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Vana-Võromaa käsitööliste 2022 a. aprilli ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 05.04.2022 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

kell 14-15.15   

Arutelu juhatas Vilve Oja Võru Instituudist. 

Kohal olid: Reet Pettai, Merike Rebane, Tiina Bahmatšev, Piia Suvi, Heli Viks. 

Veebi teel: Sirja Säkk, Liilia Tann  

 

PÄEVAKORRAS:  

 

1. Käsitööliidus kuuldust annab ülevaate Vilve 

2. Muud jooksvad tegevused ja plaanid 

 

 

1. 

Käsitööliidu juhatuse koosolek ja Pärandihoidja 2022 üritus toimus 26. märtsil Tallinnas.  

 Oluline teema on järgnevatel aastatel noortega tegelemine ja nende suunamine teadlikuma 

pärandi hoidmise, kogumise ja edasi andmisega tegelemisele. Mõeldes noortele on nii selle 

kui järgneva aasta teemaks „Pealekasv“.  

 2024 ja 2025 aastateemaks saab olema „Rahvarõivas ja rahvuslik rõivas“. Vilve arvas, et 

siit tasuks ka uue toote konkursi teemadeks malli võtta. 

 Tallinna Roccca al Mare kooli käsitööõpetaja tõi näiteid oma koolist, kuidas on lahendatud 

kohalike mustrite kasutamine juba III klassist alates (sümbolitega helkuri valmistamine), V 

klassis tehakse kindamustritega väikses ristpistes nõelapadi jne. Noortele on valmistatud 

noortepärased videomaterjalid meistrite tegemistega. 

 Sellel aastal on Liidul kavas:  

20.-21.03 XXIV käsitööpäevad Valgamaal. 

16.09 Juhtide kool 

07.10  ettevõtluspäev Kihnus 

15.10 käsitöökojad üle maa 

3.-6.11 XXVI mardilaat Saku suurhallis 

 Loomisel on Noortekogu, kes saavad korraldada ise ettevõtmisi noortele noortest. Seoses 

sellega plaanis korraldada kahepäevane noortelaager, kus on pärimusega seotud 

kokkusaamised, seminarid ja koosviibimised. 

 Jätkuvad mentorkoolitused paikkondades. Aastas 1 tasuta koolitus. 

 Trükivärsket Käsitööliidu ajalooraamatut tutvustas Liivi Soova.  

Kel huvi saab raamatut sirvida Võru Instituudis.  

 

 

2.  

 Vaadati videot vastvalminud rahvarõiva nõuandekoja mängu kohta, kus lapsed tutvustavad 

nii eesti kui võru keeles mängu oma eakaaslastele. Varsti saab see üles ka Youtube kanalile 

ja nõuandekoja kodulehele. 

Jooksvad teated: 

 Vahtseliina maarahva laada kohta, mis toimub 18.-19. juunil on sooviavaldus kauplemiseks 

Ivarile edasi antud. Täpsemad juhised tulevad mai lõpp või juuni esimestel päevadel. 

 7.-10.07 toimub Võrus Pärimustantsu festival. Läbirääkimised käivad, et teha selle 

programmis laupäeval ja/või pühapäeval näitlik rahvarõivastesse riietumine koos tutvustava 

jutuga. 
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 Käimas on Põhjamaade ühisprojekt „1 ruutmeeter lina“, kus kutsutakse kõiki osalema lina 

kasvatamises oma koduaias. Täpsema info leiad FB-is:  

https://www.facebook.com/1-ruutmeeter-lina-P%C3%B5hjamaade-%C3%BChisprojekt-

105367038755609 

 Loomemajale otsitakse jätkuvalt kõlavat nime, mis annaks edasi ka sisutegevusi. 

 Loomemajaga seonduvalt käivad läbirääkimised uue ehitaja leidmiseks, kes objektil jätkab 

töid. Vilve ja Külli on teinud plaani võimaliku sisustuse osas, mis on Linnavalitsusele 

edastatud. 

 On plaan minna selle aasta käsitööpäevadele, mis toimuvad Valgas. Vaata täpsemat infot siit:  

https://folkart.ee/uritused/xxiv-kasitoopaevad-valgamaal-2/ 

Kel huvi koos mineku vastu, andku oma soovist teada Vilvele. 

 

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 hoiule võtta ei soovi, vaid jäädvustame 

esemed fotodel!  

 

 

Järgmine tsõõriklaud koos tootekonkursi auhinnatud tööde väljakuulutamisega toimub 5. 

mail kell 14 Võru Instituudis. Osaleda saab taas ka veebi teel. Lingi saadame koos kutsega.  

 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 
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