastal on Ivar Traagelil plaanis korraldada Vahtseliina maarahva laat 18.-19. juunil, 

Vana-Võromaa Käsitüü selts sai kutse laadale tulla. Vastust laadal osalemise osas oodatakse 

meilt hiljemalt 5. aprilliks. Tingimus korraldaja poolt oli, et laadal peab osalema mõlemal 

päeval. 

OTSUSTATI: Soodsa kohamaksu korral minna laadale 6+3 meetriga.  
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 Ivar pakkus välja, et võiks taas minna juuni algul Riia Vabaõhumuuseumis toimuvale laadale. 

Selleks võiks kamba peale rentida väikebussi. 

OTSUSTATI: Kes jagab mõtet ja soovib kampa lüüa, andku Vilvele teada. Vilve uurib laada 

toimumise aega. 

 Reet kutsus Süvahavvale 21. mail muuseumiööd veetma. Tegevused toimuvad hommikust 

peale, avatud on kodukohvik. 

 Kuulata maad suviste müügivõimaluste kohta. 

 Virve Niilisk toetab soojate kinnaste ja sokkidega Ukraina põgenikke. Vilve viib need 

kogumispunkti. 

 Vilve ja Külli osalevad 11. märtsil toimuval loomekoja töögrupi avaseminaril tutvustamaks 

Vana-Võromaa Käsitüü seltsi  ja meie plaane loomekoja ruumi kasutamisel. 

 

KORDUSTEATED:  

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

kandi (Vana-Võromaa) pärimusmustritega. Eripreemia ja tähelepanu on toodetel, mis on 

ainest saanud esivanemate rõivakirstust/kraamiaidast toomaks uuesti esile vanad mustrid 

uues kuues.  

Selleks, et tootekonkurss saaks hoogu juurde ja teave jõuaks võimalikult paljude huvilisteni on 

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

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

ja ka käsitöövõrgustiku kodulehel: 

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

 

 Rahvarõivaste nõukojas avame mapi, kuhu kogume meie kandi esiemade-isade 

veimevakast, kirstust, aidast pärit vana näputööd, st oodatud on lood ja fotod.  

 

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 esemed 

fotodel!  

 

 

Järgmine tsõõriklaud toimub 05. aprillil Võru Instituudis ja lisaks saab osaleda ka taas veebi 

teel. Lingi saadame koos kutsega.  

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 
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