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Rahvuslike kampsunite esitlus OmaMood Viljandi pärimusmuusika aidas. Fotod: Sandra Urvak

A

nu Raua elutöönäitus Tallinna
Kunstihoones ja Pärnu Uue Kunsti
Muuseumis oli oma värskuse ja mõjuga nagu kevadekuulutaja, Eesti Rahva
Muuseumi nurgakivi panek aga kauaoodatud sündmus meile kõigile.
Käsitööpäevad toimuvad seekord
Võrumaal: on võimalus tutvuda käsitöömeistritega, külastada näitusi, osaleda
ringsõidul Pokumaale, Süvahavvale, Urvastesse, Vastseliina ja kohtuda käsitööhuvilistega üle kogu Eesti.
Rahvusvaheline konverents Traditsioonilised kampsunid Läänemeremaades tõi Viljandisse üle 150 huvilise
nii Eestist kui teistest maadest. Sisukad
ettekanded, näitused, moekunstnike ja
üliõpilaste rahvuslike kampsunite esitlus
OmaMood ning Heimtali laadamelu oli
suurepärane suutäis käsitöögurmaanide-

Õnnitleme!
Anu Raud 70
Mare Sihvre 70
Meedy Hiielo 85
Linda Elgas 85

le. Konverentsi eestvedaja oli õppejõud
Riina Tomberg, kes on meid juba aastaid
rõõmustanud oma kaunite rahvuslike
kampsunitega. Tema ettekanne Elamusi,
mõtteid, paralleele oli asjakohane. Aitäh
Riinale!
Kolm viimast aastat on Eesti olnud
rotatsioonijärgselt Põhjamaade käsitööliikumise juht. Kolm rahvusvahelist
konverentsi, näitused ja presentatsioonid
Eestis ning esitlused teistes riikides on
tutvustanud meie käsitöö traditsioone
külalistele, pannud meidki avastama uut
ning tundma rõõmu kordaminekutest.
Käsitööliidu juhatus tänab kõiki, kes on
panustanud oma teadmisi ja aega meie
ettevõtmiste õnnestumisse.
Konverentsil andsime Põhjamaade
juhtimise üle Soome käsitööliidule Taito,
sel aastal tähistab liit oma tegutsemise
100ndat aastapäeva.
Pärandihoidjad 2012 – Maaja Kalle, Luule Nurga ja Ahto Piiroja on oma
valdkonna tuntud tegijad, rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidjad ja edasiviijad. Nad kõik on suurepärased meistrid, õpetajad ja nõustajad.
Aasta teemale maavillane panid aluse rohke osavõtuga õppepäevad Tallinnas ja Tartus. Teatajas on kirjas konkursi
eesti-maa-villane võidutööd ja juunis

Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis
vaatamiseks võidutööde näitus.
Käsitööliidu kooliaasta oli edukas.
Alustasime mentorprogrammiga, kaheaastane rahvarõivakursus Särgist sõbani
läks edukalt käima ja käsitöökursused pakuvad endistviisi huvi. Käsitöövaldkonna
rõõmustavam sündmus on seekord taas
Viljandist – pärandtehnoloogia magistritöö kaitsmiseni on jõudnud kuus magistranti Viljandi Kultuuriakadeemiast. Enamik magistrantidest on kaitstud teemadel
juba tuntud tegijad, jääme ootama nende
uusi algatusi ja kordaminekuid.
Ees ootab käsitööettevõtmistest kirju
suvi. Kohtumisteni suvekursustel, laatadel ja meistrikodades!
Liivi Soova

Pärandihoidja 2012

Pärandihoidja 2012 Maaja Kalle ja Luule Nurga

LUULE NURGA
Luule Nurga tegutseb Jänedal rahvarõivaste uurija, propageerija ja valmistajana. Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskuse rahvarõivakooli on ta
lõpetanud neli korda. Nüüdseks on ta
oma kätega valmistanud üle kümne rahvarõivakomplekti. Oma kodukohas korraldab Luule rahvarõivaste valmistamise
koolitusi, juhendab ja nõustab. Ta on
juhatuse liige MTÜs Loometöö, mis tegutseb Jänedal täiskasvanute koolitajana
rahvusliku käsitöö ja rahvariiete alal. Esimene rahvarõivavalmistajate õpperühm
loodi 2003. a, eelmise aasta sügisel alustas järjekordne rühm. Lisaks Luulele on
õpetajateks oma ala hästi tundvad meistrid. Luule ajalooline uurimus Ambla
kihelkonna rahvarõivastest on hinnatud
õppematerjal koolitustel ja nõustamistel.
Rahvarõivaste kandmisel annab
Luule ise eeskuju. Kaalukamatel rahvarõivaüritustel on tal alati seljas Ambla
kihelkonna rahvarõivad, Halliste vanem
linane komplekt või hoopis kaapotkostüüm. Küsijale jutustab Luule hea meelega nende kandmise traditsioonidest
ja valmistamisest, ning väike õppetund
ongi jälle toimunud.

AHTO PIIROJA
Huvi seto kultuuri erinevate tahkude vastu on kestnud vaat et kogu minu
teadliku elu. Suurima tõuke selleks and-
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Pärandihoidja 2012 Ahto Raudoja

sid Heiki Valgu juhitud suulise pärimuse
korjamise ekspeditsioonid aastatel 1994
ja 1997. See tarkus ja elutunnetus, mida
jagasid vanad inimesed, keda küsitlesime, jääb mind saatma igaveseks. Hakates Setomaal Hilana külas taastama vana
talu, puutusin kokku seto arhitektuuriga.
Aastatepikkuse töö tulemusena sai
Eesti Maaülikoolis kaitstud magistrikraad, töö teema oli Setomaa traditsioonilise hoonestuse uurimise metoodika
ja katseinventuur. Ülikooli ajal sai loodud OÜ Katusõkatja, mis tegeleb katuselaastude valmistamise, paigaldamise
ning vanade puithoonete taastamisega.
Olulisemad objektid on olnud mitmed
hooned Eesti Vabaõhumuuseumis, Seto
Talumuuseumis ja mujal. Viimased aastad olen töötanud SA Seto Instituudi tegevjuhina.

MAAJA KALLE
Maaja Kalle on õppinud Tallinna
Pedagoogilises koolis lasteaednikuks.
Kooliajal õmbles ta kursusekaaslastele
kleite, pärast kooli lõppu oma esimese
pruutkleidi, mida nüüdseks on saanud
kokku umbes sadakond. Maaja õppis ära
kunstlillede valmistamise ja lisaks looridele-pärgadele valmistas ta nii mõnelegi
pruudile lillekimbu. Kunstlillede valmistamine on talle hiljem ka tööd andnud.
Lisaks on ta tegelenud siiditrükiga.

Sügavam huvi rahvarõivaste vastu sai
alguse kingituseks saadud rahvarõivaraamatust (1981), mis innustas teda oma
tütrele rahvarõivakomplekti õmblema.
Peagi sai valmis üheksast esemest koosnev rahvarõivaaineline kollektsioon.
Kui Maaja poeg ja tütar jõudsid kooliikka, tõi juhus tema ellu waldorfpedagoogika. Põlva külje alla Rosma külla
asutati waldorfkool. Maaja alustas waldorf-lasteaiarühma loomisest ning jätkas waldorfpedagoogika-alast tööd kooli
käsitööõpetajana. Nii algas töö villaga,
millest hiljem kujunes sügavam huvi
nõelviltimistehnika vastu. Alguse sai ka
waldorfnukkude valmistamine. Käsitööõpetajana töötas Maaja koolis üle kümne
aasta.
2003. a pälvis Maaja Põlvamaa Aasta
õpetaja tiitli, 2005. a sai temast Johannes
Käisi preemia laureaat. Aastast 2002 on
ta läbi viinud erinevaid waldorfnukkude
kursusi. Tema nukud on rännanud mööda näitusi Võrus, Põlvas ja Põlva sõpruslinnas Kannuses Soomes. 2011. a oli
Tartu Mänguasjamuuseumis tema oma
nukunäitus Koos kasvamine.
Maaja Kalle töid on hinnatud Käsitööliidu iga-aastastel konkurssidel ja ta
on esinenud personaalnäitustega rahvakunstigaleriis Tallinnas.
2012.a lõpetas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala cum
laude ja 4. kategooria meistritunnistusega.

KULTUURKAPITALI AASTAPREEMIAD

Helgi Põllo. Kultuurkapitali aasta-

preemia silmapaistvale kultuuripärandi
hoidjale.
Kui Helgi Põllo valiti parimaks muuseumitöötajaks muuseumiaastal 2009,
kirjutas kultuurileht Sirp Helgi kohta nii:
„Helgi Põllo on parim, sest ta on pühendunud muuseumitöötaja. Helgi Põllo on
maailma parim Hiiumaa rahvakultuuri
tundja ja ta oskab oma teadmisi suurepäraselt jagada ning edasi anda“.
Helgi on Hiiumaa Muuseumis ametis
peavarahoidjana. Pikk Maja Kärdlas on
Helgi nägu ja tegu. Ta on Hiiumaa rahvarõivaste, kommete, aja- ja kultuuriloo
elav entsüklopeedia – sellist pühendumist ja heas mõttes kolkapatriotismi ei
kohta praegu just sageli. Muhedad lood
hiidlastest, sekka teinekord mõni nööge
ka naabersaare kohta – Helgiga juba igav
ei hakka.
Tema eestvõtmisel on Hiiumaal tehtud tublisti tööd rahvarõivaga, trükivalgust on näinud nii seelikutriiburaamat kui peenemad pitsimustrid. Tinast
valatakse taas noatuppesid. Seda kõike
teevad noored meistrid, keda Hiiumaa
Muuseum eesotsas perenaisega juhendab. Looga esemed ei ole jäänud vaid
muuseumiseinte vahele.
Helgit jätkub kõikjale – nii laia maailma Eesti muuseume tutvustama kui
ka Kärdla kohvikupäeval kohvi kallama.
Praegu toimetab Helgi suurteost Hiiumaast.

