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Vana-Võromaa käsitööliste 2022 a. septembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 21.09.2022 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

kell 16.00- 17.30   

Arutelu juhatas Vilve Oja Võru Instituudist. 

Kohal olid: Ivar Jõgeda, Tiina Bahmatshev, Piia Suvi, Liilia Tann, Merike Rebane, Maia Kulla, Liiga-

Maija Senina, Külli Eichenbaum. Veebi teel: Vilve Oja  

PÄEVAKORRAS:  

 

1. Näitusest “Meistri kätega loodud” 

2. Vaatame tagasi suvistele tegemistele ja peame plaane uueks talviseks hooajaks. 

3. Muud jooksvad tegevused ja plaanid 

 

1. 

Vana-Võromaa käsitöömeistrite näitus Meistre kässiga luudu/ Meistri kätega loodud“ sai avatud 

02.08.2022. Väljas on 15. kohaliku meistri kaunid tööd. Kuraator Helve Alla. 

Vahepealsel ajal on Vilve iganädalaselt tegelenud MTÜ FB-i lehel meistripersooni tutvustava 

materjali väljapanekutega, kus kajastatakse nii teksti kui fotograaf Aigar Nageli pilte. Kuni näituse 

mahavõtmiseni, mis on plaanis 28.09 kell 18.00, on jäänud veel 2 meistri tutvustamine. 

Külastusi paistab olevat, sest külalisteraamatus on sissekandeid omajagu. Kõige kaugemad 

giidituuri soovinud külastajad olid Rootsist. Kahjuks koolinoortele väljahõigatud tuuridega keegi ei 

haakunud. 

 

2.  

Suvel käisime:  

 18.-19. 06 Vastseliina maarahva laat. Müük oli kesisevõitu. Suurim ost Heli villaste 

mööblikatete komplekt. Kolumbiast pärit tütarlaps soovis haakida meie kirivööd sealse koti 

sangaks. Koostöö ja katsetused Vilvega käivad siiani, et leida parim lahendus ühendamaks 

kahte erinevat kultuuriruumi.  

 9.07 pärimustantsufestivali raames käisid Vilve ja Külli Võru linnapargi pealaval 

rõivastamas Rõuge rahvarõivakomplekti meest ja naist. 

 6.08 Seto kuningriik Määsi mäe peal Luhamaal. Peamine müügiartikkel oli Liilia kaabud. 

Tuli ka tellimisi. Vihmase ilma tõttu jäi müük kesiseks. 

 21.08 Ökofestival Karilatsis. Müügiks läksid taas Liilia kaapkübarad. Vilve oli abiks mulgi 

mehe suursärgi tegija otsimisel. Liilialt telliti samale mehele kaapkübar. 

 

Välismaal elavatele eestlastele tuli suve jooksul mitmeid rahvarõivaste täiskomplekti tellimusi. 

Saksamaal elavale mehele sai Hargla komplekt juba valmis. Valmistaja Gitta Truus. Komplektis on 

Liilialt kaapkübar ja Karille poolt meeste vöö. Komplekti saab näha oktoobris Rootsis suurel 

vastuvõtul.  

Liivi sai Vastseliina lasterühmale kirivööde tellimuse, mis jätkub järgmisel aastal. 

 

Ees ootamas:  

 8.10 UMA MEKI laat. Meile planeeritud 6 m telgiala. 

Andke varakult Vilvele teada, mis kaupa saad laadale kaasa anda ja kes saaks laadale 

müüma tulla.  

 

 28. okt toimub Lindora laat, plaanis on osaleda 3 m telgiga. Tuleb mõelda, millega käsitööst 

välja minna.  
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 3-6.11 Tallinna mardilaat. Sellel aastal toimub viimast korda 4-päevane, edaspidi 3 päevane 

laat. Ette on teada, et kohamaks ja sissepääsupilet lähevad kallimaks. Seekord meil 

toetusraha kasutada pole, kulud lähevad omatulu arvelt. Transpordi osas saame koostööd 

teha instituudiga. Teemaks võiks olla kevadise tootekonkursi teema „Kirjun om väke“, aga 

kui on muid ettepanekuid-ideid, siis hiljemalt järgmiseks tsõõriklauaks tuleks need välja 

pakkuda.  

 07.10 Kihnu ettvõtluspäev (vt.lisa)  

 15.10 Käsitöökojad üle maa raames toimub Põlvas taaskasutuspäev, kuhu oleme kutsutud 

(vt lisa)  

 22-23.10 Mentorkoolitus Julika Roosiga. Vokkide korrastamise ja töökorda seadmise 

koolitus.  

 Aastalõpu jõulumüük toimub 5-20.12 taas Instituudi saalis. 5.12 müügi ülessättimine ja 

6.12-st avatud külastajatele. 

 

 

3. 

Külli andis teada, et sellel aastal Loomemajas sisulist tööd alustada ei saa, sest ehitus on seisma 

jäänud ja edasiliikumise ajakava ei ole hetkel selge. 

 

Liilia tuletas meelde, et Maanteemuuseum ootab väikseid ja odavamaid teemakohaseid meeneid. 

Pange pead tööle! 

 

 

Järgmine tsõõriklaud  11. oktoobril  kell 16.00  Võru Instituudis.  
 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


