
  

 
Vana-Võromaa käsitüülisi kuuntüü arotus 

 
Võro Instituut kuts käsitüürahvast nõvvu pedäma Vana-Võromaa käsitüülisi kuuntüü 

käümävedämise asjan. 16. rehekuul 2014 Võro Instituudin  (Tartu tn 48 Võrus) kell 14-17 
 
Vana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma kimmähe üts mi kandi kaubamärk. Vana-Võromaal 
om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju, a kaupu müük võinu parõmb olla, uma 
käsitüü võinu selgembält vällä paistu ja tõisil teedüst kergemb löüdä. Ütenkuun saanu lihtsambalt 
kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.  
Kõnelemi:  

• Määne om Vana-Võromaa käsitüü prõlla ja mändse murrõ omma käsitüü tegejil. Kõneles 
uuringu läbiviija Oja Vilve.  

• Võro kultuuri esieräst, seo pruukmisest ettevõtlusen, sh käsitüün. Külli Eichenbaum, Võro 
instituudi projekte iistvedäjä. 

• Kihnu e-poodi näüde. Mare Mätas, SA Kihnu kultuuriruum (kõnelemine läbi puutri). 
• Võro värgi e-poodi plaanmine. Midä saasi võrokõsõ uma e-poodin vällä panda? E-poodi 

riiulide kaemine (puutrist) ja arotus. 
• Midä olõs vajja kõgepäält ütenkuun är tetä? Ütine arotus.   

 
Nõvvupedämisele tulõkist pallõmi teedä anda ildampa rehekuu 14. pääväs: Vilve Oja (Võro 
Instituut, käsitüü asjatundja), tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com 
 
Võro Instituut vidä iist tegemiisi, mis avitase Vana-Võromaal ja võrokõisi esierälidsel kultuuriperändüsel häste 
vällä paistu ni kultuuriperändüst parembahe ettevõtlusen pruuki (plaanitav Uma programm). Tegemiisi jaos 
2014 aastagal and rahha Siseministeerium.  
Kae viil Uma programmi ettevalmistuisi kotsile: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm 
 

 
Vana-Võromaa käsitööliste koostöö arutelu 

 
Võru Instituut kutsub käsitöörahvast nõu pidama Vana-Võromaa käsitööliste koostöö käimavedamise 

asjas 16. oktoobril 2014 Võru Instituudis  (Tartu tn 48 Võrus) kell 14-17 
 
Käsitöö on üks meie kultuuripiirkonna eripärasid, mida saaks praegusest paremini silma paistma 
panna. Vana-Võromaal on palju heade oskustega käsitöömeistreid, kes loovad ja teevad omanäolisi 
esemeid, aga kaupade müük võiks olla parem ning teavet käsitöökaupade kohta on keeruline leida. 
Koostöös oleks lihtsam korraldada nii müüki kui kaupade reklaami.  
Kõneleme:  

• Milline on Vana-Võromaa käsitöö hetkeseis ja millised mured on käsitöö tegijatel. Ülevaate 
teeb uuringu läbiviija Vilve Oja.  

• Võro kultuuriruumi eripäradest, nende võimaluste kasutamisest ettevõtluses, sh käsitöös. 
Külli Eichenbaum, Võro instituudi projektijuht. 

• Kihnu e-poe näide. Mare Mätas, SA Kihnu kultuuriruum (skype vahendusel).  
• Võro värgi e-kaubamaja planeerimine. Mida oleks võrokestel oma e-poodi välja panna?  
• Milliseid küsimusi lahendada esmalt koostööna? Ühine arutelu.   

 
Nõupidamisel osalemisest palume teatada hiljemalt 14. oktoobriks: Vilve Oja (Võro Instituut),  
tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com 
 
Võru Instituut koordineerib tegevusi, mis aitavad Vana-Võromaal ja võrokeste omanäolisel kultuuripärandil 
rohkem silma paista ning kultuurilist omapära paremini kasutada piirkonna ettevõtluses (planeeritav Uma 
programm). Tegevust rahastatakse 2014 aastal Siseministeeriumi vahenditest.  
Vaata lisaks Uma programmi ettevalmistuste kohta: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-
aronguprogramm 