Kristi Jõeste sai Eesti
Kultuurkapitali
rahvakultuuri aastapreemia lauraadi
tiitli kui rahvusliku silmuskudumise traditsiooni hoidja, edendaja ja isikupärane
meister. Kristi käsitöötee sai
alguse 1998. a, mil ta asus
Viljandi Kultuuriakadeemias
õppima rahvusliku tekstiili
eriala. Juba kooliajal süvenes
ta silmuskudumise maailma, eriliseks lemmikuks said
kindad. Läbi aastate on Kristi
kudunud enam kui 250 paari kindaid ning omandanud
selles vallas meisterlikkuse:
julgelt võime teda nimetada
Eesti parimaks sõrmkindakudujaks! Kristi loomingu
allikaks on ikka ja alati meie
pärimuslikud kudumistraditsioonid: peenelt kootud täpsete
koopiate kõrval leiame ka julget
eksperimenteerimist mustrite ja
värvidega.

Foto: Eva-Maria Komissarov

SÄRAINIMENE

Kadri Rebane – Pärnumaa
kultuurikorraldaja, rahvakultuuri
preemia Särainimene.
Kadri Rebane elab Pärnus, kus
juhendab kunstist ning sisekujundusest huvitatud lapsi ja täiskasvanuid. Tema põhieriala on tekstiilikunst, kuid ta katsetab ka teiste
materjalide ning tehnikatega.
Näitustel nii tekstiilikunsti kui
minimaalidega esineb Kadri aastast 1994, 2007. a väljapanek Olen
Sulle ema Pärnu Linnagaleriis kõlab uhkelt.

Õnnitleme!
Siiri Topaasia

Õnnitleme juubeli puhul meie
raamatupidajat ja projektijuhti, kes
on olnud meie seltsi tugisammas selle
taasloomisest alates. Siiri on hea
ja abivalmis kolleeg, kes on alati
toeks ja leiab kiireid lahendusi
igas olukorras. Rõõmsat meelt
nüüd ja edaspidi!
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Aasta teema 2013 – eesti-maa-maavillane

S

elle teemaga tahame taas kord au
sisse tõsta maavillase materjali, taasavastada iidseid tehnikaid ning õhutada
käsitöömeistreid otsima villale uusi kasutusvõimalusi.
Konkursi eel toimus kaks õppepäeva:
12. jaanuaril õppepäev Tartus ja 1. märtsil Tallinnas.
Õppepäev Tartus toimus koostöös
Eesti Rahva Muuseumiga, Virve Tuubeli
eestvedamisel. Konkursi õppepäeval Tallinnas kutsusime käsitöömeistreid inspiratsiooni saama Tallinna Kunstihoones
toimunud Anu Raua juubelinäitusele
„Eesti Asi“. Õppepäev jätkus käsitööliidu
ruumides, kus ootas meid Julika Roos
Hea Villa Seltsist. Julika Roos, kes kasvatab lambaid ja kitsi, pidas loengu Eestis
kasvatatavate lammaste villadest.
Konkursile eesti-maa-villane esitati
101 tööd. Źürii liikmeteks olid seekord
Ulve Kangro, Ele Praks, Anne Metsis,
Ene Lind, Kristina Rajando (zürii esimees).
I koht
I koht
II koht
II koht
III koht
III koht
IV koht

ülevise „Hämarikuliblikas“, autor Merle Suurkask
kootud vaip „270 taskut“, autor Anne Kalk
pitssall „Valge daam“, autorid Kristiina ja Priit Halberg
meestekampsun „Mehele. Kaheksakand“, autor Alliki Oidekivi
nõeltehnikas kindad „Rästikukindad“, autor Maarja Jõevee
naistekampsun „Kindakampsun. Läänemaa“, autor Kersti Loite
sõbad „Kaksikud“, autorid Niina Mäll ja Linda Marken

Kõik konkursile esitatud tööd, küll
igaüks omal kombel, otsisid seda oma ja
villast ning edastasid tervikuna südamlikkuse, soojuse ja traditsiooniaustuse
sõnumit. Siinkohal ongi paslik nimetada,
et hindamine ei olnud lihtne, aga hindamiseks koosveedetud 4 tundi möödusid
kiirelt, ühiseid arusaamu kompides ja
esitatud konkursitöid imetledes ja neist
rõõmu tundes. Samas jäid nii mõnedki
tööd sisuliselt „lahti harutamata“, sest
puudusid esemelood. Edasisi konkursse
silmas pidades julgustab źürii oma tööde
juurde lugusid kirjutama. Ega need peagi ju olema kirjanduslikult väljamõeldud
pajatused vms. Lihtne, oma mõtteid ja
äratundmisi peegeldav tekst on sageli informatiivsem.
Źüriile jäid silma 16 tööd, millest siis
omakorda kindla hindamissüsteemiga
7 võidutööd välja valiti. Kõikide võidutööde puhul kõnetas źüriid nii ajatus ja
traditsioonikasutus kui ka tundlik ja väljapeetud kaasaegsus.
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Võidutöö „270 taskut“ on väga julge,
silmatorkav nii teostuse kui ideekäsitluse
poolest. Ilmselgelt ruumi ehe või kasutaja rõõmustaja. Võidutööd „Hämarikuliblikas“ oleks kõik źüriiliikmed kohe endalegi soovinud. Selles täisvillases, kuid
ometi õhkõrnas kampsunis said kokku
materjalitundlikkus, kaasaegne rõivadisain ja konkursi teema „eesti-maa-villane“. Võidutöö „Valge daam“ pani oma
töömahus ja selle ülimas meisterlikkuses źüriiliikmeid mõtlema ajamõõtmeta pühendumisele. Töö lisaväärtuseks
on kindlasti asjaolu, et see on sündinud
abielupaari koostöös, väga ühtehoidvas
ja sünergilises protsessis. Võidutöö „Kaheksakand. Mehele“ on väga uudne ja
kaunis, kuid samas igati traditsiooniline meeste kampsun. Siingi nägi źürii, et
võibolla liiga üleekspluateeritud kihnu
troide kõrvale on nüüd meestele loota
uuslahendusega kampsuneid. Võidutöö
„Rästikukindad“ võlus oma vigurliku,

kuid ausa ja väljapeetud nõelkindalahendusega. „Kindakampsun. Läänemaa“ võidutöö juures kasutati väga oskuslikut kindamustrit ning kampsun
oli hästiistuva ja kauni lõikega. Võidutöö „Kaksikud“ said źüriilit kaasa
märgusõna „klassika“. Tegu on tõesti
iidse üleviske ehk sõbaga, kus materjalikasutuses eelistati vaid lambavillalõnga erinevaid looduslikke värve.
Auhinnalisele pjedestaalile rohkem ei
mahtunud, kuid vahvate ja kaunite lahendustega esmeid oli veelgi. Näiteks
kaunis hall kolmnurkne rätik „Susi“,
kus ühes otsas lambad ja teises susi,
villane pikk kärbsekleit („Karuke.
Kärbsekleit“), igale aastaajale iseloomulikus värvis ja villakombinatsioonis kaelaehted/sallid („Ring“) ja veel
palju teisigi.

Eripreemiad said
järgmised autorid:
Küllike Tuvikene, Anu Vihur,
OÜ Kango tekstiil, Õnne Mägi,
Mareli Rannap, Kaur Kukkur,
Tiia Meitus, Kersti Loite, Mai
Norman, Aire Kapstas.
Õnnitleme võitjaid ning
täname kõiki konkursil
osalejaid!

Järgmiste aastate teemad:
2014 - meistrite aasta
2015 - nahk
2016 - tikand
2017 - sepad, metallitöö

Täname!
Riina Tombergi, Ave
Matsinit ja Viljandi
Kultuuriakadeemia
tudengeid konverentsi
Traditsioonilised
kampsunid
Läänemeremaades
korraldamise eest.

Žürii nimel
Kristina Rajando
Käi ja Koo võistlus Heimtali laadal

Edukas käsitöökonverents Viljandis
16.-18. maini toimus Viljandis kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna
eestvedamisel rahvusvaheline käsitöökonverents Traditsioonilised kampsunid Läänemeremaades.
Vastuseid otsiti küsimustele, milliseid
kampsuneid on Läänemere-äärsetes maades ajaloolistelt kootud ja kuidas need
peegeldavad meie ja naabrite ühist ajalugu.
Olulisel kohal oli ka see, kuidas seda pärandit kasutada kaasaegses loome-ettevõtluses.
Kolmel päeval osales konverentsil pea
80 väliskülalist Shetlandilt, Taanist, Rootsist, Soomest, Norrast, Lätist, Saksamaalt ja
Ameerikast ning 140 külalist Eestist. Teiste
hulgas olid kohal Soome ja Rootsi riiklike
käsitöö keskseltside juhid, sest konverentsi
raames loovutas Eesti Põhjamaade Käsitöö
Liidu juhtriigi staatuse Soomele.
Toimus rida eriilmelisi sündmusi:
moeetendus OmaMood, kudumisvõistlus
Käi ja Koo. Seoses konverentsiga avati
Kondase keskuses näitus Muhu rahvarõivakampsunitest. Koostöös Eesti Rahva
Muuseumi ja Heimtali laadaga eksponeeriti Heimtalis ERMi kogude põhjal koostatud silmkoeliste kampsunite näitust.
Konverentsi ettevalmistus kestis ligi
aasta: nii Viljandi Kultuuriakadeemia kui
Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiilitudengid uurisid aasta jooksul lähemalt meie
silmkoelist tekstiilipärandit. Eesti Rahva
Muuseum kogus kokku ja andis välja oma
esemekogude põhjal koostatud ülevaate
Eesti kampsunipärandist, Loomeagentuur

