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Aastaraamatu panid kokku Liis Burk, Liina Veskimägi-Iliste, Liivi Soova, Katre Tamp,
Karin Vetsa, Lembe Sihvre, Anu Randmaa
Keeleliselt toimetas Hille Saluäär
Esikaane kujundas Kadi Pajupuu
Täname kõiki, kes andsid panuse aastaraamatu valmimisse!
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Sissejuhatus
Teie käes on 2017. aastat ehk tulest tulnud aastat kokkuvõttev aastaraamat.
Käsitööliidul täitus eelmise aruandeaasta veebruaris 25 aastat taastamisest. Oleme ajaga
kasvanud, meil on tegus liikmeskond, häid sõpru ja toetajaid leidub nii Eestis kui ka väljaspool
Eestit. Eelnevate aastaga on sündinud palju sisukaid algatusi, mitmestki on välja kasvanud
traditsioon, mille järgi meid teatakse ja tuntakse. Sel ja järgmisel aastal peavad oma suuremaid
ja väiksemaid juubeleid ka mitmed paikkondade seltsid. Kõigile teile palju õnne ja toredat
koostegemist!
Traditsioonilised käsitööpäevad toimusid 22. korda, eelmisel aastal võõrustas meid Tõstamaa,
oktoobrikuus kogunesime paikkondade käsitöötubades, et korraldada üritust „Käsitöökojad üle
maa“. Setomaalt alguse saanud ettevõtlusfoorum toimus 10. korda, 2017. aastal Ravila mõisas,
Kose Käsitöö ja Kunsti Seltsi eestvedamisel. Kuulasime foorumil lisaks huvitavatele
mõisakultuuri puudutavatele ettekannetele Harjumaa ettevõtjate edulugusid, vaatasime näitusi,
külastasime ettevõtjate töökodasid ja saime osa moeetendusest.
Tõstan esile ka kevadel toimunud sisukat tulest tulnud seminari Eesti Ajaloomuuseumi
Maarjamäe lossi tallihoones. Kärt Summataveti eestvedamisel korraldatud ettevõtmine avardas
teema-aasta mõistet, andis uusi teadmisi, tekitas mõtteid ja küsimusi. Peale aastateema konkursi
ja võidutööde näituse toimus rahvakunstigaleriis mitu sama teemaga seotud näitust. Suur tänu
teile, Seto Käsitüü Kogo, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Laura Šmideberga! Maakondliku
konkursi „Tulest tulnud Kose kandis“ korraldas aga Kose Käsitöö ja Kunsti Selts. Uue
algatusena sündis Reola Kultuurimaja, Uhti kõrtsi ja TuleLoo ettevõtmisel ning Rahvakultuuri
Keskuse maakondliku spetsialisti kaasabil ettevõtmine Kedrafest.
Ettevõtlusest toon esile aga LooTöö projekti, kus koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooli, OÜ
Meifeli ja OÜ Kodukäsitööga sündis sari tekstiiltooteid. Algus on paljulubav, loodame
katseprojektile edukat jätku.
Peame väga oluliseks Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu täiendamist: eelmisel aastal kanti
nimekirja Lihula lilltikand. Loodan, et nimistu täieneb 2018. aastal ehk Euroopa
kultuuripärandi aastal nii mõnegi kande võrra.
Käsitööaasta 2018 kannab pealkirja „Ajatus“, tähelepanu keskmes on traditsiooniline käsitöö,
kohalik materjal ja pärandis elavad meistrid. Nii püüamegi esile tuua ajatut käsitööd, tunnustada
vilunud tegijaid ja tutvustada traditsioonilisi tehnikaid. Meie tähtsündmus teema-aastal on aga
sügisel Katariina kirikus toimuv näitus „Ajatus“.
Liina Veskimägi-Iliste
ERKLi juhatuse esimees
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EESTI RAHVAKUNSTI JA KÄSITÖÖ LIIT
AASTAARUANNE 2017
Kutsumus ja kohustus
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (edaspidi ERKL või käsitööliit) väärtustab, hoiab ja arendab
paikkondlikke eripärasid, arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja
elatusallikat.
Olulisem aruandlusaastal
25 aastat ERKLi taastamisest, näitus ja eriväljaanne
Teema-aasta tulest tulnud
Aastateema seminar Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi tallihoones
Konkursi „Tulest tulnud“ võidutööde näitus rahvakunstigaleriis Pikk 22, Tallinn
Väljaanded: konkursi võidutööde kataloog
Traditsioonilised ettevõtmised:
11. veebruar
ERKLi volikogu ja pärandihoidja auhinna väljaandmine
14. märts
Aastateema tulest tulnud seminar Tallinnas
12.–13. mai
XXII Käsitööpäevad Tõstamaal
6.–9. juuli
XVII Keskaja Päevad Tallinna vanalinnas
21.–23. juuli
Rahvakunsti laat Raekoja platsil
27. august
III rahvarõivaste tuulutamine Kadrioru pargis
15. september
Juhtide kool
7. oktoober
X käsitööettevõtjate foorum Harjumaal
21. oktoober
VII Käsitöökojad Üle Maa
16.–19. november
XXI Mardilaat Saku Suurhallis
ERKLi struktuur
LAIENDATUD VOLIKOGU
liikmete ja toetajaliikmete, alaliitude ja koostööpartnerite esindajad ning auliikmed
VOLIKOGU
liikmete esindajad
JUHATUS
JUHATUSE ESIMEES
TEGEVJUHT
esitab juhatuse esimees, kinnitab juhatus
Liikmed
 Auliikmed – Erna Aljasmets, Saima Loik, Anu Raud, Ingrid Rüütel, Igor Tõnurist
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Paikkondlikud keskseltsid:
Harjumaa ja Tallinna Keskselts, Ida-Virumaa Käsitööselts, Kesk-Eesti Käsitööselts, LääneVirumaa Kunsti ja Käsitöö Selts, Maarja-Magdaleena Gild Pärnus, Viljandimaa
Rahvakunstiühing, Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts, Läänemaa Käsitöö Liit, Seto
Käsitüü Kogo, Muhu käsitööselts „Oad ja Eed“
 Paikkondade käsitööühendused ja keskused:
Aila Näpustuudio, Haapsalu Käsitööselts, Hiiumaa Käsitööselts, MTÜ Loometöö, Kose
Kunsti ja Käsitöö Selts, Katre Meistrikoda, Tõstamaa Käsitöökeskus, Pärnu Pitsistuudio,
Tartu Maanaiste Liit, Kihnu Muuseum, Narva Klubi Käsitöö, Näputüüselts, Vana-Võrumaa
Käsitöö, Põltsamaa Käsitööselts, Põlva Käsitööklubi, Rahvakunsti Klubi, Raplamaa
Seltsing Süstik, Saaremaa käsitööühendus KadakMari, Tartu Käsitööklubi, MTÜ TuleLoo,
Vormsi Käsitööselts, MTÜ Kirävüü, Kreutzwaldi muuseumi käsitöötuba, MTÜ Ruhnu
Kultuuri Ait
ERKLi toetajaliikmed – 40 käsitööga tegelevat ettevõtjat
ERKLi alaliidud
Alaliitude nõukoda – esimees Lembe Maria Sihvre, asetäitja Anu Randmaa,
kangakudujad – Veinika Västrik, käsitöömeistrid – Kristi Teder, käsitöö kollektsionäärid –
Ulve Kangro, lapitöömeistrid – Marja Matiisen, mänguasjameistrid – Lembe Maria Sihvre,
Käsitööettevõtete Liit – Liivi Soova, Lihula Lilltikandi Selts – Urve Selberg, pitsimeistrid –
Priit Halberg, MTÜ Rahvarõivas – Anu Randmaa, väikekandlemeistrid – Toivo Tähemaa, puuja tohutööd – Andres Rattasepp
ERKLi liikmesus
 Eesti Folkloorinõukogu
 Eesti Vabaharidusliit
 Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
 Euroopa Rahvakunsti ja Käsitöö Föderatsioon
 Põhjamaade Rahvakunsti ja Käsitöö Föderatsioon
Koostööpartnerid
SA Kutsekoda, Rahvakultuuri Keskus
Koolid: Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia,
Tartu Kõrgem Kunstikool, Tallinna Rahvaülikool, Tallinna Kopli Ametikool, Kuressaare
Ametikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Räpina
Aianduskool, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus,
Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks
Seltsid: Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA, Eesti Tööõpetajate Selts ATS, MTÜ Eesti Rahva
Muuseumi Sõprade Selts
Muuseumid: Eesti Rahva Muuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Ajaloomuuseum,
Heimtali Muuseum, Hiiumaa Muuseum, Obinitsa Seto Muuseumitarõ, Setu Talumuuseum,
Harjumaa Muuseum, Valga Muuseum, Pärnu Muuseum
Volikogu, juhatus ja töötajad
Volikogu
Käsitööliidu laiendatud volikogu oli koos 11. veebruaril 2017.
Vastuvõetud otsused: Toimus ERKLi uue juhatuse valimine, senise kaheksaliikmelise
juhatuse asemel otsustati valida üheksaliikmeline koosseis. Kinnitati arengukava aastateks
2017–2021, aastaaruanne 2016 ja tegevusplaan 2017. Revident Eha Kotov tutvustas
käsitööliidu revisjoniaruannet. Liikmemaks 2017. aastaks ja edasi on 25 eurot paikkondadele
ja 65 eurot toetajaliikmetele.
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Kinnitati uus ERKLi juhatus koosseisus:
1. Andres Rattasepp, Valgamaa
2. Lembe Maria Sihvre, alaliitude nõukoda
3. Anu Randmaa, MTÜ Rahvarõivas
4. Liina Veskimägi-Iliste, MTÜ Vaselised
5. Virve Tuubel, Eesti Rahva Muuseum
6. Ave Matsin, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
7. Liivi Soova, Tallinna Rahvaülikool
8. Kristina Rajando, Vormsi Käsitöö Selts
9. Mareli Rannap, Saaremaa Käsitööselts KadakMari
Juhatuse esimeheks valiti Liina Veskimägi-Iliste.
Juhatuse koosolekud 2017. aastal: 13. jaanuar (Tallinn), 16. märts (Tallinn), 30. mai (Tallinn)
ja 2. september (Tallinn).
2017. aastal töötasid käsitööliidus:
Liis Burk– tegevjuht
Liina Veskimägi-Iliste – juhatuse esimees, projektijuht (laadad, ettevõtlus)
Liivi Soova – nõustaja
Katre Tamp – tegevjuhi asetäitja
Maret Lehis – projektijuht (kutsete omistamine, kutsekomisjoni juhatamine)
Karin Vetsa – projektijuht (mentorprogramm)
Lembe Maria Sihvre – projektijuht (Keskaja Päevad ja Mardilaat)
Anne Velt – projektijuht (Keskaja Päevad)
Siiri Topaasia – raamatupidaja
Olulisemad tegevused aruandeaastal

