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Vana-Võromaa käsitööliste 2022 a. novembri ümarlaua kokkuvõte 

 

Toimus 15.11.2022 Võru Instituudis aadressiga Tartu 48, Võru 

kell 14.00- 15.45   

Arutelu juhatas Vilve Oja Võru Instituudist. 

Kohal olid: Ivar Jõgeda, Liilia Tann, Merike Rebane, Maia Kulla, Külli Eichenbaum, Reet Pettai, Sirja 

Säkk, Vilve Oja 

PÄEVAKORRAS:  

 

1. Järgmise aasta tegemiste arutamine – tule ja kõnele oma mõtetest! 

2. Vaatame tagasi mardilaadale ja täpsustame eelolevate laatade korraldust 

3. Muud jooksvad tegevused ja info 

1. 

Külli tutvustas järgmise aasta plaane ja tegevusi, mis seotud loomemajaga. Ees ootab järjekordne 

kokkusaamine Kait Kabuniga linnavalitsusest, kus tuleb jutuks loomemaja ehitustööde hetkeseis ja 

edenemine, ning edaspidised prognoosid ja plaanid. 

Järgmisel aastal on taas plaan uus tootekonkurss välja kuulutada. Vilve pakkus teemana välja 

midagi lastele või lastega seotut. Kohapeal head teemasõnastust ei leitud, seega olgem julged 

pakkuma kõnekaid ja löövaid teemasõnastusi. 

Järgneval aastal jätkame rahvarõivaste nõukoja täiendamist, käime olulistel laatadel, korraldame e-

poes müüki ja võimalusel teeme mõne väljasõidu tutvumaks naabrite käsitöö-tegemistega. Enne 

koroonat oli mitu õppereisi plaani, võimalusel võtaks mõne neist ette.  

2.  

Möödunud mardilaat kujunes pingeliseks, kuid edukas. Eriline tänu kuulub Sirjale, Virvele ja 

Ivarile, kes pidasid vastu kõik neli päeva ning andsid endast parima, et suures plaanis välja paista. 

Täname Eppu, kes kujundas meie boksi kaunilt ja pilkupüüdvalt. Vilve hinnangul oli ostjaid 

varasemate aegadega võrreldes vähem, see-eest aga ostmist rohkem. Eriti osteti koeravillaga lõnga, 

hästi läksid kaubaks vilditud ja vildist valmistatud tooted. Seekord jäi kesisemaks sokkide-kinnaste 

müük.  

Tulemas on meie endi korraldatav jõulumüük, mis toimub Võru Instituudi saalis 6.-20. detsember. 

Jõulumüügi reklaamplakati variandi oli Epp juba valmis teinud, seda said kohalolnud näha 

ekraanilt. Plakati kujundus kiideti heaks, seega saame hakata peatselt juba eelreklaami veebis 

tegema. 5. detsembril on müügiväljapaneku ülesseadmine. Selleks, et müük sujuks on vaja 

piisavalt müüjaid. Anna Vilvele teada oma võimalustest müüma tulla.  

Osaleme ka ERM-i laadal, mis toimub 10.-11. detsember, müüjad ja sõiduks autod on 

komplekteeritud. Aitäh juba ette Heli, Reet ja Ivar.  

 

3. 

Jätkuvalt ootab Vilve kontaktisikuna käsitööliste soove osaleda oma toodetega Tallinnas Riigikogu 

näitusmüügil, mis toimub 5.-7. detsembril, täpsem info Vilvelt või  

Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt https://vorumaa.ee/ootame-kasitoolisi-ja-talutoodangu-

valmistajaid-esitama-oma-tooteid-naitusmuugile-riigikogus/ 

Vilve pakkus välja mõtte valmistada käsitöö toetuseks annetuste/toetuste kast/purk, kuhu inimesed 

saavad poetada meie toetuseks raha. Mõte meeldis, vaja ainult teostada.  

 

Järgmine tsõõriklaud toimub uuel aastal Võru Instituudis. Aeg täpsustub aasta alguses.  
 

 

Tsõõriklaua kokkuvõtte tähendas üles Vilve Oja 