andis kordustrükina välja õppejõud Riina
Tombergi uurimuse Vatid, troid, vamsad
– silmkoelisi kampsuneid Lääne-Eesti
Saartelt.
Konverents avati moeetendusega
OmaMood, kus esitleti 10 erinevat kudumikollektsiooni.
Kollektsioonide
eriilmelisus pakkus rõõmu paljudele
vaatajatele: kõrvuti Riina Tombergi gootilike meestemantlitega hõljusid laval Lee
Reinula pitskoelised pruutkleidid. Rahvakunstist peegelduv värvirõõm ja glamuurne materjalikasutus peegeldus mitmete
rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilaste
kollektsioonidest.
Konverentsi põhiettekannete raames
otsiti Läänemere-äärsete riikide traditsiooniliste kampsunite ühiseid juuri. Pea
kõik esinenud käsitööuurijad ja teadlased
olid seisukohal, et meie silmkoeliste kampsunite traditsioon sai alguse 16. sajandi
Inglismaalt ekspordiartiklina välja veetud siidist kootud öökampsunitest, mida
ajapikku hakati Põhjamaades kohalikest
materjalidest järgi kuduma. Ka kampsuni
funktsioon muutus ööpesust igapäevaseks
rõivaesemeks. Kampsunite laialdast levikut võis täheldada eelkõige rannikuäärsetes piirkondades, kus see oli oluline osa
meremeeste riietuses. Nii võibki Kihnu
„kuulikindlate“ analooge leida Rootsi
lääneranniku ja Fääri saarte rõivastuses.
Muhu meestekampsunid sarnanevad Norra lääneranniku meremeeste rõivastusele,
sarnasusi leiame ka naiste kampsunitel:
Muhu naiste nipiga vatid on väga sarnased

Konverentsi säravaim esineja Annemore
Sundbo
Läti kuralaste kampsunitega, Ruhnu naiste
valged koekirjalised kudumid meenutavad
aga kõige enam sajanditetaguseid siidist
öösärke.
Väliskülalised jäid konverentsiga väga
rahule: hollandlastele jättis erilise mulje
moeetendusel nähtu. Ettekandega esinenud Rootsi Nordiska Museeti rahvarõivakogude kuraator Anna-Karin Jobs
Arnberg tõi esile konverentsil esinenud
üliõpilaste innukust ja rahvuslike traditsioonide armastust.
Konverentsi õnnestumine annab põhjust planeerida uusi rahvusvahelisi üritusi.
Viljandi ja selle ümbrus on väga sobiv käsitööturismi arendamiseks. Nii ongi kavas
2014. a suvel korraldada koostöös Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga 5päevane
Euroopa käsitöölaager.
Konverentsi ja OmaMood 2013 toimumist toetasid Põhjamaade Ministrite
Nõukogu, Eesti Kultuurkapital ja Rahvakultuuri Keskuse Eesti rahvarõiva programm.

Meie katusorganisatsioonidest
Põhjamaade Käsitööliitu on juhitud
liikmesorganisatsioonide kaudu. Nii on
igal liikmel kolm aastat ühtjärge õigus olla
Põhjamaade käsitööliikumise juht. Eesti
pidi olema esimest korda juhtpositsioonil
juba aastal 1939. Sõja tõttu jäi asi katki ja
nüüd oli siis uus võimalus. Viimased kolm
aastat oleme olnud avatud nii Põhjamaade Käsitööliidu kui Euroopa Rahvakunsti
ja Käsitööföderatsiooni liikmesriikidele
eelkõige rahvusvaheliste konverentside
kaudu. Viljandis toimunud konverentsil
„Traditsioonilised kampsunid Läänemeremaades“ andsid meie käsitööliidu juhatuse liikmed Liivi Soova ja Ave Matsin
Põhjamaade Käsitööliidu juhtimise üle
Soomele. Vastuvõtjateks oli Soome käsitööliidu Taito juhatuse liikmed Marketta
Luutonen, Eija Vähälä ja Anne Ossi.

Euroopa Rahvakunsti ja Käsitöö Liitu
juhtisid pikka aega peasekretär Martin
Stüssi (Šveits) ja president Georg Kelner
(Austria). Seejärel oli kolm aastat president Liivi Soova ja peasekretär Solveig
Ginder (Norra). Kuus aastat tagasi võeti
vastu otsus, et ka Euroopa käsitööföderatsioonis hakkab juhtimine toimuma analoogselt Põhjamaadele rotatsioonijärgselt
ja nii andis Rootsi eelmisel aastal teatepulga Soomele. Nii on seekord kahe organisatsiooni juhtimine ühest riigist. Kas kaks
organisatsiooni ka ühinevad, ei ole hetkel
veel otsustatud. Järgmised kolm aastat on
aga organisatsioonidel üks juhatus (Marketta Luutonen, Kerstin Andersson Ahlin
ja Liivi Soova). Juhatuse eesmärgiks on
organisatsioonide tutvustamine Euroopas
ja liikmeskonna suurendamine. Käesoleva aasta jaanuaris kohtus juhatus kuduja-

tega (The Dutch Knitters) Amsterdamis,
kus määratleti edaspidised koostöövõimalused. Koostööettepanekud on tehtud
Prantsusmaa ja Itaalia käsitööühendustele. Võime öelda, et käes on muutuste aeg
ja lähiaastad otsustavad kuidas katusorganisatsioonidega edasi minnakse. Kindlalt
võime öelda, et huvi ühiste ettevõtmiste
vastu on jätkuvalt suur. Tundub, et mitmed väiksemad käsitööorganisatsioonid
Euroopas on huvitatud eelkõige nn. vaatleja staatusest, st. soovivad osaleda konverentsidel, seminaridel, aga ei ole veel ise
valmis korraldama suuremaid ettevõtmisi
katusorganisatsioonide liikmetele.

Soome käsitööliidu juubeliaasta
Sel aastal täitub 100 aastat Soome Käsitööliidu ja 125 aastat Soome Käsitöö-
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muuseumi asutamisest. Liidu ümar number pakub aktiivset tegevust, mõtlemist ja
kaasaelamist kogu aastaks.
Tänu avalikule üleskutsetele on juubeliaasta läbiviimisel võimalik kaasa lüüa
kõigil huvilistel. Ühiste koostööprojektidena sünnivad lühifilmid Käsitöö minu
elus, kootakse samanimelist teadmiste
edasiandmiste võrku, uuritakse vanu lugusid liidu sünnist ja selgitatakse selle
tähtsust käsitöömeistri, harrastaja ja huvilise vaatevinklist.

Aprillis toimus Helsingis avalikkusele
suunatud käsitööd propageeriv ettevõtmine Käsitöö UFO (Un Finished Object).
Käsitööinimesed said kokku Helsingi
raudteejaamas, et kõigi silme all lõpetada poolikud käsitööesemed. Täpselt kell
16.00 kõlas kell, osalejad võtsid näputööd
välja ning pooliku eseme lõpetamiseks
oli aega täpselt kümme minutit. Kohal oli
umbes sadakond käsitööhuvilist meest
ja naist. Rongidele kiirustajad olid meeldivalt üllatunud, vaadati, pildistati ning

Mentorprogramm
Mentorlus on meetod, mida on õpetamisel kasutatud juba aastatuhandeid, mõiste mentor pärineb Kreeka mütoloogiast.
Mentorlus on praktikas saadud kogemuste
edasiandmine ja -kandumine enamkogenult vähemkogenule eesmärgiga aidata
kaasa professionaalsele ja isiklikule arengule.
Samale eesmärgile tugineb ka mentorprogramm: aidata kaasa valdkonna
taseme tõstmisele ning oskuste laiendamisele tippspetsialistide ehk mentorite
juhendamisel. Mentorprogramm käivitus
pilootprojektina 2005. a – esialgu said selle täideviijateks Eesti Kooriühing ja Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Alates
käesolevast aastast on programmiga liidetud ka Eesti Harrastusteatrite Liit ja Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. Käsitöö mentorprogrammi põhieesmärgid on toetada
käsitöövaldkonna arengut, rahvuslike käsitöötraditsioonide edasikestmist ning vaimse kultuuripärandi hoidmist.
Käsitöövaldkond on mentorprogrammi haaratud esmakordselt ja sel aastal
oleme sidunud selle pilootprojektina meie
aasta teema ettevõtmistega. 2014. a on
käsitööliit kuulutanud meistrite aastaks.
Meie üks eesmärke on kaardistada käsitöömeistrid üle Eesti, julgustada paikkondi
korraldama meistreid tutvustavaid näitusi,
töötubasid jne. Programmi raames pakume
paikkondadele spetsialisti ehk mentori abi
näituste ja meistrikodade planeerimisel,
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Tänaseks
on Liisa Tomasbergi poolt läbiviidava näituste koolituse tellinud juba pea pooled
paikkondadest, kust saabunud positiivne
tagasiside kinnitab teema aktuaalsust ja
koolituste vajalikkust.
Kuid mentorprogramm ei haara mitte
ainult näitusetegevust. Viisteist käsitöövaldkonna tippspetsialisti on andnud oma
nõusoleku külastada paikkondi ja jagada
oma teadmisi ning oskusi. Mentorite ni-
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mekiri ja nende pakutavad koolitused on
üleval käsitööliidu kodulehel www.folkart.
ee/mentorprogramm
Kuna mentorprogramm on käsitöövaldkonnas esmakordne, siis alljärgnevalt
on ära toodud selgitused mõnele sagedamini esilekerkinud küsimusele:
Mille poolest erineb mentorkoolitus
teistest koolitustest?
Mentorkoolituse puhul tuleb silmas
pidada, et koolitatakse õpetajaid, käsitööettevõtjaid, käsitööühenduste juhte jt aktiivseid käsitööinimesi, kes saadud teadmisi
omakorda edasi annavad.
Programmist tulenev eeltingimus on, et
koolitus ei tohi ühel päeval kesta kauem kui
5 tundi.
Kui palju ja milliseid mentorkoolitusi
saab paikkond tellida?
Iga paikkond saab esitada kaks mentorkoolituse tellimust. Koolituste nimekiri
ja mentorite tutvustus on üleval meie kodulehel www.folkart.ee/mentorprogramm
Kes tellib mentori?
Mentorprogramm on riiklik programm, mis on käsitööliiduni jõudnud
Rahvakultuuri Keskusest. Seetõttu on mentorkoolituste korraldamisse kaasatud ka
maakondlikud rahvakultuurispetsialistid.
Lähtudes meie keskseltsi ja rahvakultuurispetsialisti vahelisest koostööst oleme
igas piirkonnas kokku leppinud/määranud
mentorkoolituste väljakutsuja. Nimekiri
mentorkoolituste paikkondlikest väljakutsujatest on üleval meie kodulehel www.
folkart.ee/mentorprogramm
Kuidas mentorit tellida?
Alustada tuleks koolitusvajaduse väljaselgitamisest paikkonnas, kaasata otsustamisse kohalikud käsitööettevõtjad,
õpetajad, käsitööühenduste eestvedajad.
Kui paikkond on välja valinud sobivad
koolitused ja pannud paika ka orienteeruvad kuupäevad, siis tuleb pöörduda ERKLi