Alus: ERKLi arengukava aastateks 2017–2021
EESMÄRK 1. ERKL on hästi toimiv organisatsioon, mille võrgustik koosneb
paikkondlikest keskseltsidest, käsitöökeskustest ja valdkondi esindavatest alaliitudest.
Igas paikkonnas toimib infopunkt.
Kindel struktuur, ladus koostöö
Käsitööliidu arengukava on läbi vaadatud juhatuse koosolekul (13.01.2017) ja pikendatud
aastani 2021. Samas tõdeti, et liidu arengukava vajab põhjalikumat uuendamist ning
ümbervaatamist. Pandi paika, et see tuleb lähiaastal arutlusele võtta. Arengukavaga saab
tutvuda käsitööliidu kodulehel.
Laiendatud volikogu ettevalmistus ja läbiviimine 11. veebruaril 2017. Päevakorra,
aruandjate ja uue tegevusplaani väljatöötamine. Aastaraamatu koostamine ja trükiks
ettevalmistus.
Käsitööliidu struktuuri ülevaatamine ja täiendamine. Aruandeaastal ei tehtud struktuuris
põhimõttelisi muudatusi. Ettevalmistused koostööks uute erinevaid käsitöövaldkondi
esindavate ühenduste ja institutsioonidega (alaliidud, ainelist pärandkultuuri esindavad
ühendused jt) toimusid jooksvalt.
Jätkus koostöö paikkondlike käsitööseltside/ühendustega ürituste korraldamise, tegevuse
toetamise ja koordineerimise osas. Aktiivne (vabatahtlik) seltsitöö, käsitöövaldkonna areng ja
osa omavalitsuste suurem panus põhjustavad siiski paikkondade erineva tegevustulemuse.
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Aruandeaastal on käsitööliidu juhatus jätkanud koostööd Rahvakultuuri Keskusega
(mentorprogramm, rahvarõivaprogramm, aga ka käsitööpäevad, ettevõtlusfoorum,
rahvarõivaste tuulutamine ja „Käsitöökojad üle maa“). Tihe koostöö on püsinud rahvakultuuri
spetsialistidega maakondlikul tasandil. Maakondade kultuurispetsialistide e-posti listi
edastatakse infot käsitööliidu olulisemate sündmuste ja ürituste kohta. Aruandeaastal
külastasime käsitööliidu juhatuse ja töötajatega eri paikkondi ja käsitööseltse/ühendusi
põhiliselt traditsiooniliste ettevõtmiste raames (Tõstamaa, Harjumaa). Mardilaada
maakonnapäeva korraldamisega seoses käisime aprillis Virumaal ja sügisel Viljandis. Mõlemal
väljasõidul tutvusime ka piirkonna teiste ettevõtjate ja külastuskeskusega.
Aruandeaasta teema tulest tulnud mõtet viidi edasi nii maakondades kui ka koolides.
Aastateema artiklikogumik „Tulest tulnud“ ilmus 2016. aasta Mardilaadaks ning samal
Mardilaadal esitleti ka aastateema konkursi võidutööde kataloogi. Peale konkursinäituse oli nii
Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis kui ka mujal maakondades mitmeid aastateemaga
seotud näitusi. Paikkondades toimusid muu hulgas järgmised ettevõtmised: Harjumaa pidas
keraamikapäevi, Setomaa viis oma aastateema näituse Eesti Käsitöö Maja
rahvakunstigaleriisse, MTÜ TuleLoo osalusel loodi Uhti kõrtsis uus ettevõtmine Kedrafest ning
mitmel pool toimus aastateemaga seotud mentorkoolitusi.
Alaliidud on ERKLi erialarühmitused – nii seltsinguna, mittetulundusühinguna kui ka lihtsalt
kodanikuühendusena tegutsevad kogumid. Alaliitude tööd koordineerib alaliitude nõukogu –
suhtlus toimib peamiselt elektroonilisi kanaleid kasutades. Eesmärk on koguda ja vajadusel
edastada informatsiooni erialaste tegemiste kohta, samuti aidata huvitatutel leida vastava ala
parimat meistrit.
Ajas jooksul on hakanud kaduma teravad piirid alaliitude ja paikkondliku tegevuse vahel –
märgiline on siinjuures koostöö. Osa alaliite on laiahaardelised iseseisvad organisatsioonid,
teised aga erialaoskuste kogumid. Eriilmelisus on kindlasti rikastav.
Koostöös Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonnaga valmib igal aastal Tallinna
käsitöökaart, kus on kirjas käsitööliidu olulisemad ettevõtmised, Tallinnas tegutsevad
keskused, poed. Kaarti antakse välja alates 2011. aastast ja selle tiraaž on viimastel aastatel
olnud 20 000 eksemplari. Aruandeaastal uuendasime väljaande sisu ja graafilist disaini. Kaart
sai uue väljanägemise ja seni kasutusel olnud eesti, inglise ja soome keelele lisandus ka vene
keel. Hindame kõrgelt Tallinna turismiosakonna toetust käsitööettevõtluse edendamisele.
Projekt „Tallinna käsitöökaart“ loob hea võimaluse käsitööettevõtluse tutvustamiseks
Tallinnas.
Seoses käsitööliidu tegevjuhi Liis Burki lapsehoolduspuhkusele minemisega ja töökoormuse
vähendamisega asus alates märtsist tegevjuhi asetäitjana ametisse projektijuht Katre Tamp.
EESMÄRK 2. ERKL on oma valdkonna tuntud ja tunnustatud institutsioon Eestis ja
Euroopas.
Meil on palju sõpru, oleme nähtavad
Koostöö Eestis ja Euroopas. Aruandeaastal kuulusid meie esindajad järgmiste
liikmesorganisatsioonide ja koostööpartnerite tegevust juhtivatesse organitesse:
 Kultuuriministeeriumi juures tegutsev vaimse kultuuripärandi nõukogu (Ave Matsin)
 Eesti Kultuurkapital, rahvakultuuri sihtkapital (Liina Veskimägi-Iliste / Ave Matsin)
 SA Kutsekoda, kultuuri kutsenõukogu (Ave Matsin)
 Eesti Folkloorinõukogu (Liina Veskimägi-Iliste)
 Eesti Vabaharidusliit (Leen Jõesoo)
 Eesti Rahva Muuseumi nõukogu (Ave Matsin)
 MTÜ Eesti Muuseumiühing (Virve Tuubel)
 MTÜ ERM Sõprade Selts (Virve Tuubel, Liivi Soova)
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Mulgimaa pärimuskultuuri programm (Virve Tuubel)
Euroopa Rahvakunsti ja Käsitöö Föderatsioon (Liina Veskimägi-Iliste)
Põhjamaade Rahvakunsti ja Käsitöö Föderatsioon (Liis Burk, Liina Veskimägi-Iliste)
SA Fenno-Ugria (Lembe Maria Sihvre)

