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Vana-Võromaa käsitööliste 2022 a. oktoobri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 11.10.2022 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

kell 16.00- 17.30   

Arutelu juhatas Vilve Oja Võru Instituudist. 

Kohal olid: Tiina Bahmatshev, Margit Olesk, Merike Rebane, Heli Viks, Reet Pettai, Sirja Säkk, Liivi 

Liinamägi, Vilve Oja, Külli Eichenbaum 

Veebi teel: Liilia Tann  

PÄEVAKORRAS:  

 

1. Ettevalmistused Mardilaadaks ja teiste laatade arutelu 

2. Muud jooksvad tegevused ja plaanid 

 

 

1. 

Tallinna Saku Suurhalli mardilaat:  

 toimub 3.-6. novembril 

 seekordne väljapaneku teema on „Kirjun om väke“ 

 kaup tuua 1. novembriks Võru Instituuti 

 laada väljapaneku eelproov toimub koos kunstnik Epp Margnaga 2. novembril 

 väljasõit laadale on 3.novembri varahommikul Instituudi juurest väikebussiga. Kel soovi, 

saab bussiga samal päeval Võrru tagasi tulla.  

 Laadalt tagasisõit on 6.novembril peale laata sama väikebussiga. 

Vilve pani südamele, et mardilaadaks on vaja müüjaid kõigiks neljaks päevaks. Seltsi liikmete 

kinnisesse FB-i gruppi on tehtud küsitlus, kuhu saate kõik oma võimalikud müügipäevad kirja 

panna. Kes FB-is ei käi, teatage oma võimalustest Vilvele. Laadal müüjate riietus meie kandi 

aineline. 

 

ERM-i jõululaat: 

 toimub sellel aastal 10.-11. detsembril 

 avaldame soovi kohal olla 4.meetriga. Vilve tegeleb kauplemiskoha registreerimisega. 

 viimane registreerimise päev laadale on 16.oktoober 

 korraldajapoolne tagasiside hiljemalt 24.oktoober 

 laada korraldaja positiivse tagasiside korral vajalik 2 müüjat kummalgi päeval (Liilia, 

Merike ja Reet on valmis minema) 

  

Meie oma, Vana-Võromaa käsitüü jõulumüük:  

 toimub 6.-20.detsembrini Võru Instituudis 

 suuremale ringile plaan novembri keskel plakatiga müügist teada anda 

 5. detsembril toimub müügi ülessättimine 

 Jõulumüük lahti tööpäevadel 10—17.00 

 kaupa võivad müügile pakkuda käsitöömeistrid üle Vana-Võromaa, tingimusel, et oleks 

meie kandiga seotud käsitöö ja muidugi kvaliteetne. Ühendust võtta Vilvega. 

 anna endast teada Vilvele, kui on võimalik müüma tulla 

 

 

 

2. 
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 Rahvarõiva nõuandekotta hakkasid MTÜ Rahvarõivas meistrid valmistama Põlva vanema 

ajastu naise rahvarõiva täiskomplekti (vaipseeliku ja pealinikuga). 

 Oleme saanud kutse ka Mardilaadale, mis toimub ka Värska Talumuuseumi õuel 

12.novembril kell 10-15. Ühise telgiga välja minna pole seekord võimalik. Kui keegi 

soovib minna, siis saame kaasa pakkuda Vana-Võromaa käsitüü reklaambännereid ja 

infomaterjali. 

 Rõuge pesapuu juures asuvast Ööbikuoru külastuskeskusest võttis ühendust Johanna Laak 

ja andis teada, et sellel aastal on sealne müügipunkt lahti ka talvel. Selleks, et müügis oleks 

võimalikult palju kohalike meistrite kaupa palus ta ühendust võtta: jhanna.laak@gmail.com 

või tel. 5830 9888. Oodatud on järgmised esemeid:  

o meestele mõeldud villased tooted (mütsid, sallid, kindad, suured numbrid sokke 

jms)  

o villased- ja  kaltsuvaibad 

o pesapuu temaatikaga tooted 

o nipsasjad ja meened (võtmehoidjad, ehted jms) 

o naturaalsed küünlad, salvid 

o puidust esemed (lõikelauad, pannilabidad, kulbid jmt). 

 Maanteemuuseum ootab ka jätkuvalt käsitöömeeneid, mis on seotud postiteega, liiklusega 

nende muuseumi temaatikaga laiemalt.   

 Valmimas on käsitööteemaline võru-eesti seinakalender 2023, mida saab peatselt osta e-

poest umapuut.ee. Kalendri piltide osa põhineb Vana-Võromaa käsitöönäitusel „Meistre 

kässiga luudu“.  

 

Järgmine tsõõriklaud toimub  15. novembril  kell 14.00  Võru Instituudis.  
 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 

mailto:jhanna.laak@gmail.com