loodetavasti saadi mõte koduski käsitööd
teda.
Aasta ettevõtmised päädivad suure
näitusega Jyväskyläs Soome käsitöömuuseumis 15.6–8.12.2013. Ettevõtmistega
kokkukogutud info, hulgaliselt väga head
käsitööd, erinevaid materjale ja töövahendid moodustavad terviku, millest saab
ülevaate mida tehakse ja mida tehti, mis
oli ja on IN.
Lisainformatsioon www.käsityöelämässä.fi
Liina Veskimägi-Iliste

Tervitused
Ruhnu saarelt!
Oleme küll väike ja kauge piirkond,
kuid on meilgi üksjagu põnevat käsitööinimestele. Rikkalik ruhnurootsi pärand
on kui ajahõlma peidetud ja vähetuntud
varamu. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias
õpitud aastate jooksul avastasin Ruhnu saare ja siin üle poole sajandi tagasi viljeldud
käsitöö võlu. Tahaksime seda tutvustada
teistelegi. Ja kuigi eheda traditsiooni kandjad on saarelt tänaseks lahkunud, on meil
siiski võimalus avaldada sellele omapärasele kultuurile austust seda uurides, säilitades
ja inspiratsiooniallikana kasutades.
2012. a loodud MTÜ Ruhnu Kultuuriaida eesmärgiks on muuhulgas Ruhnu
käsitöötraditsioonide elluäratamine ja
kindlasti ka rahvarõivaste uurimine, tutvustamine ning valmistamine. Tänaseks
oleme sisustanud käsitöötoa ja kudunud
seal kangastelgedel kaltsuvaipu.
Plaanis on läbi viia töötubasid ning algatada Ruhnu Käsitööpäevade traditsioon.
Esimesed käsitööpäevad toimuvad sel suvel
16.-18. augustil.
Igal aastal juulikuus toimub Ruhnu Suvelaat, kus saareelanikud tutvustavad ja pakuvad oma käsitööd ning kohalikku toitu.
Tere tulemast Ruhnu!
Külli Vähi
MTÜ Ruhnu Kultuuriait
büroo poole. (karin@folkart.ee, tel 51 772
72, Karin Vetsa).
Kes tasub mentori koolitusega seotud
kulud?
Mentori koolitustasu, sõidukulud ja
ööbimise tasub käsitööliit programmi eelarvest. Kui koolitusega kaasneb materjalikulu, siis selle eest tuleb tasuda paikkonnal
endal. Samuti tuleb paikkonnal organiseerida ruumid ja vajadusel tehnilised vahendid koolituse läbiviimise jaoks (nt grafoprojektor).

Tagasivaatavalt käsitööliidu
näitusetegevusele
Eesti Käsitöö Maja
rahvakunstigalerii
Eelmisel näituseaastal toimus
rahvakunstigaleriis 23 näitust. 10 isikunäitust, 10 grupinäitust, välisnäitus
(Läti sepis), konkursi ülevaatenäitus
ja Võru Linavabriku toodangu näitusmüük.
Kui 2012. a lõppes projekt Käsitööga tööle II, sai käsitöömajas näha
projekti lõpetajate parimaid töid ning
Tallinna rühma lõpunäitust.
Jätkus igaaastane meeldiv koostöö käsitööd õpetavate koolidega. TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia esines
kahe väljapanekuga, millest üks tutvustas üliõpilaste kursusetöid ja teine
oli rahvusliku tekstiili tudengite 2012.
a lõputööde näitus. Samuti sai näha
nende diplomandi Kersti Roosmaa
näitust. Oma õpilaste kõrgetasemelisi
tekstiilitöid esitles ka Olustvere Maamajandus- ja Tehnikakool.
Jätkus koostöö paikkondlike seltsidega. Näitustega olid tallinlasi rõõmustamas Seto Käsitüü Kogo ja lausa
kolm eraldi näitust oli Pärnu Maarja-Magdaleena gildi meistritelt. Üks
neist – Margus Rebase näitus Punutud ja lõigatud mõtted – pälvis käsitööliidu juhatuse otsusel Parim näitus
2012 tiitli. Marguse vitspunutised järgivad vanameistrite õpetusi, makulatuurist paberpunutised kannavad
taaskasutusideed ja lõiketehnikas kivid on meie käsitöömaastikul täiesti
ainulaadne nähtus.
Traditsiooniliselt toimusid aasta
teemaga seotud näitused. Esimene
neist kajastas suvel Vormsil toimunud
nõgesekiu töötlemise õppepäevade
tulemusi ja teine pakkus vaatamiseks
konkursi Taimest tulnud võidutöid.
Näituseaasta üheks tippsündmuseks võib pidada Valve Alamaa juubelinäitust, kus vanameister esitles
rahvuslikke tikitud ja telgedel kootud
vaipu ning sõbasid.
Jätkus koostöö piiritaguste käsitöömeistritega. Oma loomingut esitlesid Läti sepad ning Läti käsitööliste
tootedisaini ja traditsioone sai näha
ka galerii EHE näitusel, mille korraldas Eestis tegutseva Läti kogukonna
säde Laura Šmideberga.
Näituste heast tasemest hoolimata
valmistab galeriile endiselt muret kõr-

ge rent vanalinnas, selle jaoks peavad
eksponendid alati ka ise raha leidma.
Galerii meeskond on püüdnud kõiki
näituste korraldajaid vajadusel abistada projektitaotluste vormistamisel
ning rahastuse leidmisel. Suurt abi
näituste rahastamisel on saadud Eesti
Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitalilt. Heameelt valmistab, et selle
aasta alguses on ruumidesse paigaldatud uus valgustus ja värvivärskenduse on saanud galerii seinad.

Näitused väljaspool oma ruume
ERKLi ja Vormsi Käsitöö Seltsi
korraldusel ning Pärnu Uue Kunsti
Muuseumi kutsel viidi pärnakatele
vaatamiseks näitus Põhjamaade siid
ehk kõik nõgesest. Näitust eksponeeriti samaaegselt Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitusega ning see jäi
avatuks kuni 2013. a jaanuari lõpuni.

Meie käsitöömeistrid näitustega
välismaal
ERKL sai aasta algul kutse Sloveeniast esineda rahvusvahelisel näitusel ART@CRAFT EUROPE 2012.
Näitus tutvustas erinevate maade
(Austria, Belgia, Küpros, Ungari,
Iiri, Itaalia, Läti, Leedu, Eesti, Portugal, Slovakkia ja Hispaania) käsitöömeistrite loomingut, mis on inspireeritud traditsioonidest või loodud
originaalilähedasena. Eestist saadeti
näitusele valik traditsioonide kohaselt valmistatud rahvuslikke kõla-,
võrk ja kirivöösid, mille autorid on
Maiken Mündi, Maret Lehis Gerli
Piik, Riina Prank, Inge Strahov. Näitus toimus kahes etapis. 18. aprillist
kuni 31. maini oli see avatud Slovenj
Gardec`is Sloveenias ja edasi rändas
see Austriasse Klagenfurti. Mõlemas
riigis oli külastatavus väga suur ja
näitustega paralleelselt toimusid teemaga haakuvad seminarid, õpitoad
ja kohtumised autoritega. ERKL sai
kutse ka järgmisel aastal Sloveenias
toimuvale näitusele. Samade autorite veelgi suurem väljapanek Vööd
Eesti rahvatraditsioonis esines ka
Eesti saatkonna kutsel ning Maret
Lehise kureerimisel 28.11.2012 kuni
20.02.2013 Helsingis.