Loetletud ühenduste ja institutsioonidega jätkus koostöö. Vahendasime infot meie kohta ning
saime teavet teiste tegevusest. Infot oleme levitanud meie Teataja numbrites, kodulehel ja
Facebooki lehel.
Tutvustame käsitööliidu suuremaid ettevõtmisi iga kuu turistidele suunatud The Baltic Guide’i
paberkandjal ja veebiajakirjas, samuti Tuleviku Disaini turismikaardil ja Tallinna
Turismiametiga koostöös valminud Tallinna käsitöökaardil.
Lisaks reklaamime suuremaid ettevõtmisi (Mardilaat, Keskaja Päevad, rahvakunsti laat jm)
meediaplaani alusel suuremates ajalehtedes, ajakirjades ja raadiokanalites.
Välireklaami oleme kasutanud Keskaja Päevade ja Mardilaada tutvustamisel
(tänavapostireklaam, digiekraanid, reklaamiribad). Meie ettevõtmisi on kajastanud erinevad
väljaanded, TV- ja raadiokanalid (Maaleht, Postimees, Kodu ja Aed, Käsitöö, ERR, TV3
Kanal2, Tallinna TV, Kuku raadio, Vikerraadio, Raadio 2, Raadio 4 jm).
Samuti on info kesksemate ettevõtmiste kohta saadaval Tallinna linna kodulehel, Kultuur.info
keskkonnas ja käsitööliidu poolt koordineeritavatel Facebooki lehekülgedel.
Uuenenud ajakirjas Käsitöö on avaldatud infot meie näituste ja ettevõtmiste kohta. Samuti on
seal kajastatud mitme meie liikme meistrikodasid ja toodangut. Ilmus artiklisari
rahvarõivastest.
Uut www.folkart.ee kodulehte hakkasime kasutama jaanuaris, kuid ettevalmistused selleks olid
toimunud juba pikalt. Kodulehel kajastame liidu tegevust, anname ülevaate liikmete tegevusest,
koolitusest jne. Välismaalastele vajalikku infot jagame ka ingliskeelses versioonis. Käsitööliidu
kodulehelt on otselink MTÜ Rahvarõivas lehele, oma kodulehel jagame koolituste ja suuremate
ettevõtmiste infot. Koolituse alal teeme koostööd Tallinna Rahvaülikooliga, kuid nüüd on uuel
kodulehel võimalus ka kursustele otse registreeruda. Kodulehe kasutamise käigus on ilmnenud
vajadus mõne lisaarenduse järele, mis teeksid lehte kasutajasõbralikumaks. Uuendused on
plaanis 2018. aastal.
Infot käsitööliidu tegemiste kohta levitame ka sotsiaalvõrgustike Instagram ja Facebook
lehtedel, neist viimasel on juba pea 7200 jälgijat. Kasutasime Facebookis ka tasulise reklaami
võimalust ja tegime otselülitusi oma üritustele.
Peale ERKLi Facebooki lehe toimisid eraldi Facebooki lehed Käsitöökojad Üle Maa, Keskaja
Päevad ja Mardilaat.
Käsitööliidu ametlik e-aadress info@folkart.ee toimib nii info koguja kui ka jagajana.
Kontrollime ja täiendame pidevalt ERKLi erinevaid meililiste. Põhilised listid info jagamiseks
on juhatuse, paikkondade, maakonna rahvakultuurispetsialistide, alaliitude ja toetajaliikmete
omad. Omaette infoliste kasutavad ka meie liikmed eri paikkondades.
Teave käsitööliidu ettevõtmiste kohta on saadaval paikkondade infopunktides üle Eesti,
Rahvakultuuri Keskuses, Eesti Käsitöö logo kandvates kauplustes ja meistrikodades. Lendlehti
meie ettevõtmistest saab ka Tallinna turismiinfo punktist. Koostöös Tallinna Linnavalitsuse
turismiosakonnaga jagame käsitööinfot Tallinna käsitööpoode tutvustaval turismikaardil.
Aasta teisel poolel toimusid käsitööliidus kahe suurema arenguprojekti ettevalmistused. KÜSKi
institutsioonide arenguhüppe taotlusvooru esitatakse 2018. jaanuaris projekt eesmärgiga
käsitööliidu tööd tulemuslikustada. Samaaegselt valmistati koostöös paljude teiste Euroopa
riikidega ette rahvusvahelist ühisprojekti meie käsitööpärandi talletamiseks ja alalhoidmiseks.
Kirjastustegevus: Seoses veerandsaja aasta möödumisega käsitööliidu taastamisest ilmus
2017. aasta veebruaris eriväljaanne ajakirjade Käsitöö, Eesti Naine ja Kodukiri vahel.
Eriväljaande eesmärk oli käsitöövaldkonna ettevõtmiste tutvustamine laiemale
lugejaskonnale. Selles oli kokkuvõte käsitööliidu 25 aasta olulisematest tegemistest meiega
otseselt seotud meistrite, paikkondade ühenduste ja koostööpartnerite silme läbi. Oluline oli
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näidata, et käsitöövaldkond on silmapaistvate ja tublide inimeste kätes ning jätkusuutlik.
Enamik teemasid oli lahti kirjutatud silmapaistvate meistrite ja eestkõnelejate kaudu. Iga
teema puhul oli lisatud ka lühike selgitus käsitööliidu ettevõtmiste kohta antud valdkonnas.
Kirjastasime konkursi „Tulest tulnud“ võidutööde kataloogi. Kataloogi koostajad olid Katre
Tamp ja Liis Burk.
Uue aastateema ajatus trükist sel sügisel ei ilmunud. Kuna uus aastateema toimub kahe aasta
vältel, siis on tavapärasest erinev ka kirjastamine.
Oma kirjastatud raamatuid müüme raamatupoodides, muuseumipoodides, meie oma kauplustes
ja meistrikodades ning ka Rahvakultuuri Keskuses.
Kevadel ja sügisel andsime välja käsitööliidu Teataja nr 36 ja 37. Kevadine versioon ilmus vaid
veebilehena, sügisene paberkandjal (viimane on lisatud ka aastaraamatu paberversioonile).
Kõik Teatajad on elektrooniliselt allalaetavad käsitööliidu kodulehelt.
Mardilaadaks ilmusid „Mardilaada leht 2017“ (lisatud aastaraamatu paberversioonile) ja
koolituste voldik 2017/2018. Aruandeaastal andsime välja ka Tunnustatud Eesti Käsitöö
märgist, Keskaja Päevi ja Mardilaata reklaamivad flaierid ning käsitööliidu 2018. aasta
infovoldiku.
Eesti Rahvusraamatukogu hallatavas e-keskkonnas on meie väljaanded talletatud soovijatele
tutvumiseks ja kasutamiseks.
EESMÄRK 3. Rahvusliku käsitöö säilimine on tagatud elukestva õppe, järelkasvu
toetamise ja mitmekesise koolitustegevuse kaudu.
Õppida on mõnus, see viib asja edasi
2017. aastal toimus juhtide kool 15. septembril ning esindatud olid enamiku paikkondade
esindajad. Käsitleti eeloleva aasta tähtsaimaid ettevõtmisi. Toimus meeldetuletus
„Käsitöökojad üle maa“ kodade registreerimiseks ja Ettevõtlusfoorumil osalemiseks. Räägiti
ka käsitööettevõtluse märgi Tunnustatud Eesti Käsitöö taotlemisest ning teistest suurematest
ettevõtmistest (Mardilaat). Uuest aastateemast ajatus tegi kokkuvõtte Liina Veskimägi-Iliste.
Aastateema põhiettekande – vaimse kultuuripärandi nimistust – tegi Leelo Viita
Rahvakultuuri Keskusest.
Eesti ja Soome ühisnäitus „Kootud sõprus“ toimus 4.–30. oktoobril Helsingi kesklinnas
asuvas Craft Corneri käsitöögaleriis. Näituse läbiv teema oli kudumid ja nende erinevad
vormid. Oma töid esitlesid Eestist Riina Tomberg ja Külli Jacobson, Soomest Ilona Korhonen
ja Kaino. Peale näituse toimusid 19.–21. oktoobril kõigi osalejate juhendamisel töötoad.
Riina Tomberg tuli näitusele kollektsiooniga „Värvid ja varjud“. Kollektsiooni pealkirja
selgitas ta ise nii: „Värvid on pinnal, kaunistavad ja elavdavad, moodustavad lilli ja marjavääte.
Varjud loovad silueti, kuju, mis algab lõikest. Varjud ei vaja ehtimist ega kaunistusi, nad kas
on ise või pole.“ Külli Jacobson pani näitusele kirikindad. Kirikinnaste mustrid ehk kirjad on
iidne märgisüsteem, mille paljud tähendused on unustatud, aga osad on teada. Alliteratsioon ja
riim, kordused, geomeetria, kujundid ja mustrid – see kõik on kinnastesse kootud kodeeritud
sõnum. Muusikateaduse doktorikraadiga Ilona Korhonen (Handu) on kudumiblogi pidav
meister. Näitust kaunistasid tema erksavärvilised käsitsi värvitud lõngad. Ilona on juba pikalt
tegelenud lõngade värvimisega, tema värvitöökojas valmivaid väikesed värvipartiid, mis
muudavad kõik üksikud lõngavihid erakordseteks. Kaino on kudumeid tootev väikeettevõte.
Selle toodang on soomepärane, mudelid silmatorkavad ja lummavad. Orgaanilistest
kammpuuvillastest ja meriinovillastest lõngadest kudumeid valmistab Kaino otsast lõpuni ise
oma väikeses Satakuntas asuvas töökojas. Helsingist liigub näitus Eestisse, kus seda saab näha
2018. aasta aprillis ja mais.
Veebruaris osalesid käsitööliidust Liina Veskimägi-Iliste ja MTÜ Rahvarõivas esindajana Anu
Randmaa Leedu rahvarõivaühenduse kolleegide poolt korraldatud rahvarõivateemalisel
konverentsil ERKLi ja rahvarõiva valdkonna tegevusi käsitlevate ettekannetega. Peale Leedu
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esinejate oli külalisi Lätist ja Norrast. Konverentsil osalenud spetsialistid jagasid Eesti, Läti ja
Norra kogemusi rahvarõivainfo teavituse, arengu ja koolituste, aga ka rahvarõivaste kandmise
ja komplekteerimise reeglite, riiklike programmide ja toetuste kohta. Käsitööliit ja MTÜ
Rahvarõivas tutvustasid konverentsil programmi „Eesti rahvarõivas“ mis on ellu kutsutud
kihelkondlike rahvarõivaste internetipõhise andmekogu loomiseks ja operatiivse info
edastamiseks. Jagasime kogemusi riikliku programmi rakendamisest valdkonna hoidmise ja
arendamise eesmärgil.
Aruandeaastal uuendasime koostööd rahvuskultuuriseltsidega. Rahvuskultuurinädala raames
Tallinna Rahvaülikoolis tutvustasime erinevaid rahvarõivaid ja Mardilaadal kordasime sama
teemat pealaval, tutvustades mari, ersa ja udmurdi rõivaid. Esitlusele järgnes udmurdi ansambli
Osmeš kontsert. Selle aasta Mardilaada väliskülaline oli udmurditar Polina Kubista. Tema
rõivakollektsiooni sai näha etnorõiva demonstratsioonil ja kõikidel päevadel oli võimalus
osaleda meistrikojas ning soovi korral osta omanäolisi rahvuslikel ainetel loodud
käsitöötooteid.
6. detsembril toimus Stockholmis konverents „Rootsi käsitööorganisatsioon Hemslöjden 1970–
2017“. Nende aastate jooksul on käsitööorganisatsiooniga olnud seotud ka selle pikaajaline juht
Kerstin Andersson Ahlin, kellega on ka meil olnud palju meeldejäävaid ja tegusaid töökontakte.
Konverentsil vaadati tagasi suurematele ettevõtmistele ja kohal olid ka tollased eestvedajad.
Eesti poolt osales konverentsil ja esitas ettekande koostööst Liivi Soova.
Koostöös Tallinna Rahvaülikooli ja Läti rahvakultuuri keskusega toimus 13. detsembril
õppekäik Riiga, kus külastati rahvakunstikeskust Ritums. Keskuses tegutseb kaheksa eri
käsitöövaldkonnaga seotud stuudiot. Oli väga tore kohtuda kohalike käsitöömeistritega ja
tutvuda sealse rahvakultuuri toetussüsteemiga. Kohtumisest võttis osa meie kauaaegne
koostööpartner, Läti rahvakultuuri keskuse spetsialist Linda Rubena ja nii oli meil võimalik viia
ennast kurssi Läti käsitöövaldkonna tähtsündmustega. Põnevusega on põhjust oodata
laulupeoga üheaegselt avatavat suurt rahvakunsti- ja käsitöönäitust. Õppekäigul osalesid Liivi
Soova, Kersti Loite ja Katrin Lükk.
Euroopa Rahvakunsti ja Käsitöö Föderatsiooni juhatuse koosolek toimus sel aastal Norras
Trondheimis toimunud villakonverentsi „All we need is wool“ raames. Konverentsil käsitleti
sisukate ettekannetega villaga seotud probleeme, tutvustati kohalike villavabrikuid ja kuulati
lambakasvatajate sõnavõtte. Toimusid väljasõidud lambafarmidesse, konverentsi vaheaegadel
oli võimalus osaleda töötubades, osta head Norra villa, lõnga ja töövahendeid. Föderatsiooni
juhatuse koosolekul arutati ühenduse tulevikku, koostöö tihendamist ja riikide kaasamist.
Tõsisemad arutelud ühingu sisu ja toimimise üle on plaanis järgmise aasta üldkoosolekul Riias.
Käsitööliidust osalesid koosolekul juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste ja Ave Matsin.
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tegevjuht Liis Burk ja juhatuse esimees Liina VeskimägiIliste osalesid märtsis kahepäevasel Põhjamaade Rahvakunsti ja Käsitöö Föderatsiooni
laiendatud juhatuse korralisel aastakohtumisel Soomes. Kohtumise põhieesmärk oli uute
ühisnäituse planeerimine ning eri riikide käsitööõppega tutvumine. Kohtumisel osalesid
käsitööliitude esindajad Soomest, Rootsist, Taanist, Norrast, Islandilt ja Eestist. Kõik riigid
tegid ettekande möödunud aasta tegevustest ja tulevikuplaanidest. Koostööprojektidena arutati
Rootsis toimuvatel kangakudumispäevadel riikide esindustega väljaminemist. Saab korraldada
nii näitusi, töötubasid kui ka müüke. Kes käesolevaks aastaks ei jõua, saab liituda ka alates
2018. aastast. Soomlased tutvustasid hiljutist edukalt lõppenud taaskasutusprojekti, mille
tulemusena leiti ühisaktsioonina kogutud villastele tekstiilidele kasutus tööstusliku vildina. Nad
andsid edasi oma kogemusi projekti vedamisel ja inspireerisid samalaadseid ettevõtmisi
korraldama ka teisi riike. Lisaks sõnastasime idee hakata korraldama ühist Põhjamaade
käsitööpäeva, mis sisuliselt sarnaneb Eestis korraldatava aktsiooniga „Käsitöökojad üle maa“.
Võrdlesime ka kuue riigi haridussüsteeme ja käsitööõppe rolli neis. Jagatud kogemus andis
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mitmeid mõtteid ka oma tegevuse suunamiseks. Tulemusrikkal koosolekul leppisime kokku
järgmise kohtumise 2018. aasta kevadel Rootsis.
ERKLi koolituskeskus
Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu Koolituskeskuse koolitusloa number on 6934HTM.
Koolitustegevusest teavitame käsitööliidu kodulehel, Facebookis ja meililistide kaudu.
Kursuste nimekiri, korraldamise tingimused ja kinkekaardi ostmise ning kasutamise
võimalused on kajastatud kodulehel www.folkart.ee koolituskeskuse rubriigis. Registreerimine
kursustele toimub Tallinna Rahvaülikooli registreerimissüsteemi kaudu.
Rahvarõivakoolitustele on võimalik registreeruda ainult kodulehel Eesti Rahvarõivad
(rahvaroivad.folkart.ee). Suunav link koolitustele asub endiselt ka Tallinna Rahvaülikooli ja
käsitööliidu kodulehtedel.
Lisaks meie kursuste kajastamisele käsitööliidu ja Tallinna Rahvaülikooli kodulehel on meie
Facebooki lehel avalikud fotoalbumid, mis võimaldavad info kiiret levitamist paljudele
võimalikele huvigruppidele. Samas annab lehekülg kursustel osalenute operatiivset ja kiiret
tagasisidet ja infot inimeste soovide kohta. Aruandeaastal levitasime aktiivselt infot oma
kursuste kohta sotsiaalmeedia erinevatele gruppidele, kuhu kuuluvad käsitööst ja isetegemisest
huvitatud inimesed.
Aruandeaastal korraldati huvi- ja käsitöökursusi Allikamaja Koolituskeskuses (Lühike jalg 6a)
ja Estonia pst 5a. Allikamaja koolituskeskuses toimunud koolitused olid seotud peamiselt
rahvarõivateemaga, kuid aina rohkem korraldame neis ruumides ka teiste käsitöövaldkondade
kursusi.
Lisaks on täienduskoolitusi korraldatud ka alaliitude kaudu: alaliitude kursused, suvekoolid ja
käsitöölaagrid.
Kõigil suurematel rahvakunsti- ja käsitöölaatadel on korraldatud meistrikodasid ja õpitubasid
nii täiskasvanutele kui ka lastele.
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu kursused
Kevad 2017
Kursus
1. Hingelinnu maalimine
2. Nahast noatupe või tubakakoti
valmistamine
3. Luunõel
K ja nõeltehnika
4. Kuldtikand (15.02.17)
5. Kuldtikand (18.03.17)
6. Lapivammus
P
7. Paberpunutised, ümmargune korv
8. Paberpunutised,
P
kandiline korv
9. Kangatrükk
10. Kangaslilled
11. Nahast ehete valmistamine
12. Nahast koti või rahakoti
valmistamine
Sügis 2017
Kursus
13. Eesti kirjatud labakindad
14. Tanu või käiste tikkimine
15. Muhu
K vanem lillkirjaline tikand

Juhendaja
Kristi Tuhkru-Tamm
Triin Hellat

Maht
4
8

Osalejad
8
10

Astri Kaljus, Monika
Hint
Lilian Bristol
Lilian Bristol
Janika Saar
Avelin Gildeman
Avelin Gildeman
Tiina Sillar
Tiina Sillar
Triin Hellat
Triin Hellat

16

8

8
16
8
4
4
8
4
4
8

5
9
11
6
5
5
12
4
9

Kokku

92

92

Juhendaja
Anu Pink
Silja Nõu
Silja Nõu, Kätli
Saarkoppel-Kruuser
11

Maht
12
28
8

Osalejad
6
9
6

16. Rahvuslik tikand algajatele
17. Kangaslilled
18. Kuldtikandi
P
alused
19. Nahast ehted (6.10.17)
20. Nahast ehted (27.10.17)
21. Nahast kott või rahakott
22. Nahast noatupp või tubakakott
23. Niplispits edasijõudnutele
24. Vaiba heegeldamise töötuba
25. Kangatrükk
26. Shibori
27. Vabatehnikas tikandi töötuba
(04.11.17)
28. Vabatehnikas tikandi töötuba
(05.11.17)
29. Pitskleidi kudumine
30. Rahvuslike pükste õmblemine
31. Rahvuslike vestide õmblemine
32. Läänemaa tikand
33. Niplispits algajatele
34. Hingelinnu maalimine (22.11.17)
35. Hingelinnu maalimine (30.11.17)
36. Arhailine tikand
37. Koekirjalised sukad
38. Nõelviltimine: inglid ja päkapikud

Lembe Maria Sihvre
Tiina Sillar
Lilian Bristol
Triin Hellat
Triin Hellat
Triin Hellat
Triin Hellat
Kristiina NemirovitsDantsenko
Jaaneka Ukleika
Tiina Sillar
Tiina Sillar
Ethel Elor

9
4
8
8
4
4
8
24

9
9
7
7
11
10
8
17

8
8
8
8

9
8
9
7

Ethel Elor

8

7

Siiri Reimann
Vilve Jürisson
Vilve Jürisson
Lembe Maria Sihvre
Kristiina NemirovitsDantsenko
Kristi Tuhkru-Tamm
Kristi Tuhkru-Tamm
Lembe Maria Sihvre
Anu Pink
Maaja Kalle
Kokku

24
12
12
12
24

10
8
6
7
10

4
4
9
8
6
272

8
17
11
11
5
232

Rahvarõiva Nõuandekoja kursused toimusid Allikamaja koolitusruumides, Rahvarõiva
Nõuandekojas, Lühike jalg 6a. Neid kursusi kureeris koolitusjuht Kätli Saarkoppel-Kruuser.
Kursused toimuvad argipäevaõhtuti algusega 17.30 ja nädalalõppudel. Nädalavahetuse
kursused sobivad kaugemalt tulnud juhendajatele. Populaarsemad kursused olid aruandeaasta
kevadsemestril triibuseeliku kanga kudumine, rõivatuuning tikandiga, pott- ja kabimütsi
valmistamine, arhailine tikand, kirivöö kudumine, Muhu sitsjaki õmblemine.
Sügissemestril populaarsemad kursused olid tanu, särgi või käiste tikkimine, rahvuslik
tikkimine algajatele, pitskleidi kudumine, Eesti koekirjalised sukad.
Rahvarõivakoolitused on esemepõhised, st kõik rahvarõivakomplekti kuuluvad esemed on
haaratud. Kursused on aasta-aastalt samad – nii on võimalik 2–3 aasta jooksul kõiki kursusi
läbides rahvarõivakomplekt valmis teha. See, kes on valmistanud vähemalt kolm komplekti,
läbinud vajalikud teoreetilised kursused ja koostanud kirjaliku töö, võib taotleda rahvarõiva
meistritunnistust.
MINU RAHVARÕIVAS – SÄRGIST SÕBANI
Kursus vältab kaks aastat, sisaldab teoreetilist ja praktilist rahvarõivaõpet ning rahvakultuuri
loenguid. Kursuse käigus valmistatakse üks meeste või naiste rahvarõivakomplekt ning
koolituse lõpus väljastatakse lõpetajatele tunnistus.
Tunnid toimuvad üks kord kuus nädalavahetusel. Vahepealsel ajal eeldatakse osalejalt
iseseisvat tööd. Kursuse põhiosas toimub tikkimine ja õmblemine. Lisaks tuleb läbida
kohustuslikud lisakursused vastavalt valitud komplektile ning koolituskavale ja soovi korral
võtta valikkursusi. Lisaks rahvarõivakomplektile kirjutab iga osaleja kursusetöö ja metoodilise
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materjali. Koolituse läbinutel on võimalik kutsestandardi tingimustele vastavalt
(rahvaroivad.folkart.ee) taotleda rahvarõivameistri kutsetunnistust.
Kursuse juhendajad on: Silja Nõu, Vilve Jürisson, Reet Piiri, Anu Randmaa, Maret Lehis.
Kevadel 2017 jätkas tööd kursus „Minu rahvarõivas – särgist sõbani“ III grupp 17 osalejaga.
Kursus lõpetas juunikuus, kui esitleti valmistatud komplekte.
Huvi kursuse „Minu rahvarõivas – särgist sõbani“ on jätkuvalt suur. Uus kursus 25 osalejaga
alustas tööd sügisel 2017.
2017. aasta sügisest alustas tööd uus edasijõudnute grupp, kus „Minu rahvarõivas – särgist
sõbani“ III grupist jätkab 7 osalejat, lisandus 3 uut osalejat. Aktiivselt võtab osa 10 osalejat
Konsultatsioonid toimuvad iga kahe kuu tagant. Suur rõhk on iseseisval tööl.
Kursuse „Rahvarõivaklubi“ kokkusaamised toimusid kord kuus neljapäeviti ja nende käigus
pakuti osalejatele võimalust laiendada teadmisi rahvarõivaste kohta nii teoorias kui ka
praktikas. Klubis osalejate soove arvestades kutsuti juhendama ja esinema mitmeid oma ala
spetsialiste. Klubi jätkab oma tegevust uuel poolaastal.
Rahvarõivaklubi teemad
Juhendaja
I kord Islandi kolmnurkne rätt
Riina Tomberg
II kord Islandi kolmnurkne rätt II
Riina Tomber
Klubiõhtu seoti Vene tn 6 II
III
korrusel toimuva Läti
kord
rahvarõivaid tutvustava
infoõhtuga
IV kord Neolõngadega tikkimine
Lembe M. Sihvre

Maht
4 ak/h
4 ak/h

Osalejad
12
6

4 ak/h
4 ak/h
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2017. aastal alustas kursustesari „Padjaklubi“. Kokkusaamised toimusid kord kuus
esmaspäeviti ja nende käigus pakuti osalejatele võimalust laiendada teadmisi erinevate
käsitöötehnikate kohta nii teoorias kui ka praktikas. Klubis osalejate soove arvestades kutsuti
juhendama ja esinema mitmeid oma ala spetsialiste. Klubi jätkab tegevust uuel poolaastal.
Padjaklubi teemad
Vabatikand „Üle võlli“

Juhendaja
Maht
Osalejad
I kord
Lembe M. Sihvre 4 ak/h
5
Kauksi Ülle, Evar
II kord Seto pakutrükk
4 ak/h
10
Riitsaar
III
Varspistes päkapikud
Kätli Saarkoppel4 ak/h
5
kord
tekstiilil
Kruuser
IV kord Roositud pisipadi
Anu Randmaa
4 ak/h
11
Klubiliste soovil toimus ka kursus „Tekstiileseme pildistamise nipid“, juhendaja Sandra Urvak,
kestus 4 ak/t, osalejaid 12.
Eesti käsitööd tutvustavaid loengud, kursused väliskülalistele
Käsitööliit on pidanud oluliseks Eesti käsitöövaldkonna tutvustamist nii katusorganisatsioonide
koosolekutel kui ka Eestis.
Kuupäev

Riik

8.07.17

Ameerika

23.11.17

Läti

Inimeste Kursus / loeng
arv
22
Tiina Meeri kudumiskool
Miks on Lätis kõik
34
rahvuslik nii armastatud?

Koht
Estonia pst 22
Vene tn 6

Meistrikodade ja õpitubade korraldamine
Meistrikojad ja õpitoad toimusid meie suurematel ettevõtmistel koostöös MTÜga Rahvarõivas.
Kodukäsitöö OÜga oleme turismifirmade tellimusel korraldanud Tallinna külastavatele
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inimestele külastusi käsitöökeskustesse ja meie näitustele. Tänu aastate jooksul tekkinud
kontaktidele ja heale kogemusele on meie juurde rõõmuga pöördutud.
Meistriõpe. Kutseeksamite korraldamine
Rahvakunsti- ja käsitöömeistri kutsetunnistust on seni välja antud kuuel erialal: tekstiilitöö,
sepatöö, nahatöö, puutöö, keraamika ja klaasipuhumine. 2017. aastast lisandus neile
mööblirestauraatori eriala, mille esimesed kutseeksamid toimuvad 2018. aastal. Võimalik on
taotleda 3.–7. taseme kutsetunnistust.
Rahvakunsti ja käsitöö kutsenõukogu koosseisus esindas 2017. aastal käsitööliitu Ave
Matsin.
Kutsekomisjoni koosseis 2017. aastal: Maret Lehis – esimees, Pille Kivihall – aseesimees,
Anu Randmaa, Kersti Laanmaa, Andres Rattasepp , Eili Soon, Meelis Kihulane, Joonas Kiri.
2017. aastal toimusid kutseeksamid Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis (tekstiil),
Haapsalu Kutsehariduskeskuses (tekstiil), Räpina Aianduskoolis (tekstiil), Kuressaare
Ametikoolis (nahatöö), Kopli Ametikoolis (tekstiil, puutöö, nahatöö), Sillamäe Kutsekoolis
(tekstiil).
2016. aastal toimus kokku 14 kutseeksamit:
 3. taseme osakutseeksamid – 2
 3. taseme eksamid – 1
 4. taseme eksamid – 11
Seoses kutsestandarditesse sisseviidavate muudatustega kõrgemate kutsetasemete ja
töömaailma eksameid ei toimunud.
Kutsetunnistus anti kokku 104 taotlejale:




3. taseme osakutsetele – 28 (tekstiil ja puit)
3. taseme puidu eriala kutsele – 2
4. taseme kutsetele – 74 (tekstiil, keraamika, klaasipuhumine, puutöö, nahatöö,
sepp)