Uued
koolitused
Käsitööliit peab väga oluliseks käsitöökursuste korraldamist, et läbi nende uusi
huvilisi käsitöövaldkonda juurde tuua. 2013.
a kevadel uuendati koolitusluba ning kodulehel on täiendatud koolituskeskuse lehekülge.
Kasutussõbralikumaks on tehtud koolituste
ristviitamine nii Tallinna Rahvaülikooli, käsitööliidu kui MTÜ Rahvarõivas kodulehel
ning loodame, et see viib info meie tegevustest laiema huviringini.
Koolitused toimuvad septembrist maini
ning suurem osa 2013/2014 õppeaasta planeeritud koolitustest on juba kodulehel registreerimiseks avatud http://www.folkart.ee/
koolituskeskus.
Möödunud aasta septembris alustas Rahvarõiva Nõuandekoja juures tööd uus rahvarõivakoolitus Minu rahvarõivas – särgist
sõbani.
Eesmärk on, et kahe õppeaasta jooksul
valmistab iga osaleja ühe komplekti rahvarõivaid enda valitud kihelkonnast.
Koolitusele registreerus 34 osalejat. Erinevatel põhjustel on loobunud 3 inimest,
ent ülejäänud on kõik vapralt vastu pidanud
ja jõudnud oma õppetöös juba poole peale.
Koos käiakse iga kuu ühel nädalavahetusel.
Kuna kõik valmistatavad komplektid on erinevad, siis nõuab õppetöö osalejatelt päris
suurt hulka iseseisvat tööd ja kohanemisvõimet ning paneb õpetajatele suure koormuse
individuaalsel juhendamisel.
Valdavalt valmistatakse seekord naisterõivaid. Tikitud ja õmmeldud on käiseid, särke
ja tanusid, õmmeldakse ülerõivaid ja põllesid.
Usinamad koovad ise seelikukangaid ja üleviskeid. Suurematest töödest on ees veel osa
õmblustöid, peakatete valmistamine ja vööde
kudumine.
Koolitus algas Eesti Rahva Muuseumis
esemete vaatluse ja kirjeldamisega, ERMis
käidi täiendavalt ka jaanuaris. Lisaks praktilistele tundidele on Eesti Kultuurkapitali toel
kursuslastele pakutud teoreetilisi loenguid.
Teemad: rahvarõivaste ajastupõhine jaotus,
muuseumiesemete uurimine, vanade tekstiilide hooldamine, kirjaliku töö koostamine.
Koolituse praktilise õpetuse viivad läbi tunnustatud rahvarõivavalmistajad: Silja Nõu,
Vilve Jürisson, Kübe Koppelmann, Anne-Ly
Sootna, Maret Lehis.
Eeloleval sügisel, septembris, avatakse uus
analoogne rühm, mille õppetöö toimub samuti kaks õppeaastat. Registreerumine sellele
kursusele on alanud, täpsem info www.rahvaroivad.folkart.ee
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Viljandi Kultuuriakadeemia
pärandtehnoloogia
magistritööde kaitsmine
Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia magistriõppe esimene lend jõuab sel kevadel esimeste
tööde kaitsmiseni. Tuule saab tiibadesse 6 väga erinevate uurimisteemadega
tegelenud magistranti: Monika Hint
(Luust esemete tootmine tänapäeval:
toormaterjali hankimine, töötlemistehnoloogiad ja tootearendus), Ülli
Kont (Helmestikandis meeste vööd
Eesti muuseumikogudes), Maret Lehis
(Pott- ja kabimütsid Eestis 17.–19. sajandil ning nende tänapäevastest materjalidest valmistamise metoodilised
põhimõtted), Alo Peebo (Maakivid
ehituses ja kulude kujunemine), Anu
Pink (Silmuskoeliste sukkade ja sokkide kudumise tehnoloogilised võtted,

nende muutumine ja paikkondlikud
erinevused 19. sajandi Eestis), Veinika
Västrik (Lõimeripsilises tehnikas kootud põrandavaipade traditsioon Eestis
19. saj lõpus ja 20. sajandil). 6. juunil
kell 12.00 Viljandi Pärimusmuusika
aida väikses saalis toimuv kaitsmine
on avalik: kõik huvilised on oodatud!
Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas on sel aastal vastuvõtt kolmel erialal: rahvusliku
ehituse ja metallitöö rakenduskõrghariduse õppesse ja pärandtehnoloogia
magistriõppesse. Lähem info vastuvõtu tingimuste ja korralduse kohta akadeemia kodulehel: http://www.kultuur.
ut.ee/et/sisseastumine või meiliaadressil rahvuslik@kultuur.edu.ee

Uus metallitöö keskus Viljandis
26. aprillil avati pidulikult Viljandi
Loomeinkubaatori metallitöö keskus.
Mitmekesise seadmepargiga keskus
loob head võimalused tootearendajatele, disaineritele ja metallehistöö huvilistele ning tulevastele ettevõtjatele oma
mõtete praktiliseks teostamiseks ja katsetootmiseks. Sisustatud on õppeklass,

peenmetallitöökoda,
lukksepakoda,
keemialabor, kuumtöö-valuruum, samuti põhitegevust toetavad mudeltöö-,
lihvimis- ja viimistluskeskkonnad. Inkubaator ootab uue keskusega tutvuma
kõik huvilisi. Täpsem info metallikeskuse tehnoloogilt Kristjan Sisalt, tel 52
59 262, kristjan.sisa@kultuur.edu.ee

NIPINURK
Lustakas maavillane sokihobune

Idee, teostus ja foto: Evelin Rikma.
Kevadeks viledaks kulunud villaseid sokke
ei maksa ära visata. Neist saab algavaks
suvehoojaks meisterdada vahvad kepphobused. Mida suurem sokk, seda suurem
hobune. Ja mida rohkem auke, seda
isikupärasem!
Tee nii:
1. Paranda augud villase lõngaga (võid kasutada
erinevat värvi lõngu).
2. Topi sokk lambavilla täis.
3. Tiki musta lõngaga soki varbaossa hobuse nina ja
suu.
4. Silmadeks õmble nööbid.
5. Lõika villasest riidest hobusele kõrvad ja õmble
need pea külge.
6. Mustast villasest lõngast tee hobusele lakk.
7. Viimaks kinnita soki sääreossa õunapuuoks või
mõni muu võsast leitud oks. Seo tugevasti takuse
nööriga kinni.
Väikesest sokist saad pisikese hobuse, talle piisab lühemast varrest, nii saab mängida hobuste nukuteatrit.
Lustakaid suveõhtuid!
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Meistrite aasta
2014
Järgmisel aastal saab 85 aastat meie käsitööliidu loomisest. Juubeliaastal tahame tähelepanu
keskmesse tõsta käsitöömeistri ja mardilaadal
2014 anda välja esimesed meistritunnistused.
Paikkondade kvaliteetse käsitöö laiem tunnustamine ja märgistamine on mitmete töörühmade
arutelu objektiks. Algust tehti V käsitööettevõtjate
foorumil „Kas käsitöötoode vajab kvaliteedimärki?“. Oma kogemusi jagasid Jane Mägi Saaremaalt,
Mare Mätas Kihnust, Õie Sarv Setomaalt jt. Kvaliteedimärgiga on jõudsalt edasi liigutud Muhu
saarel ning juunis jätkub arutelu Kihnus ja sügisel
tuleb teema uuesti käsitlusele käsitööliidu laiendatud juhatusel. Veel sellel aastal peaks valmima
esialgne projekt paikkondade kvaliteedimärkide
esitlemiseks ja meistrimärgi statuudi esialgne variant. Siis on võimalus kõigil kaasa mõelda kuni
volikoguni 2014 aasta veebruaris, kus projekt kinnitatakse.
Paikkondade meistrite veebikataloog: www.
folkart.ee – Paikkonnad esitlevad...
2014. a on käsitööliidul erilise tähelepanu all
Eesti käsitöömeistrid, kelle loomingut soovime
näidata võimalikult paljudele vaatajatele.
Selleks planeerime 2013. a Mardilaadaks koostada veebikataloogi, kus esitleme paikkondade parimaid meistreid. Kuna soovime, et veebikataloog
sünniks ühistööna, siis loodame väga paikkondade abile info kogumisel, koondamisel ja saatmisel.
Esimesed tublid on oma meistrid meile juba
esitanud ning fotod ja tekstid edastanud. Teistelt,
kes pole seda veel jõudnud teha, ootame materjale
võimalusel ennem suvepuhkuste kättejõudmist.
Siinkohal toome veel kord ära meelespea, mida
võiksite oma paikkonna meistrite esitamisel arvestada.

Meelespea
Paikkond võib esitada kuni 5 meistrit. Meistriks loeme tegijat, kes hetkel tegutseb ja vajadusel
on võimeline välja panema näituse viimase kolme
aasta loomingust. Ootame meistri ja 5–10 fotot
tema töödest, soovitavalt temale omases tegevuskeskkonnas, kaaskirjana meistri tutvustust (kuni
1500 tähemärki), mis koosneb osadest:
• nimi
• sünniaasta
• tegevusvaldkond
• erialane ettevalmistus või haridus
• erialane loominguline tegevus (näitusetegevus,
osalemine konkurssidel, auhinnad, kursuste juhendamine, ilmunud publikatsioonid jne)
• erialane tegevus käsitöö ettevõtlusvaldkonnas.
Meistrite esitamine veebikataloogi toimub perioodil märts – september 2013. Materjalid palume saata Liisa Tomasbergile ltomasberg@yahoo.
com, telefon 50 41943.

Näitus OrnaMentaalne
Tallinna Kunstihoones
20.juuni – 27.juuli 2014.a
on järgmise aasta suurimaks ettevõtmiseks käsitöö valdkonna tutvustamisel laiemale üldsusele.
• Näituse kuraatorid on tekstiilikunstnikud Monika Järg ja Maasike Maasik.
• Näituse kujundajad Malle Jürgenson ja Krista Lepland (Laika-Belka-Strelka).
• Näituse initsiaator ja peakorraldaja on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liit
Peale mitmeid toimunud arutelusid on näituse kuraatorid Monika
Järg ja Maasike Maasik kirjutanud
valmis alusteksti, mis on edaspidi
abiks meie ühistööle näituse valmimisel.
Mis see ORNAMENT siis tegelikult on? Üldmõistena on ORNAMENT geomeetriliste, loodus- või
tehismotiivide rütmilisel kordusel
põhinev kaunistus.
Algupäraselt on ORNAMENT
omanud sügavamat tähendust kui
vaid esemete esteetilist väärtust rõhutavat ja inimeste ilumeelele viitavat. ORNAMENDI valdamist on
peetud omamoodi KIRJAOSKUSEKS. Ka eesti talurahvas on aastasadu nimetanud mustreid ja ornamente KIRJADEKS. Lugupeetavad olid
need, kes mõistsid lugeda; neid, kes
KIRJA tundsid, peeti KIRJATARKADEKS. Märkide, nende seoste
ja kujundusprintsiipide algallikad
pärinevad erinevatest kultuuridest
ja omavad erinevaid tähendusvälju
ning mentaalsust. ORNAMENDID
on nagu suured ja väikesed sillad
kultuuride, maade ja rahvaste vahel.
Need on lood üle põlvkondade, põhjast lõunasse, rändurilt paiksele, kuningalt narrile. Need on märgid, mis
kannavad edasi TARKUST ja VAIMSUST – see ongi ornaMENTAALNE.
Niisuguse varjatud ja mõistatusliku tähenduse loomise vajadus on meis säilinud. Näituse ornaMENTAALNE keskne idee on
ORNAMENDI SÜND - looja soov
tekitada oma tähendusväli, kus ORNAMENT sünnib ja kasvab või kaob
olematuks.