Kutsetunnistust ei antud kahele taotlejale, kes kutseeksamit ei sooritanud.
Kolmel korral toimus kutseeksam vene keeles – Sillamäe Kutsekoolis (tekstiil) ja Kopli
Ametikoolis (tekstiil ja puukäsitöö).
Kuna kutsestandardite kehtivusaeg on viis aastat, siis uuendati 2017. aastal klaasipuhujate ja
keraamikute standardit ning alustati tööd tekstiilkäsitööliste standarditega.
Mentorkoolitusi toimus 2017. aastal 37. Kuigi tellimuste arv kujunes eelmise aastaga võrreldes
väiksemaks, oli koolitustunde tegelikult isegi rohkem – sel aastal toimus varasemast rohkem
kahepäevaseid koolitusi. Koolitused toimusid kõikides paikkondades. Käsitöövaldkonna
mentoreid oli 35.
2017. aastal toimunud mentorkoolituste ülevaade on tabelina esitatud aruande lisas.
Juba eelmisel aastal olid mentorprogrammi kaasatud aastateemat tulest tulnud tutvustavad
mentorid. Aastateema raames välja pakutud teemadest telliti kõige enam keraamikakoolitusi.
Mitmed paikkonnad panid tagasisidelehele kirja oma soovi tellida käesoleval aastal ka
klaasitöötlemise koolitusi. Aasta lõpus toimus Setomaal mentor Kärt Summataveti
juhendamisel kahepäevane koolitusseminar, kus arutati tulest tulnud teema-aastaga seotud
rahvapärimuse ja loomingu sisu ja konteksti üle ning kuulati osalejate arvamusi. Koolitusel,
mille osalejate hulgas olid mitmed Setomaa käsitöö ja kultuuri tipptegijad, tekkisid huvitavad
arutelud, mille käigus sai ka mentor ise väärtuslikku infot talletamiseks. Mentor Indrek Ikkonen
õpetas tulest tulnud aastateema raames Lääne-Virumaal kullassepatööd, valmistati üht
unustusse jäävatest ehtetüüpidest: hõbedast harisõrmust. Järgmisel aastal on sealkandis plaanis
valmistada vitssõlgesid, litreid ja nööpe.
Palju huvi tekitasid sel aastal Maire Forseli käsitööettevõtlust käsitlevad loengud, eriti
autoriõiguste teema. Muu hulgas räägiti käsitööettevõtlusest kui elatusallikast ja käsitleti
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küsimusi käsitööettevõtte loomisest ja ülesehitamisest, hinna- ja maksupoliitika kujundamisest
jne. Jätkuvalt telliti ka tootearenduse ja müügikeskkonna kujundamise koolitusi. Koolitustelt
saadud tagasiside põhjal võib loota, et käsitööettevõtluses tegutsevate mentorite eeskuju on
andnud julgustava tõuke nii mõnelegi käsitöötegijale oma plaanide elluviimisel ettevõtluses.
Ka sel aastal olid populaarsed tikkimise, silmuskudumise ja lapitöö koolitused. Vormsil saadi
traditsiooniliste vormsipäraste kudumite koolitusest niipalju innustust, et tekkisid plaanid uute
teadmiste põhjal kootud sokkide ühisnäitusest.
Kriitilisi märkusi tuli paikkondadelt koolituste ajalise piirangu kohta, kuna programmis
kehtestatud 5 akadeemilist tundi päevas jääb mõne teema puhul süvenemiseks ja uute oskuste
omandamiseks liiga lühikeseks. Mitmed paikkonnad kasutasid sel aastal võimalust korraldada
kahepäevaseid koolitusi. Pikemate koolituste puhul peab paikkond leidma ise võimalusi
täiendavate koolituskulude katmiseks, kuna mentorkoolituste eelarve võimaldab vaid 2–3
koolituspäeva paikkonna kohta. Mõnes paikkonnas on keeruliseks osutunud ka
koolitusruumide leidmine, sest ruumi rentimiseks paikkondadel raha napib ja programmi
eelarvest ei ole seni lubatud rendikulu katta. On lootust, et järgmise viieaastase
mentorprogrammi jõustumisel on see teatud tingimustel võimalik.
Mentorkoolituste valdavalt väga positiivne tagasiside annab tunnistust koolituste vajalikkusest
ja ootusest, et käsitöö mentorprogramm jätkub ka edaspidi. Käsitöömentorid on saanud palju
kiidusõnu innustavate ja inspireerivate koolituste eest. Käsitööliit on tänulik kõikidele
mentoritele, kes on leidnud aega, et külastada Eesti paikkondi ning oma meisterlikkust ja
kogemusi jaganud. Täname ka kõiki mentorkoolituste korraldajaid paikkondades!
EESMÄRK 4. Traditsioonide ja järjepidevuse väärtustamise, tegijate tunnustamise ja
tegevuse mitmekesistamise kaudu on säilinud elujõuline rahvuslik käsitöö. Käsitööalased
ettevõtmised on saavutanud ühiskonnas laia tuntuse.
Koos tehtud, hästi tehtud
Pärandihoidja auhinnad 2016
Anu Randmaa, rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja rahvarõivaprogrammi
edendamise eest
Anne Ütt, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest
Marge Tadolder, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise
eest
Autasud anti välja 11. veebruaril 2017 volikogule järgnenud koosviibimisel Estonia teatri
talveaias.
Stipendiumid ja tunnustused
Seoses 25 aasta möödumisega käsitööliidu taastamisest võttis käsitööliidu juhatus vastu otsuse
luua uue taseme tunnustus – kuldne aumärk. Esimene märk anti liidu taastajale ja pikaajalisele
juhile Liivi Soovale. Samuti andis juhatus käsitööliidu auliikme staatuse folklorist Igor
Tõnuristile.
Käsitööliidu juhatuse ettepanekul on taotletud stipendiume ja toetusi nii suurettevõtmiste
korraldamiseks kui ka käsitöömeistrite tegevuse toetuseks erinevatelt fondidelt ja
institutsioonidelt.
2017. aastal said:
Eesti Vabariigi Presidendi Valgetähe V klassi teenetemärk
- Liivi Soova, käsitöö ja rahvakunsti edendamise eest
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia
- Liivi Soova, käsitöövaldkonna edendamise ja pärimuse loova rakendamise eest
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Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia
- Kersti Loite, raamatu „Virumaa rahvarõivad“ koostamise eest
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali tänupreemia
- Kärt Summatavet, ERKLi aastateema tulest tulnud eestvedamise eest
XVIII Keskaja Päevad Tallinna vanalinnas
Keskaja Päevade suur laat ja peaprogramm toimus taas Raekoja platsil. Uuendusena kasutasime
esinemislavana restorani Troika kasutuses olevat terrass-lava. Kui Keskaja Päevad olid avatud,
liiguti Raekoja platsilt rongkäigus rüütliturniirile Väikese Rannavärava bastioni juurde.
Kõikidel päevadel toimusid tegevused ka Harju mäel, kus keskaegses külas kauplesid meistrid,
toimusid töötoad ja mõõduvõtmised. Õhtune programm leidis aset Katariina kirikus. Väga
menukaks osutus taas Jaak Juske ajaloomatk vanalinnas. Esimest korda liitus Keskaja
Päevadega ka Tallinna Rüütliordude Muuseum.
Parim meister – Küllike Tuvikene
Parim väljapanek – Raeapteek
Parim toode – Trummikoja trummid
XXI Mardilaat toimus 16.–19. novembril Saku Suurhallis. Oleme laata pidevalt uuendanud
ning siiski säilitanud kõik, mis hästi toimib. Peale kauplemise on esimesest Mardilaadast alates
tähtis roll õpitubadel, konsultatsioonidel, rahvamuusikal ja kohalikul toidul. Laadal on
esindatud muuseumid, käsitööd õpetavad koolid, pakutakse rahvarõivaalast nõustamist.
Mardilaada maakonnapäeval tutvustas Viljandimaad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.
Akadeemia tõi esile oma erinevad õpisuunad, tutvustas tudengite ja vilistlaste juhendamisel
meistrikodades erinevaid tehnikaid ning võrratut käsitööd. Käsitöö-öö ja laupäevase
kultuuriprogrammi võtsid enda kanda samuti TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid.
Tagasisidelehtedel märgiti positiivse kogemusena just kõige enam hästi õnnestunud
maakonnapäeva. Mardilaadal vajab uuendust kindlasti toitlustajate ala. Esimene tasapind on
kitsas, kauplejaid ja külastajaid väikesel pinnal palju. Kahjuks vähenes 2017. aastal Mardilaada
külastajate arv; see on otseselt seotud Mardilaada traditsioonilise toimumisaja nihkumisega
nädal hilisemaks. Hilisema aja olime sunnitud võtma seoses Saku Suurhalli nõudmisega. Samal
ajal toimusid ka Helsingi Mardilaat ja Soome suurim käsitöömess Tamperes ning algas Tallinna
vanalinna jõuluturg. Paljud grupid, eelkõige Soomest jäid sellega seoses tulemata. 2018. aasta
Mardilaat toimub tavapärasel ajal 8.–10. novembril.
Juba neljandat aastat anname Mardilaadal välja märki Tunnustatud Eesti Käsitöö.
Sel korral sai märgi kandmise õiguse:
Lembe-Maria Sihvre – tootegrupp „Rahvuslikud tited“.
Jätkasime konkursiga „Uus toode Mardilaadal“, et leida uusi ja põnevaid tooteid, mis on
valminud just Mardilaadaks. 2017. aasta võidutööd olid:
Kindakirjatehnikas valminud roosiga T-särgid ja kotid, Katre Meistrikoda, autor Katre Arula
Sõled „Süda“, Ehted ja Vaalad, autor Anne Roolaht
Kaelaehted „Maagia“, autor Harvi Varkki
Suurrätiruutudega sallkrae ehk Kaelasoojendaja, Väikegildi Meistrid MTÜ, autor Hilja Sepp
XXI Mardilaada parimateks valiti
Parim toode – Väike Mette OÜ, Piret Kändleri portselannõud, rahvuslikus stiilis lustakad
kruusid
Parim meister – IIDA kursused, Eva Liisa Kriis, töötuba unikaalsetel 100 aastat vanadel žakaarja dobby-tüüpi kangastelgedel
Parim väljapanek – Viiskanda OÜ, Urmas Veersalu, kes valmistas roost ja õlest kroone
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II Mardilaadal 1998. aastal pandi alus telgedel mardivaiba kudumisele. XXI Mardilaadal kooti
20 meetrit kaltsuvaipa. Ühiselt valmivale tekile tikiti hulk kauneid motiive. Ja juba 20. korda
loositi külastajate vahel välja Marja Matiiseni värviline lapitekk.
Elagu Mardilaat!
Rahvakunsti laat
Rahvakunsti laat toimus 21.–23. juulil Raekoja platsil. Rahvakunsti laat on vana aja stiilis laat,
kus kauplevad kohalikud meistrid väärt käsitöö ja talutoiduga. Töötubades sai kätt proovida ja
meistrite tööd jälgida, avatud olid puidu-, naha- ja tekstiilikojad. Traditsiooniliselt liitusid
laupäeval, 22. juunil meistritega lapsed, kes pakkusid kaubaks enda valmistatud käsitööd.
Rahvakunsti laadal esines tantsuansambel Leesikad, kes oma rahvusliku kavaga rõõmustas
külastajaid ja kutsus osalejaid ühistantsule. Järgmisele rahvakunsti laadale plaanime suuremat
hulka töötubasid ja jätkame rahvusliku eeskavaga.
Paikkondades toimub pidevalt uusi traditsioonilisi ettevõtmisi, rahvakunsti- ja käsitöölaatade
kohta saab infot käsitööliidu kodulehelt kalendrist ja alamlehelt „Sündmused“.
ERKL korraldas koostöös Välisministeeriumiga ja Ameerika Suursaatkonnaga
rahvarõivavööde rändnäituse Ameerika Ühendriikides. Näitus avati 2016. aasta kevadel ja
oli väljas eri paikades, sh Ameerika saatkonnas Washingtonis, Cumberlandis, Eesti Majas New
Yorgis. Viimases osutus näitus nii populaarseks, et selle väljapanemise aega pikendati.
Planeeritud näituseperioodi lõppedes paluti seda lisaks edasi saata Los Angelese Eesti Majja.
Näitusel esitleti 70 eri tehnikas valminud ja eri mustritega rahvarõivavööd, mille juures olid
kapaplaatidel pildid Eesti paikkondade rahvarõivakomplektidest. Näituse komplekteerimisel ja
planeerimisel tehti tihedat koostööd fotograaf Sandra Urvakuga, MTÜga Rahvarõivas,
Kodukäsitöö OÜga. Erakogudest laenutasid vöid Maret Lehis, Maiken Mündi jt. Näituse kohta
on kostnud vaid kiidusõnu, mis annab julgustust korraldada samalaadseid ettevõtmisi ka
edaspidi.
Näituste korraldamine Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis (Pikk 22, Tallinn) ja mujal
2017. aastal toimus Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis 18 näitust. Esindatud oli nii puutöö,
tekstiil, klaas, keraamika kui ka sepis. 2016. aasta lõpul alanud Seto Käsitüü Kogo näitus
„Hammõ sisse minek“ näitas, kuidas Seto hame „kirja korjamine“ on eriline käsitöötehnika,
mille sarnast mujal Eestimaal ei leia. Näitusel eksponeeriti Seto hamet geomeetrilisest mustrist
taimornamentikani autentses ja modernses võtmes. Järgnevalt said huvilised külastada Kopli
Ametikooli näitust „Oma silm on kuningas“, mis koondas Tallinna Kopli Ametikooli naha-,
sepa- ja tekstiilitöö õpilaste õppetöö käigus valminud esemeid. Käsitööliidu näitusega „25
aastat ERKLi taastamisest“ tähistati veerandsaja aasta möödumist käsitööliidu taastamisest.
Selle aja jooksul on tehtud koostööd ja ühiselt arenetud koos väga paljude meistrite ja
õpetajatega. Räpina Aianduskooli tekstiiliosakonna näituse „Tähtis päev“ loomisel lähtuti
sellest, et kõigil on elus palju tähtsaid päevi ja vahel tähistame neid just selleks puhuks
valmistatud ilusate ja eriliste esemete või rõivastega, mida sai ka näitusel näha. Eesti
Käsitööõpetajate Seltsi AITA näitusele „Noor käsitöömeister“ oli üles seatud üle-eestilises
projektis „Otsime noori tublisid käsitöötegijaid“ tunnustust saanud õpilaste looming. Projekti
eesmärk oli märgata Eesti koolinoori, kes on käsitöös pühendunud isetegijad, tunnustada neid,
kes peavad oluliseks ning hoiavad ja arendavad meie rahvakunsti traditsioone. Kevadel olid
rahvakunstigaleriis külas lõunanaabrid oma näitusega „Läti loodus tekstiilides“. Lätis Jelgavas
toimetav kohalik rahvakultuuri stuudio Dardedze on tegutsenud juba üle 35 aasta ning näitusel
esitlesid nad erinevaid tekstiile, mis on saadud traditsioonilisi tehnikaid ja moodsa disaini
elemente segades. Tunnustatud märgise omaniku Raja Kohvi isikunäitusel „Rahvuslikud
kampsunid“ sai tutvuda eri paikkondade ilusate ja rahvuslike kampsunitega. Tõstamaa
Käsitöökeskuse näitusel „Villane Pärnumaa“ esitleti ehedat villa ja lõnga väärindavate meistrite
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loomingut Pärnumaalt. Suve hakul oli galeriis esitletud traditsioonilise aastateema konkursi
„Tulest tulnud“ võidutööde näitus. Setu Käsitüü Kogo korraldasid galeriis ka teise näituse –
,,Tulitsidõ tungõldõga, vasitsidõ vangõrdõga ...“, mis keskendus samuti käesolevale
aastateemale „Tulest tulnud“ ning kus eksponeeriti klaasi, savi, sepist ja hõbedat. MTÜ
Loometöö näitus nimega „Valik Jänedal valminud rahvariiete komplektidest fotodel“ tutvustas
Jänedal rahvariiete valmistamise koolitustel valminud rahvarõivaid. Kango Tekstiili näitusel
„Ümber nurga“ olid eksponeeritud kootud sallid, rätikud, telgedel kootud kangast kotid, vestid
ja jakid – kõik keerles ümber nurkade, esindatud olid kolmnurgad, nelinurgad, täis- ja
teravnurgad. Lembe Maria Sihvre näituse „Öösel on kõik kassid hallid“ kohta sõnas autor, et
talle kogu elu meeldinud kirkad värvid, ent seda näitust kavandades proovis ta saada ilma
värvivikerkaareta – rõhk oli pandud mustale, valgele ja hallile. Puutööhuvilised said septembris
külastada Meelis Kihulase näitust „Puud ja inimesed“. Näitusel sai näha haavast ja kuusest
valmistatud tarbeesemeid ning kogu näituse eesmärk oli tuua esile kahe puiduliigi olulisust
endisaegses talumajapidamises. Hilja Sepa seinatekstiilide näitus „Külakirjad“ loomisel lähtuti
sellest, et Eestimaal on tuhandeid külasid: sumbkülad Põhja-Eestis, ridakülad rannikualadel,
Tartu- ja Jõgevamaal, hajakülad Kesk- ja Lõuna-Eestis ning ka mujal Eestis, tänavkülad Peipsi
ääres ja Setumaal. Sealsed külakirjad ja neis meile pärandatud mustrid inspireerisidki näitusel
väljapandud tekstiilide loomist. Koolidest esitles TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku
metallitöö eriala üliõpilaste tööde näitust „Ehe metall“. Laura Šmideberga aga näitas näitusega
„Klaashelmed“ oma uusimat loomingut, mis ta valmis lampwork-tehnikas. Aasta lõpetas Katre
Arula oma isikunäitusega „See pole lihtsalt üks keha ...“. Näitusel sai tutvuda Katre Arula
loominguga läbi aastate.
Traditsiooniliselt valib käsitööliidu juhatus igal aastal välja ka parima näituse
rahvakunstigaleriis. Sel aastal pälvis parima näituse tiitli Laura Šmideberga näitus
„Klaashelmed“.
Rahvakunstigalerii 2017. aastal toimunud näituste nimekiri on toodud lisas.
Täname kõiki paikkondi, kes korraldasid aastateemaga seotud ettevõtmisi!
Käsitöö propageerimine aastateema kaudu
2017. aasta teema oli tulest tulnud, mis käsitleb tule abil valmivaid materjale – klaas, metall,
keraamika. Aastateema raames toimus ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi tallihoones 14. märtsil
seminar, kus tutvustati teema-aasta konkurssi, töötubasid ning põgusalt ka liidu lähiaastate
ettevõtmisi. Kokkusaamise põhirõhk oli aga kuulata ettekandeid oma ala meistritelt: Mauri
Kiudsoo kõneles muistsetest aardeleidudest, Kärt Summatavet andis edasi ehtekunstniku
tantsisklevat olemust, Tõnu Arrak tutvustas sepatööd, Maie-Ann Raun kõneles iidsete
klaasitehnikate taassünnist ning Ingrid Allik tutvustas Jaapani rakukeraamikat. Oli väga hea
meel näha kuulajate seas uusi inimesi, keda läbi tule sündivad materjalid ja meistritööd
kütkestavad. Kuigi Maarjamäe lossi ümber käis endiselt usin ehitustöö, oli kohale tulnud üle
50 inimese.
2017. aastal toimus traditsiooniline aastateema konkurss, seekord teemal tulest tulnud.
Sellele sai esitada töid, mille valmimisel mängis olulist rolli tuli. Žürii koosseisus Kärt
Summatavet, Leo Rohlin, Marie-Ann Raun ja Tõnu Arrak andis välja preemiad kolmes
kategoorias: metall, keraamika ja klaas. Igas kategoorias jagati preemiad kolmele paremale
tööle. Kokku oli näitusel eksponeeritud 18 konkursitööd eri valdkondadest. Konkursitööde
näitus oli avatud Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis 30. maist 19. juunini.
Jagatud preemiad
Metall: Egge Edusaar-Harak, Helen Sang ja Irina Bobkova
Keraamika: Maris Willadsen, Birgid Silberg ja Mait Eerik
Klaas: Eili Soon, Ave Kruusmaa ja Aleksandra Pavlenkova
Lisaks andis käsitööliit välja eripreemia Kersti Loitele kampsuni „Tulekolle“ eest.
Paikkondliku konkursi „Tulest tulnud Kose kandis“ korraldas Kose Kunsti ja Käsitöö Selts
Harjumaal Ravila mõisas.
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Käsitööliidu juhatus valis tiitli „Maakonna tegu 2017“ saajaks Kedrafesti korraldamise Uhti
kõrtsis. Korraldaja oli Reola Kultuurikeskus, kaasa lõid MTÜ TuleLoo ja Uhti Kõrts.
Kedrafest toimus Tartumaal Uhti kõrtsis ning kaasatud olid kõik keraamikaga tegelejad
maakonnas. Festivalil sai külastada potikedra töötubasid, kuid päeva põhisündmus oli
potikedral treimisvõistlus nii täiskasvanutele kui ka lastele. Võistlusele oli välja töötatud väga
põhjalik hindamisjuhend. Esmakordselt toimunud ettevõtmine osutus väga populaarseks ning
seda korratakse kindlasti ka edaspidi.
2014. aasta teises pooles koostöös Tallinna Rahvaülikooliga alustatud uus koolitustesari „3D
kultuur“ jätkus ka aruandeaastal. Teemaõhtute vormis tutvustati käsitöömeistreid ja
käsitöövaldkonna mõjutajaid. 2017. aastal olid 3D kultuurõhtute külalised Katre Arula, ARS ja
UKU. 19. aprilli õhtul kogunes üle poolesaja huvilise, et kuulata „Katre lugu“. Katre Arula on
Põltsamaa lossihoovi meistrikojas toimetav tunnustatud käsitöömeister, kes kasutab oma töödes
autoritehnikaid, mis on inspireeritud rahvuslikest mustritest ja ornamentidest. Tema tööd on
isikupärased, maitsekad ja tänapäevased – autoritehnikas disainitud rõivaid saab kanda nii
pidulikel üritustel kui ka argipäeviti. Septembris toimus 3D kultuurõhtu kunagise
rahvakunstimeistrite koondise UKU endiste töötajatega. Hästi mäletame UKU kudujate ja
tikkijate valmistatud ja kaunistatud lilltikandis kampsuneid, kindaid, kauneid sokke ja õhulisi
salle. Toodeti ka telgedel kootud seelikuid, vaipu ja sõbasid. Meenutusi UKU aegadest jagas
Juhan Kajandu. Kuulajad võtsid ka ise kaasa esemeid oma kodusest varast, mis on valmistatud
omaaegse UKU töötajate poolt. 22. novembril 2017 toimus kultuurõhtu kunagise
Kunstikombinaadi ARS teemal. Toole aja tegemistest ja käsitöötoodangust rääkisid endised
ARSi töötajad eesotsas Vilve Jürissoniga. Kultuurõhtu ühe osana tekkis plaan korraldada popup-näitus kuulajate poolt kaasa võetud ARSiga seotud esemetest. Ettevõtmine oodatud tasemel
siiski ei õnnestunud, sest näitusele väljapandavaid esemeid toodi kaasa ääretult vähe.
XXII Käsitööpäevad toimusid 12.–13. mail Tõstamaal. Käsitööpäevad avati ametlikult
rahvamajas, kus toimus kohalikku käsitööd ja kultuurielu tutvustav seminar. Õhtu hakul
siirdusime kõik koos Tõstamaa mõisa ja avasime Rahvakultuuri Keskuse näituse „Pärand elab“.
Eesti vaimne kultuurinimistu on viimastel aastatel täienenud mitme käsitöövõttega ning
kindlasti innustas näitus nii mõndagi osalejat oma kodukoha käsitööle mõtlema ja tehnikate
nimistusse kandmist kaaluma. Laupäeva hommikul tutvusime Tõstamaa käsitöökeskuse
tegevusega ja külastasime kohalikku, vaid suvisel ajal avatud käsitöökauplust. Kaasa sai ostetud
roositud kindaid, traadist korve, keraamikat ja muud toredat, kõik suuremas osas valmistatud
kohalike tegijate poolt. Käsitööpäevade lõpetuseks oli võimalus külastada RäimeWesti,
kalalaata Lao sadamas.
2018. aastal toimuvad Käsitööpäevad Haapsalus 4.–5. mail.
Tänavused Käsitöökojad Üle Maa, mis toimusid 21. oktoobril, olid aastate rivis juba
seitsmendad. Kokku korraldati 23 eriteemalist käsitöökoda Eesti 12 paikkonnas. Leidus
kodasid, kus kooti kangastelgedel kaltsuvaipa, tikiti prosse, kooti kirivööd, meisterdati
kaminaroose või valmistati pulgakomme. Korraldati ka õpitubasid, kus lähtuti 2017. aasta
teemast „Tulest tulnud“. Näiteks Saue-Jõgisoo Haridusselts ja Varstu Kultuurikeskus
korraldasid keraamika õpitubasid, MTÜ Hüüru Külaselts ja Kiikla rahvamaja saviga seotud
käsitöökodasid ning Imavere Rahvamaja ja Eistvere Mõis MTÜ tegid ühiselt sepatöötoa.
Avatud olid ka mitmed näitused ja väljapanekud – Narva Keskraamatukogus sai vaadata Narva
Pitsi Kooli näitust, Kihnu Muuseumis oli avatud Kihnu vööde näitus ning Maarja-Magdaleena
Gildi keldrigaleriis sai külastada fotonäitust „Gild 10“. Infot käsitöökodade kohta sai leida nii
Facebooki lehelt Käsitöökojad Üle Maa kui ka meie kodulehelt folkart.ee.
„Käsitöökojad Üle Maa“ 2018 toimuvad 20. oktoobril.
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EESMÄRK 5. Eestlane väärtustab ja oskab tähele panna unikaalset Eesti käsitööd, mis
on üks eestluse identiteedi aluseid.
Oma on armas
Jätkasime märgi Tunnustatud Eesti Käsitöö väljaandmist ja tutvustamist. Märgi eesmärk on
toetada käsitööettevõtlust, tunnustada käsitöömeistreid/ettevõtjaid ja tõsta esile kõrgetasemelisi
käsitöötooteid.
Märgi Tunnustatud Eesti Käsitöö eksperdikomisjoni koosseis: Kadi Pajupuu (esimees), Merle
Suurkask, Evelin Tsirk, Urmas Puhkam ja Liivi Soova (käsitööliidu juhatuse esindaja).
Vajadusel kaasatakse komisjoni erialaspetsialist.
2017. aastal anti välja üks märk. Tänaseks on tunnustuse saanute nimekiri järgmine:
2014
Haapsalu käsitööselts MTÜ, Aasa Jõelaid, Pille Källe, Pille Schneider, Saima Tee –
traditsiooniline Haapsalu sall ja rätik
Hestia MTÜ, Angelika Nöps, niplispitsi tehnikas valmistatud rahvuslikud pitsid
Ruut ja Triip OÜ, Riina Tomberg, rahvuslike rõivaste sari „Varjud ja triibud“
Schenkenberg OÜ, Aivar Reidla, muuseumiesemete koopiatena valmistatud hõbeehted
Ullaline OÜ, Ulve Kangro, Seto pitsi ainetel loodud rõivad ja aksessuaarid
2015
Kagu Kudujad OÜ, Külli Jacobson, rahvusmustrites kirikindad
Katre Arula FIE, kindakirja tehnikas valmistatud tooted
Kodukäsitöö OÜ, rahvuslikud jakid
Teopaik OÜ, Anu Randmaa, roositud kudumid
Sirje Raudsepp FIE, Kadrioru karud
2016
MTÜ Piiri Peal, kollektsioon Sinilnik
Vildiveski OÜ, tooteperekond KOE
Villapai OÜ, Eesti maalamba- ja alpakavillast tooted
2017
Lembe-Maria Sihvre FIE, rahvuslikud tited
Aruandeaastal käivitunud uus ühisprojekt LooTöö aitab tuua turule uusi omanäolisi
käsitöötooteid, annab kunsti ja disaini õppivatele tudengitele võimaluse osaleda ettevõtluses ja
pakub käsitööettevõtetele kogemust koostööks tulevaste kunstnike-disaineritega.
2017. aasta kevadsemestril valmisid Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna
tootearenduse kursuse (juhendaja tekstiilikunstnik Kadi Pajupuu) raames tekstiilitoodete
kavandid. Valikusse jäi viis kavandit. Koostöös osaühinguga Meifel viidi tudengite kavandid
tootmisse ja nii valmis väike partii köögirätte. Toodangut turustati Kodukäsitöö poodides
Tallinnas. Suviseid müüginäitajaid arvesse võttes jäi sõelale kolm kavandit, millega otsustati
edasi minna.
Valikusse jäänud noored autorid pidid väljendama mõtted sellest, milline kujund seostub
sõnadega rahvakunst, Eesti ja käsitöö:
Maarja Linsi lõi nostalgianärve kõditava mustri, mille tegelaseks on kunagine menutoode –
Salvo rahvarõivastes nukk.
Kerli Kurrika kujutluses on see mütoloogiline ja pisut ilus-hirmutav mustripilv, kus seiklevad
ussid, kälmkingad ja kratid.
Annika Kiidron joonistas villastes sokkides kalpsavaid muhedaid lambaid.
Mardilaadal esitleti nende kavandite põhjal valmistatud uusi tekstiiltooteid. Esialgu on kõiki
neid tooteid võimalik osta Kodukäsitöö poodidest.
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Käsitööliit on tänulik Tartu Kõrgemale Kunstikoolile ja OÜ Meifelile koostöö eest.
Aruandeaastal on algust tehtud uue ühisprojekti tagasiside on positiive ja loodame, et järgmised
aastad toovad kaasa uusi võimalusi noortele kunstnikele, käsitöömeistritele ja ettevõtetele.
7. oktoobril toimus käsitööettevõtjate foorum, sel korral Harjumaal. Päeva alateema oli
„Mõisakultuur ja käsitöö“. Päeva esimeses pooles võtsid meid vastu Harjumaa ettevõtjad:
Loviise Vaibad, Tiidu Puutöökoda, Anne Tekstiilikoda, Piu Tekstiil jt. Kohtumispaigaks oli
Ravila mõis, kus olid väljas kohalike käsitööde näitused. Oma teekonda ettevõtjatena
tutvustasid kohalikud Magic Design, käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega ning Ardu
Huvikeskus. Peaettekanded mõisakultuuri ja käsitöö seostest ajaloos tegid Ly Renter
Muinsuskaitseametist ning vabatahtlik pärimusuurija Heli Nurger. Käsitöömüügist tänapäeva
tegutsevates mõisaruumides rääkisid Anija mõisa esindajad. Päeva suursündmusena kuulutati
traditsiooniliselt välja ka tiitel käsitööettevõtja 2017. Selle pälvis etnoloogist ja disainerist
käsitööline Lembe Maria Sihvre Harjumaalt Keilast. Lembe on väikeettevõtja-meister, kes
rõõmustas saadud tunnustuse üle eelkõige sellepärast, et märgatakse ka mikrotootjaid. Lembe
ettevõte toodab käsitöönukkusid ning kujundab ja tikib mitmesuguseid tekstiile. Ta on ka
hinnatud koolitaja, mentor ja rahvarõivaekspert. Lembe Maria Sihvre esitasid käsitööettevõtja
stipendiumile Harjumaa käsitöölised.
ERKLi toetajaliikmed
Toetajaliikmeid reklaamitakse käsitööliidu kodulehel www.folkart.ee, samuti meie kaks korda
aastas ilmuvas infolehes Teataja. Käsitööliidu toetajaliikmed on nimekirjades
valdkonnapõhises järjekorras, veebilehel on otseavatavad lingid nende kodulehtedele.
Käsitööliidu kodulehel on siseturismi edendamise eesmärgiga kajastatud maakondades
toimuvad suuremad üritused ja laadad, samuti tutvustatakse maakondade turismikaarte „Ring
ümber käsitöö“. Hetkel on käsitööliidu kodulehel „Tsõõr ümber Vana-Võromaa käsitüü“,
„Ring ümber Viljandimaa käsitöö“ ja Tallinna käsitöökaart.
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LISA 1
Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigalerii näitused 2017