ORNAMENT eesti kultuuriruumis on rõhutatult käsitööpõhine
termin. Enamasti seostatakse meie
käsitööd vaieldavate maitse-eelistustega ja ORNAMENTI vaid asjade ilusaks tegemise vahendina. Eesti
kultuuriloos on selleteemaline poleemika aeg-ajalt vormunud üsnagi
nimekate kultuuriinimeste kirglikesse arvamusavaldustesse ja seisukohavõttudesse.
Soovime jätta eelarvamused kõrvale ja näidata, et ORNAMENT ei
ole pelgalt käsitöövaldkonna pärusmaa. ORNAMENDI loomise võime
on eelkõige loominguline tegevus,
mille üheks võimalikuks väljendusvahendiks on materjalide tundmine
ja tehnoloogiate – ka kõige kaasaegsemate – valdamine.
Selle näituse algatajate eesmärk
on esile tuua ORNAMENDI mitmesuguseid tähendustasandeid –
ornamentaalsust kunstis ja märkide
tähendust käsitöös; tekitada intriige
ja vastandusi, aga ka võimalust valdkondadevaheliseks üksteisemõistmiseks.
Veel sellel kevadel saab valmis
esialgne plaan ja esitame kutsungi
kõigile, kes huvitatud näitusel osalemisest.
Kujundus on selle näituse VÕTI.
Kujundajad on kaasatud protsessi algusest peale, nad on kaasamõtlejad
ja võrdväärne osa tiimist. Just kujundus peaks soovitavalt selgelt välja
tooma kogu näituse idee.
Milline kujundus olema saab ja
milliseid uksi või väravaid see avama hakkab, vormub ja kujuneb. On
pigem protsessiline kui rangelt etteantud formaati seatud. Kujundusmuster, mis lõpuks ikkagi joonistub,
on ideaalis just see liim, mis seob
pealtnäha sobimatuid, see sõna, mis
võimaldab mõistmist, see vastandus,
mis tekitab küsimusi ja ärgitab vastuseid...
Värv ja rõõm ja kirg on meie töövahendid.
Tulemuslikku kaasamõtlemist!

EESTI RAHVAKUNSTI JA KÄSITÖÖ LIIT

Käsitöökojad
üle maa
26. oktoobril 2013
Leia lähim käsitöökoda!
www.folkart.ee

Aastateema – MAAVILLANE

Plakatit saab küsida ERKList

Käsitöökojad üle maa on käsitöövaldkonna

uus algatus, kus kogu Eesti on terve päeva käsitöölainel. Selle aasta oktoobris saame kokku kolmandat korda ja loodame, et sellest saab traditsiooniline käsitööd, traditsioone ja meistreid propageeriv
sündmus. Soovime, et üritusest kujuneks meeldiv
traditsioon, mida ootaksid nii korraldajad, osalised kui ka juhendajad ning ettevõtmine leiaks järjest enam kajastust nii kohalikus kui üleriigilises
meedias.
Sel aastal on meie koostööpartneriteks Rahvakultuuri keskus ja Eesti Rahvamajade Ühendus.
Kaasalöömist ootame ka muuseumitelt ja koolidelt.
Millal toimub - 26. oktoober 2013. a.
Mis tehakse - õpitoad, meistrikojad, loengud,
näitused, esinemised jne.
Mida tehakse - käsitöökojad võiksid olla seotud ERKLi aasta teemaga- maavillane. Samas ei
ole see piirav, võib teha muud rahvuslikku või
meelepärast käsitööd. 2013. a on kultuuripärandi
aasta, see laiendab teemaderingi veelgi.
Kust saab infot kodade kohta - www.folkart.
ee kodulehel registreeritakse kõik käsitöökojad. Vt
vasakul menüüst, käsitöökojad on registreeritud
maakondade kaupa.
Kuidas käsitöökoda registreerida - lae alla
ERKLi kodulehelt registreerimisleht ja saada see
täidetuna monika@folkart.ee
Käsitöökodadega samal ajal on Eestimaa rahvamajad avatud 24 tundi.
Koostööpartnerid: Eesti Kultuurkapital, Eesti
Rahvamajade Ühing ja Rahvakultuuri Keskus.
Käsitöökojad 2014. Tähelepanu keskmes on
paikkondade tunnustatud meistri.
Täiendav info 660 4772/5187812, monika@
folkart.ee
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Tartus peeti rahvarõivapäevi
Sügisesest mihklipäevast kevadise
markusepäevani said rahvarõivahuvilised naised-mehed viiel korral kokku
Tiigi Seltsimajas.
Asjatundliku nõustamisega samaaegselt toimus etnograafiliste rahvarõivaste kirbukas. Ostjad ja tellida
soovijad kohtusid rahvarõivastest
loobuda soovijate ning rahvarõiva- ja
pastlameistrite, vöökudujate, sõleseppade jt tegijatega.
Müügiks ja äraandmiseks toodi
kõike, alates uhiuutest ja poolpidustest täiskomplektidest kuni triibuseelikute ja sõbakangasteni.
Näha sai haruldusi, näiteks niplistehnikas imeilusa mustriga vahepitsi
sajandivanusel põllel.
Tehti ka kingitusi, näiteks Eesti
Rahva Muuseumi kogud täienesid
veel ühe Otepää kirivööga.
Teada tahtjaid oli sadu. Konsulendile toodi näha nii üksikesemeid kui
ka täiskomplekte, saamaks teada nende kihelkondlikku kuuluvust. Väga
palju oli pärimisi omakandi rõivaste
ostmiseks või valmistamiseks. Rõõmustas, et esirinnas olid just folkloorirühmades ja tantsuklubides osalejad.

Noorim hamesoovija tegi rahvarõivapäeval elu esimesi samme, vanimad olid aastaid pensionipõlve pidavad pärimusekandjad. Kaugeimad
ostjad-müüjad tulid Tartusse Pärnust,
Valga- ja Virumaalt.
Rahvarõivapäevalisi nõustanud
Eesti Rahva Muuseumi kuraatori Age
Raudsepa sõnul on taoliste rahvarõivapäevade korraldamine väga vajalik.
Erinevatel põhjustel koju kogunenud rõivaste ja aksessuaaride kohta
puuduvad väga paljudel teadmised
nende piirkondlikust kuuluvusest ja
üksikesemete
komplekteerimisest.
Hinnangute eest olid tänulikud mitmed rahvarõivaraamatute põhjal rõivaid valmistavad kangrud, kudujad,
tikkijad, õmblejad.
Rahvarõivapäevad toimusid Tartu
folkloorikuraatori ettevõtmisel. Need
olid müüjatele kohamaksuta ja ostjatele ning nõustamist soovijatele osalustasuta.
VI rahvarõivapäev on Tiigi Seltsimajas kolletamispäeva paiku.
Tiina Konsen

Tartumaa Käsitöösalong

Tartu Maanaiste Liit on katusorganisatsioon, millel liikmeteks on
seltse nii Tartumaalt, Valgamaalt,
Põlvamaalt ja isegi Saaremaalt. Selle
suure organisatsiooniga võib ennast
seotuks pidada ligi tuhatkond erivanuses ja erinevate huvidega inimest.
Läbi aegade on seltsirahvast
ühendavaks huviks olnud käsitöö.
Nii tekkiski vajadus luua TML-i allüksusena Tartumaa Käsitöö Keskselts, mille eesmärgiks on koondada
ja koolitada käsitööhuvilisi Tartumaal ja Tartu linnas.
Palju aastaid unistati oma kauplusest ja paar aastat tagasi sai idee
teoks. Alustati pisikeses ruumis linna serval. Õnneks vabanes kesklinnas üks sümpaatne ja sobiv ruum.
Aprillikuu 12. päeval taasavati käsitöö valmistajate ja austajate rõõmuks
Tartumaa Käsitöösalong, mis asub
kesklinnas, aadressil Poe tänav 10.
Hea meel on, et TML-i juhatuse
esinaise Urve Kaasiku veenvalt kirjutatud projekti alusel saime ettvõtmiseks toetust ka Leader-programmist.
Leader-programmi toel muretseti
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Tartumaa käsitöösalong Poe tn 10
kaupluseruumi sisustus ja eritellimisel valmistatud mööbel, hangiti
kauplemiseks tarvilikud vahendid,
telliti reklaamtahvlid ja –kirjad.
Rõõm on, et uue kaupluse on tänaseks üles leidnud väga paljud käsitöötegijad ja ohtralt on lisandunud
uusi kliente. Tagasiside on olnud positiivne, tunnustust oleme kuulnud
ka väljaspoolt Eestit tulnutelt.
Kiidusõnad innustavad ja plaanis on samades ruumides korraldada
õppepäevi käsitöömeistritele. Seda
ikka selleks, et meil müüdav käsitöö
muutuks aina kvaliteetsemaks ja ahvatlevamaks.
Maire Henno,
Tartumaa Käsitöö Keskselts