Eesti Käsitöö Maja (Pikk 22, Tallinn)

3.01–23.01
24.01–13.02
14.02–6.03
7.03–27.03
28.03–17.04
18.04–8.05
9.05–29.05
30.05–19.06
20.06–10.07
11.07–31.07
1.08–21.08
22.08–11.09
12.09–2.10
3.10–23.10
24.10–13.11
14.11–4.12
5.12–30.12

Oma silm on kuningas. Kopli Ametikool
25 aastat ERKLi taastamisest. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Tähtis päev. Räpina Aianduskooli tekstiiliosakond
Noor käsitöömeister. Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA
Läti loodus tekstiilides. Läti rahvakultuuri stuudio Dardedze
Rahvuslikud kampsunid. Raja Kohvi autorinäitus
Villane Pärnumaa. Anu Randmaa
„Tulest tulnud“ konkursi võidutööde näitus
Tulitsidõ tungõldõga, vasitsidõ vangõrdõga. Seto Käsitöö Kogo
Pärand rahvarõivastes. MTÜ Loometöö
Ümber nurga. Kango Tekstiil
Öösel on kõik kassid hallid. Lembe Maria Sihvre
Kummardus Ants Viiresele (II). Puu ja inimene. Meelis Kihulane
Külakirjad. Hilja Sepp
Ehe metall. Viljandi kultuuriakadeemia metallitöö eriala näitus
Klaashelmed. Laura Šmideberga
See pole lihtsalt üks keha. Katre Arula autorinäitus
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LISA 2
2017. aasta mentorkoolitused maakondades

Paikkond
1

Harjumaa

2

Harjumaa

3

Harjumaa

4

Hiiumaa

5

Hiiumaa

6

8

IdaVirumaa
IdaVirumaa
Jõgevamaa

9

Jõgevamaa

Paikkondlik
tellija
Tiiu
Jalakas
Tiiu
Jalakas
Piret Aavik

Kuupäev Koolituse teema

Tundide Mentor
arv
5
Imbi Kruuv

21. nov

Müügikeskkonna kujundamine

25. nov

Mustrimeetrid

9

24. nov

Pärltikand

5

Ain Jepišov 17. juuni Eksperimenteerivate tehnikate
kasutamine rõivastel
Ain Jepišov 25. nov Traditsiooniliste puutööriistade
teritamine
Erika Kõllo 21.
Eksperimenteerivate tehnikate
märts
kasutamine rõivastel
Erika Kõllo 21.–22.
Lapitöö
nov
Katre
18.
Käsitööettevõtlus. Autoriõigused
Arula
märts
Katre
3. dets
Savitööd
Arula
Silvia
6. mai
Arhailine tikand
Aarma

10

11 Järvamaa

Imbi Karu

1. nov

5

12 Kihnu

Maie Aav

13 Läänemaa

9.–10.
nov
13. nov

15 LääneVirumaa
16 LääneVirumaa
17 Muhumaa

Marju
Viitmaa
Marju
30. nov
Viitmaa
Kersti Loite 26.–27.
juuli
Luule
16.–17.
Nurga
dets
Ülle Kuusk 22. okt

18 Muhumaa

Ülle Kuusk

22. nov

19 Muhumaa
20 Põlvamaa

Ülle Kuusk
Kati Taal

10. dets Lahttaskud
14. veebr Käsitööettevõtlus. Autoriõigused

5
5

21 Pärnumaa

Liis
Luhamaa
Liis
Luhamaa
Liis
Luhamaa

6.–7. mai Lapitöö

10

7

10 Järvamaa

14 Läänemaa

22 Pärnumaa
23 Pärnumaa

17.–18.
juuli
24. nov

Silmuskudumine: Muhu vati
kudumine
Puutöö: painutatud kerega karbi
valmistamine
Värvi kasutamine ja harmooniate
loogika Eesti rahvakunstis
Valge pits. Heegeldamisvõtted Seto
pitside eeskujul
Villase lõnga värvimine punaste
loodusvärvidega
Rahvuslik ehe
Paikkondliku toote arendamine.
Värvuse kasutamine rahvakunstis
Käsitööettevõtlus. Autoriõigused

5
5
5

5
5
5

10

Andres
Ansper
Katre Arula
Marja
Matiisen
Maire
Forsel
Kaie Pungas
Lembe
Maria
Sihvre
Anu Pink

5

Meelis
Kihulane
Imbi Kruuv

5

Ulve Kangro

10

Liis
Luhamaa
Indrek
Ikkonen
Imbi Kruuv

10
5
5

Neolõngad. Värvimine ja kudumine

10

Käsitööettevõtlus. Autoriõigused

5
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Kadi
Pajupuu
Lembe
Maria
Sihvre
Katre Arula

Maire
Forsel
Inna Raud
Maire
Forsel
Marja
Matiisen
Jana Saar
Maire
Forsel

24 Pärnumaa

Liis
Luhamaa

7. jaan

Rahvuslik tikand

5

25 Raplamaa

Mari
Tammar
Mareli
Rannap
Ingrit Kala

27. nov

Paikkondlik käsitöötoode
(jätkukoolitus)
Villatööd

5

Lembe
Maria
Sihvre
Imbi Kruuv

10

Julika Roos

Aastateema: tulest tulnud

10

Käsitöö müügikeskkonna
kujundamine

5

Kärt
Summatavet
Kadi
Pajupuu

21. okt

Tikkimine: lilltikand

5

5. nov

Savitööd: potikedral treimine

5

Lembe
Maria
Sihvre
Kaie Pungas

30. apr

Savitööd

5

Kaie Pungas

18. dets

Viltimine

5

33 Viljandimaa Leida Mägi 11.
märts
34 Viljandimaa Leida Mägi 28. nov

Nahatööd. Nõelakoja valmistamine

5

Kinnaste roosimine

5

35 Vormsi

25. nov

Käsitööettevõtlus. Autoriõigused

5

2. dets

Silmuskudumine: Vormsi valged
kirjad
Rahvarõivaste kandmine ja
ehtimine.
Helmekeede valmistamine

5

Liina
VeskimägiIliste
Monika
Hint
Anu
Randmaa
Maire
Forsel
Anu Pink

26 Saaremaa
27 Setomaa
28 Tallinn

29 Tallinn

30 Tartumaa
31 Valgamaa
32 Valgamaa

36 Vormsi
37 Võrumaa

Liina
VeskimägiIliste
Liina
VeskimägiIliste
Astrid
Hallik
Marge
Tadolder
Marge
Tadolder

Kristina
Rajando
Kristina
Rajando
Marika
Sepp

2.–3.
dets
15.–16.
dets
16.–17.
mai

27. okt
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10

Anu
Randmaa

ERKL Reg nr 80107338
ERKL 2017. raamatupidamisbilanss

seisuga 31. detsember 2017
EURODES (KOMAKOHATA)
Majandusaasta lōpp

Majandusaasta lōpp

31.detsember 2017.a. 31.detsember 2016.a.