VIRU NIKERDAJA JA
PITSIKONVERENTS
JÕHVIS

Pitsikonverentsil osalejad niplamas.
XV käsitöölaat Viru Nikerdaja toimus Jõhvi
Spordihallis 13.–14 aprillil k.a. Osales sadakond
kauplejat ja kahe päeva jooksul külastas laata umbes 1500 inimest.
Lisaks tavapärasele kauplemisele võis laadal
näha ka näitusi teemal Vest ja Kaisupadi ning
väljapanekut Jõhvi suveniirikonkursile Jõhvi oma
asi laekunud töödest. Osaleda sai erinevates õpitubades, populaarsemad olid kangastelgedel kudumine ja vokiga ketramine.
Juba viiendat aastat toimub koos Viru Nikerdajaga ka pitsiseminar, mida korraldab tuntud
pitsimeister Olga Kublitskaja. Pitsiseminar meelitas ligi mitte ainult pitsitegijaid, vaid ka teisi käsitöömeistreid, kes tunnevad huvi selle ilusa kunsti
vastu.
Ürituse peakorraldaja on MTÜ Eesti Pitsi
Gild, mis tegutseb alates 1990. a ning mille juhatajaks on narvalane Olga Kublitskaja. Gildi töökoda asub Narva Kindluse Põhja Õues. Pitsi Gildi
kuuluvad pitsitegijad Narvast, Jõhvist, KohtlaJärvelt ja paljudest teistest lähilinnadest ning alevitest. Kõik nad on kunagi olnud Olga õpilased,
tema seadis elueesmärgiks säilitada igivana tava
teisi õpetades. Kahe aastakümne jooksul on ta
õpetanud kümneid, võibolla sadu eestlasi.
Kahe seminaripäeva jooksul oli avatud vanade ja modernsete pitsehete näitus. Näha sai filee-,
süstik-, iiri- ja nõelapitsi ning nende erinevaid
kasutusviise, nt rõivaste kaunistamisel.
Suure panuse näitusetööde valmistamisel
andsid Narva Pitsi Stuudio ning Narva Paju Kooli
õpilased.
Esmakordselt olid esitatud pitsid Euroopa erinevatest tuntumatest pitsikeskustest. Osalejaid oli
peale kohalike käsitöömeistrite veel Venemaalt,
Valgevenest, Soomest ja Lätist.
Parima pitsitegija konkursi teema oli Liblikas. Osalejaid hindasid meistrid teistest riikidest.
Seminari raames viidi läbi erinevaid meistriklasse ning osalevad riigid tegid ettekandeid pitsi
traditsioonilistest tehnikatest. Ettekannetele järgnenud arutelu käigus jõuti järeldusele, et seminar
oli väga oluline kõikidele osapooltele.
Anne Uttendorf ja I. Kiviselg

Käsitööürituste kalender
2013
Aeg
Juuni
1.
1.

2.
11.-1.07
8.
8.-9.
8.-9.
14.-16.
15.
23
28.-30.
Juuli
4.
4.-7.
6.
8.-12.
12.-14.
13.-14.
27.-28.
August
2.-3.

Sündmus
Uma Pido ja keriguplatsi
laat
XVI Taaralinna taaderandi
käsitöökoda laste ja
noorte festivali pärimusmaailmas
Pühapäevalaat Atla
mõisas

Põltsamaa Lossipäeva
käsitöölaat
Mõisameistrite päevad
Kihnu Mere Pidu
Käsitöö- ja omaloomingulaat
Jäneda talupäevad
Pärnu XVI Gildipäevad

2.-4.

X Rahvarõivalaager

10.-11.
25.

Lihula lillkirja festival
Haapsalu pitsipäev

September
20.
Juhtide kool

26.
November
7.-10.

www.umapido.ee
Tiina Konsen 53059698,
Tiina.Konsen@raad.
tartu.ee

Folkloorifestivali „Baltika Tartu kesklinn
2013- X Tartumaa trallam“
käsitöökojad
XIV Keskaja päevad
Vanalinn, Tallinn

Käsitööturg

Oktoober
12.

Võru linn ja Kubija
laululava
Kesklinna park,
Tartu

Lisainfo

Atla mõis, Raplamaa kristel.luige@mail.ee
55583282
www.keraamika.ee
Konkursi eesti-maa-villa- Eesti Käsitöö Maja www.folkart.ee 5187812
ne võidutööde näitus
rahvakunstigalerii, info@folkart.ee
Pikk 22, Tallinn
Liivimaa laat, Helisev
Valga kesklinn
Müügikohtade info:
Liivimaa raames
766 9970 info@valgakultuurikeskus.ee
Pika tänava laat
Rakvere pikk tänav Silva Rannaste 5029857
ja kirikupark
silva.rannaste@gmail.com
http://pikalaat.rakvere.ee/
Viljandi hansalaat
Viljandi vanalinn info 4334606, 53233899
http://hansa.viljandi.ee/
Rahvakunsti laat Noorte ja Raekoja plats,
www.folkart.ee 5187812
laste laat
Tallinn
info@folkart.ee
Avinurme tünnilaat
Avinurme, Idawww.avinurme.ee
Virumaa
3397483
Pärnu Hansapäevad
Pärnu
www.parnu.ee

4.

14.
28.

Koht

Jäneda sügislaat
IV Jõhvi Mihklilaat

VI Käsitööettevõtjate
foorum
Käsitöökojad üle maa
XVII Mardilaat

Detsember
13.-14
XVIII Viljandimaa rahvakunsti päev
13.-14
Käsitöö- ja Omatoodangu
Laat
21.
Käsitöömeistrite XII
jõululaat

Tiina Konsen Tiina.
Konsen@raad.tartu.ee
53478479
www.folkart.ee 5187812
info@folkart.ee
Põltsamaa lossihoov www.teokoda.ee
Suuremõisa,
Hiiumaa
Kihnu saar
Kärdla vabrikuväljak, Hiiumaa
Jäneda

www.hiiukasitoo.ee
www.hiiumaa.ee
www.kihnu.ee
www.hiiukasitoo.ee
www.hiiumaa.ee
www.janedaturism.ee

Maarja Magdaleena www.maarjamagdaleeGild, Pärnu
nagild.ee
Kärdla, Hiiumaa
www.hiiukasitoo.ee
www.hiiumaa.ee
Tõstamaa, Pärnu- anu@folkart.ee http://
maa
rahvaroivad.folkart.ee/et
Lihula mõis
www.lihula.ee
Haapsalu
Haapsalu Käsitööselts
www.haapsalusall.ee
Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a
Jäneda
Jõhvi Mihkli kiriku
juures
Tartu
Kõikjal Eestis

www.folkart.ee 5187812
info@folkart.ee
www.janedaturism.ee
Anne Uttendorf 5547273
anne.uttendorf@gmail.
com
www.folkart.ee 5187812
info@folkart.ee
www.folkart.ee 5187812
info@folkart.ee

Saku Suurhall,
Tallinn

www.folkart.ee 5187812
info@folkart.ee

Sakala keskus,
Viljandi
Kärdla Kultuurikeskus
Rapla

Leida Mägi 5290617
rahvakunst@hot.ee
www.hiiukasitoo.ee
www.hiiumaa.ee
Ivi Sark 5128931
ivi.sark@mail.ee

Toetajaliikmed
Kodukäsitöö OÜ
rahvuslik käsitöörahvarõivaste
müük ja valmistamine, rahvuslikud rõivad
6314076
info@crafts.ee
www.crafts.ee
Viru Käsitöö Salong
rahvuslik käsitöö rahvarõivaste
valmistamine
3241587
viru.kasitoo@mail.ee
www.aale.ee
Wärkstuba OÜ
rahvarõivaste ja rahvuslike
rõivaste valmistamine
5524216
info@etnotuba.ee
http://www.etnotuba.ee
Elotroi OÜ
villasest ja linasest tooted
5065672
elo@elotroi.ee
http://www.elotroi.ee
Kango Tekstiil OÜ
kangastelgedel kootud
tekstiilid
5061023
kangotekstiil2005@hot.ee
http://www.kangotekstiil.ee
Liliina OÜ
linased kodutekstiilid
5041420
liliina@liliina.ee
http://www.liliina.ee
Vestra EX OÜ
linased tooted
5134587
vestraex@hot.ee
http://www.vestra.ee
Võrumaa Ukuharu
naturaalsest linasest
käsitööesemed
7821949,
5659111
www.zone.ee/voruukuharu
Kadipuu OÜ
sisustustekstiil
5111711
kadipuu@sejs.ee
www.kadipuu.eu
OÜ Ribiinia
gobeläänist tooted
5155029
marje.vihula@hot.ee
www.ribiinia.ee
Lõnga-Liisu OÜ
kudumid
5121214
ylle@longaliisu.ee
www.longaliisu.ee

Marimirt OÜ
silmus- ja
masinkudumid
4733460
marimirt@hot.ee
www.handicrafts.ee
Mirelle Käsitöö OÜ
kudumid
5229798
mirellekasitoo@hot.ee
www.zone.ee/mirellekasitoo
Ruut ja Triip OÜ
rahvuslikud kudumid
5111678
ruutjatriip@hot.ee
Külliki Nõu FIE
vilditud tooted
5062657
woolhats@hot.ee
www.hot.ee/woolhats

Krista Liiv FIE
looduslikust materjalist (vitsad,
oksad jm.) dekoratiivesemed
5178968
kristaliiv@hot.ee
Liimeister OÜ
puutöö, lambakujulised pingid
ja lastekiiged
56645028
kaasen@hot.ee
www.kaasen.ee
Rein Kiviorg FIE
puidust mänguasjad
5205284
Avinurme Elulaadikeskus SA
Puidust laastukorvid
5521331, 55653759
info@elulaadikeskus.ee
www.elulaadikeskus.ee

Vilt ja Puit OÜ
vilditud tooted
56655513
riina.maitus@gmail.com
www.riinamaitus.ee

Helina Tilk OÜ
Portselanist ja klaasist lauanõude maalimine
5651383
helina@tilk.ee
www.helinatilk.com

Vildiveski OÜ
vilditud tooted
56674671
liina@feltmill.ee
www.feltmill.ee

Hansaklaas OÜ
vitraaž, klaas
5026053
hansaklaas@hotmail.com
www.hansaklaas.ee

Hilda Rütter FIE
vilditud tooted
56660173
hilda.rytter@mail.ee
www.vildimeister.fie.ee

Mari Klaasistuudio OÜ
klaasist ehted, kodudisain
5100015
mari.makus@gmail.com
www.klaasimari.ee

Aita Rõemus
siid
58500685
aitaroemus@gmail.com

J.T.Casta OÜ
valutehnikas matallmeened ja
väikeesemed
53439613
jtcasta@hot.ee

Eesti Nukuehitus OÜ
mänguasjad
5160657
info@nukuehitus.ee
www.nukuehitus.ee
Tiia Mets FIE
keskaegsed nukud, kangast
ehted, kujundustööd ja
illustratsioonid
5520348
tiia@tsunft.com
www.tsunft.com
Hidante OÜ
setu pits
5534051
ulvekangro@gmail.com
Artwood OÜ
kadakast suveniirid
5102102
artwood@artwood.ee
www.artwood.ee
Henry Pähn FIE
kadakapuust tooted
5076647
henry.pahn@mail.ee
www.hot.ee/haapsalukadakas

Sepikoda OÜ
sepis
5098948
aira@sepikoda.ee
www.sepikoda.ee
Manlund OÜ
nahast tooted
5036351, 5064599
manlund@nahakoda.ee
www.nahakoda.ee
Eviteh OÜ
käsitsi valmistatud seep
56486514, 5043407
info.eviteh@mail.ee
BJS & Supplies OÜ
Helmepood/Stuudio Ehete
valmistamine, parandamine,
müük, rent, õpitoad
56939015
info@beadedjewelrystudio.eu
www.beadedjewelrystudio.eu/
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MAAKONDADE SELTSID JA ÜHENDUSED NING KÄSITÖÖ INFOPUNKTID (INFO)
MTÜ Etno Tuba, Margit Sondberg 5524216 info@
Ida-Virumaa
KOOSTÖÖPARTNERID
etnotuba.ee
Ida-Virumaa Käsitööselts, Anne Uttendorf
5547273, anne.uttendorf@gmail.com
Narva Klubi Käsitöö, Olga Kublitskaja 5531658,
estonianlace@gmail.com , www.hot.ee/olgalace
INFO Jõhvi Seltsimaja, Kooli 2 Jõhvi. Anne
Uttendorf 5547273

INFO Eesti Käsitöö Maja, Pikk 22 Tallinn. Silja Nõu
6314076, silja@folkart.ee
INFO Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a www.
kultuur.ee Tel 6306508/56901707, info@kultuur.
ee

Tartumaa
Tartumaa Käsitöö Keskselts, Maire Henno
55628457, maireh@yle.edu.ee, www.
tartumaanaisteliit.ee
Tartu Käsitööklubi, Tiina Konsen 53478479, tiina.
konsen@raad.tartu.ee
MTÜ TuleLoo, Kadri Tomasson 56661171,
Järvamaa
MTÜ Kesk-Eesti Käsitööselts, Imbi Karu 56956639, tulejaloo@gmail.com, http://tuleloo.edicypages.
com/
imbi.karu@mail.ee
Silvia Aarma, 5015975, silvia.aarma@paidevald.ee Eesti Rahva Muuseum. J. Kuperjanovi 9 Tartu.
Huviselts Põimik, Ruta Eslas 3879286, 56207145 Virve Tuubel 56204979, virve.tuubel@gmail.com
Jõgevamaa
Põltsamaa Käsiteokoda, Katre Arula 5513147,
katre.arula@mail.ee, www.teokoda.ee
Põltsamaa Käsitööselts, Anne Ütt 55612312,
anneytt@hot.ee

Läänemaa
Haapsalu Käsitööselts, Mirje Sims 5160445,
mirje@haapsalusall.ee, http://www.haapsalusall.
ee/
INFO Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ehitajate tee
3 Uuemõisa. www.hkhk.edu.ee Marju Heldema
56158119
Lääne -Virumaa
Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts, Kersti Loite
3241587, kerstiloite@hotmail.ee
Jäneda Käsitöökeskus, Luule Nurga 5287107, Elo
Kallas 5065672, luulekodu@gmail.com
INFO Viru Käsitöö Salong, Pikk 16 Rakvere. Kersti
Loite 3241587
Põlvamaa
Põlva Käsitööklubi Mare Põld, 53 917 587,
marepold@gmail.com, Asta Tagel 7995338,
astatagel@hot.ee http://polvakasitooklubi.
blogspot.com/
Räpina Käsitöökoda, Malle Avarmaa 55602314,
malle14@hot.ee
INFO Ulve Kangro meistrikoda, Võhandu 10
Räpina. Ulve Kangro 5534051, ulvekangro@
gmail.com
Pärnumaa
MTÜ Maarja-Magdaleena Gild, Kadri Rebane,
55588187, kadrirebane1@gmail.com www.
maarjamagdaleenagild.ee
Pärnumaa Rahvakunsti- ja Käsitöökeskus, Eeva
Talts 56453401 eeva.talts@mail.ee
Raplamaa
Raplamaa Seltsing “Süstik”, Ivi Sark 48 69 281,
5128931 ivi.sark@mail.ee
Tallinn ja Harjumaa
Harjumaa ja Tallinna Keskselts, Reet Suurkask,
6079230, 55564919, kasereet@hot.ee
Tallinna Käsitöökeskus, Liina Veskimägi-Iliste
56674671, liina@folkart.ee
Rahvakunsti Klubi info@rahvakunstiklubi.ee ,
http://www.rahvakunstiklubi.ee/
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Valgamaa
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts,
Marge Tadolder 56466720, margetadolder@
gmail.com
INFO Anni Butiik, Pühajärve tee 2 Otepää, Marge
Tadolder 56466720, margetadolder@gmail.com
INFO Käsitöökelder, Kesk 8 Valga. Mai Norman
55915446, mainorman@hot.ee
Viljandimaa
Viljandimaa Rahvakunstiühing, Leida Mägi
5290617, rahvakunst@hot.ee, www.vmrky.ee
Võrumaa
MTÜ Aila Näpustuudio, Aila Kikas 7828048,
ailastuudio@gmail.com
MTÜ Näputüüselts, Marika Sepp 51928199,
naputyy@gmail.com
Saared
Hiiumaa käsitööselts, Ain Jepišov 5244785,
hiiukasitoo@gmail.com, www.hiiukasitoo.ee
Kihnu käsitöö, Mare Mätas 5071453,
kultuuriruum@kihnu.ee
Muhu käsitööselts Oad ja Eed, Tiina Jõgi 5163773,
tiinajogi@gmail.com
Saaremaa käsitööühendus MTÜ Kadakmari, Imbi
Padar 5089682, imbi.padar@gmail.com
Vormsi Käsitöö Selts, Kristina Rajando 56616395,
kristina.rajando@gmail.com
UUS! MTÜ Ruhnu KultuuriAit, Külli Vähi 56929551,
kulli.vahi@gmail.com
Setomaa
MTÜ Seto Käsitöö Kogo, Sigre Andreson 5071029,
sigre@setomaa.ee, www.kogo.ee
MTÜ Kirävüü, Ingrit Kala 5120659, ingrit@
setomaa.ee, www.kangakiri.wordpress.com

Pakume Käsitööliidu
aastateemade raamatuid
ja katalooge

http://www.folkart.ee/kirjastamine

MTÜ Rahvarõivas
rahvaroivad.folkart.ee
Anu Randmaa, e-post: anu@folkart.ee, 56682283
MTÜ Käsitöömaailm
Koolituste ja näituste korraldamine
Maiken Mündi, e-post: maiken@folkart.ee
Eesti Käsitöö Maja
Pikk 22, Tallinn 10133
Rahvusliku käsitöö müük
Riina Tombergi rahvuslikud kampsunid
Rahvakunstigalerii
Rahvakunstigalerii näitused
Karin Vetsa, karin@folkart.ee
Platsiveere Meistrid
Pikk15, Tallinn
Rahvarõiva Nõuandekoda, rahvusliku käsitöö
müük
Vildikoda, Kango Tekstiil, Lembe Nukutuba
Allikamaja Käsitöö
Lühike Jalg 6a, Tallinn
Rahvusliku käsitöö müük.
Koolituskeskus
Eesti Rahva Muuseum
Rahvakultuuri Keskus
Tallinna Rahvaülikool
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Tallinna Ülikool
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA
Eesti Tööõpetusõpetajate Selts ETS
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Fenno-Ugria Asutus
Sihtasutus Kutsekoda

Liikmelisus
Käsitööliit on Vabaharidusliidu,
Folkloorinõukogu, Väike- ja Keskmiste Ettevõtete
Assotsiatsiooni, Euroopa Rahvakunsti- ja
Käsitööföderatsiooni ning Põhjamaade
Käsitööliidu liige.
ERKL juhatus
Liivi Soova (juhatuse esimees),
Liina Veskimägi-Iliste, Ave Matsin,
Anu Randmaa, Lembe Maria Sihvre,
Katre Arula, Virve Tuubel
ERKL töötajad:
Monika Plaser, tegevjuht: monika@folkart.ee
Liina Veskimägi-Iliste,
projektijuht: liina@folkart.ee
Karin Vetsa, projektijuht: karin@folkart.ee
Maiken Mündi,
projektijuht: maiken@folkart.ee
Liisa Tomasberg,
projektijuht: ltomasberg@yahoo.com
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.
Pikk 22, Tallinn 10133
e-post: info@folkart.ee
Telefon: 6604772/5187812
Korrektor: Viivi Variksaar
Trükk Vali Press OÜ