AKTIVA
KÄIBEVARA
RAHA JA PANGAKONTOD

11974

10638

LÜHIAJALISED NÕUDED

5837

4154

ETTEMAKSED HANKIJATELE

250

1000

NÕUDED JA ETTEMAKSED KOKKU

6087

5154

KÄIBEVARA KOKKU

18061

15792

AKTIVA KOKKU

18061

15792

NÕUDED JA ETTEMAKSED

PASSIVA
KOHUSTUSED
VÕLAD JA ETTEMAKSED
OSTJATE ETTEMAKSED

5495

VÕLAD HANKIJATELE

1770

556

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

7265

556

KOHUSTUSED KOKKU

7265

556

EELMISTE PERIOODIDE AKUMULEERITUD
TULEM

15236

17156

ARUANDEPERIOODI TULEM

-4440

-1920

NETOVARA
KOKKU

10796

15236

PASSIVA KOKKU

18061

15792

NETOVARA
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ERKL Reg nr 80107338
ERKL 2017. tulemiaruanne
EURODES
(KOMAKOHATA)
2017.a.

2016.a.

915
915

2510
2510

47500

47500

88005

83173

Annetused ja toetused kokku

135505

130673

3. Muud põhitegevuse tulud

32008

37611

TULUD KOKKU

168428

170794

Sihtotstarbelised kulud:
projektide otsesed kulud
stipendiumid ja toetused

-105434

-106594

Sihtotstarbelised kulud kokku

-105434

-106594

Mitmesugused tegevuskulud

-24732

-22641

Tööjõukulud:
palgakulu
sotsiaalmaksu kulu
töötuskindlustuse kulu
Tööjōukulud kokku

-31915
-10532
-255
-42702

-32496
-10723
-260
-43479

KULUD KOKKU

-172868

-172714

-4440

-1920

TULUD
1. LIIKMETASUD
1.1 Mittesihtotstarbelised
Liikmemaksud
Liikmetasud kokku
2. ANNETUSED JA
TOETUSED
2.1 Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Valitsuse sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
2.2 Sihtotstarbelised annetused ja
toetused
Valitsuse sihtfinantseerimine projektideks

KULUD

ARUANDEAASTA TULEM
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PAIKKONDADE KÄSITÖÖÜHENDUSTE AASTAARUANDED

HARJUMAA

Käsitööühendused
Anija käsitööklubi
Ardu Kangakoda
Hobiring Nobenäpud
Naisseltsing AMFORA
Kose Päevakeskus
Kose Kunstikool / MTÜ Kose
Kunstikeskus
Kose kunsti- ja käsitööselts
Ääsmäe Külakogu
Ohtu Külaselts

Keila Sotsiaalkeskuse päevakeskus ja
kangakudujad
Vanamõisa Külaselts
Keila Lapiselts
Vääna Külaselts
Keila Kultuurikeskuse tarbekunstiringid
Kunstiring Sirlett Keilas
Klooga Seltsituba – Käsitöö Ateljee
MTÜ Pakri Käsitöö ja Kodulookoda

Käsitööettevõtjad
MTÜ Määramäe Meistrikoda
FIE Avalaid Monika
FIE Smitt Helena
FIE Tiiu Jalaka
FIE Enno Veersalu
FIE Mare Veersalu
FIE Õnne Mägi
Nurme Looduskosmeetika OÜ
MTÜ Tuulekell
MTÜ Võtikmetsa Hobikoda
MTÜ Vääna Külakoda
MTÜ Metsatuka Kunstiait
MTÜ Vaarikas
MTÜ Lammas
MTÜ Austrvegr Selts
Divello Miniplastika OÜ
Perline Estonia OÜ
Candelina OÜ
MTÜ Ardu Huvikeskuse värkstuba
FIE Külli Ojasson

Eelika keraamikastuudio
Mary Aimsalu
Silvi Alliman
Kraamikoda
Kitty Torim-Laine
Loomeleheke
MTÜ Väike Värkstuba
Ferrum Fabrica OÜ
Raudsepa Loomelust OÜ
Oma-Moodi
Harju Loogiline MTÜ
Vildivilla
Kaja Kurn
Liivi Lutter Sinkko
Liisel Leppik
OÜ Viiskand
Koogi talu
Heljo Laev
Pakri Meistrikoda MTÜ
OÜ Vilt ja Puit

Käsitöökauplused
Määramäe Meistrikoda Padisel
Nurme Looduskosmeetika OÜ
Muuseumipood Harjumaa Muuseumis
Kauplus-Stuudio Piste
Perline Estonia OÜ
Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega

Ohtu Küla Jõulupood
Padise käsitööpood
Kase talu käsitööpood
Piibe butiik
Tulilill OÜ
Kunsti- ja käsitööbutiik Ravila mõisas

Infopunktid
Keila Kultuurikeskus
Anija valla Kultuurikeskus
MTÜ Kose Kunstiselts

Harjumaa Muuseum
Ravila Mõis
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Harjumaa ja Tallinna Käsitöö Keskselts
Tiiu Jalakas, tel: 524 7284, e-post: tiiu.jalakas@gmail.com
Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit (HKL), Keskväljak 12, Keila, Harjumaa
Harjumaa ja Tallinna Käsitöö Keskselts asutati 2008. aasta sügisel Harjumaa
Kultuurikorraldajate Liidu allüksusena, eesmärgiks käsitöötraditsioonide alalhoidmine ja
edasiarendamine, info jagamine ja koolituste korraldamine. Keskselts oli tollel ajal jagatud
neljaks kuraatorite poolt juhitud piirkonnaks: Põhja-, Ida-, Lääne- ja Lõuna-Harjus. Tänaseks
piirkonnad enam ühtselt ei tegutse, otseseid kuraatoreid piirkondadel pole; käesolev aruanne
Tallinna käsitööettevõtmisi ei kajasta. Maakondlikult on koordineeritud osalemine suvisel
põlvkondade peo ajal toimuval käsitööpäeval ja sügisene ülemaaline käsitöökodade projekt,
lisandunud on Euroopa käsitööpäev. Käsitööliikumine on aktiivne eelkõige piirkonniti, käsitöö
tegijad on iseseisvad. Traditsiooniliselt jätkuvad n-ö omakandi ettevõtmised käsitöö
propageerimiseks ja käsitööoskuste levimiseks. Haldusreform on siingi tagant tõuganud –
värskelt liitunud soovivad näidata, mis meie kandis on parem kui teil ...
2017. aasta tegevusaruanne
Suuremad ettevõtmised
Harjumaa käsitööpäev toimus tänavu 12. korda maakonna „Põlvkondade peo“ ajal Keilas. Sel
aastal oli käsitööpäeval märgatavalt rohkem osalejaid, pidu toimus nädal aega hiljem – juuni
esimesel nädalavahetusel. Peol osalejatele olid avatud Keila käsitöötegijate juhendamisel
töötoad (Sirlett, Vaarikas Vahukoorega, FIE Tiiu Jalakas). Käsitööpäev koos „Põlvkondade
peoga“ annab võimaluse ka väiksematele käsitööseltsidele oma tegevust esitleda, kuid uuel
aastal on plaanis viia sisse ka mõningaid muudatusi.
Teine koordineeritud ühisettevõtmine oli 21. oktoobril 2017 toimunud ülemaaline
käsitöökodade projekt. Registreeritud töötubasid toimus tänavu neli, neist kolm Jõgisoo
Seltsimajas (kaltsuvaiba kudumine, keraamika ja mööbli restaureerimine) ning üks savitöötuba
Hüüru Külaseltsis. Lisaks toimus veel mitmel pool samal päeval töötubasid.
Tänavu toimus väikeettevõtjate foorum Harjumaal Ravila mõisas, päeva läbiv teema oli
„Mõisakultuur ja käsitöö“. Aasta väikeettevõtja tiitli sai Lembe Maria Sihvre Harjumaalt.
Aastate 2017–2018 märksõnaks on EV 100. Seoses sellega on mõnelgi pool hoogustunud ka
käsitöö tegemine, mitmel pool on plaanis panna vabariigi aastapäevaks üles näitused oma
käsitöödest ja kunstist. Näiteks kooti Kose vallas 100 meetrit vaipa, Keila Lapiselts osales 100
lapiga lapivaiba tegemises.
2017. aastal oli maakonna kultuurikalendris väiksemaid ja suuremaid käsitöönäitusi, laatasid
ning muid sündmusi, mille ühe osana toimus käsitöömüük või korraldati töötubasid.
Harjumaa Muuseumi juures avati Harjumaa Rahvariide Nõukoda (7. mail), samal päeval
esitleti muuseumis uut Keila rahvariiete komplekti ning toimus rahvariiete tuulutamine.
Toimusid näitused „Lillelised naistemütsid“ ja „Rahvariide radadel“.
Kose Kunsti- ja Käsitööselts korraldas aasta jooksul näitusi ja laatasid, samuti jõuluturu, jätkus
Kose valla aasta käsitöömeistri leidmise traditsioon. Kose Kunstikeskuse eestvedamisel toimus
Kose piirkonna käsitöö eestvedajate ja käsitööettevõtjate ümarlaud. Külaseltsid ja rahvamajad
viisid läbi töötube, ka laste ja noorte kultuuriaasta raames toimus lastele ja noortele suunatud
töötubasid (uuskasutuspäev Keila Noortekeskuses koostöös Keila Naiskodukaitsega).
Käsitöönäitused Harju Maakonnaraamatukogus
Veebruar
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala II kursuse tööde näitus
„Naiste vägi. Kirjatud kindad ja tekid“
Mai
Keila Kooli õpilaste kunsti ja käsitööde näitus
Juuni
Sirleti keraamika „Hinge ja käega“
September
Õppekeskuse Juks näitus „Silmis ja südames“
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Keila Kultuurikeskuses eksponeeriti aasta jooksul korduvalt oma maja keraamika- ja
portselanimaaliringi liikmete töid, tehti tarbekunstiringide ülevaatenäitus.
Keila Sotsiaalkeskuses toimus mais käsitööringide hooaja ülevaatenäitus ja novembris olid
kangakudujate vaibad väljas Mardilaadal.
Suurimad käsitöölaadad Harjumaal on juba traditsiooniks saanud Vanamõisa käsitöölaat
augustis (Vanamõisa Külaselts korraldab ka jõulumaad ja sellega kaasnevat laata), Laulasmaa
suvelaat juulis ja Keila päeva laat mais.
Alates maist korraldasid Harjumaa külad avatud väravate päevi, kus külaseltsid tutvustasid
omakandi tegemisi. Peeti kohvikute päevi, millega kaasnes alati ka käsitöö töötubasid ja müüke.
Mais toimus Keila piirkonna vanemaealiste käsitöötegijate õppesõit Pärnusse ja
taaaskasutusnäitusele, Maarja Magdaleena Gildi ja alpakafarmi Ares.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Maakondlike käsitööürituste kavandamisel olid endiselt head koostööpartnerid ERKL,
Harjumaa Omavalitsuste Liit, piirkondade kultuurikeskused, rahvamajad, külakeskused,
kunstikeskused, noortekeskused, naiskodukaitse ja käsitööettevõtjad. Koostööd tehakse
rohkem piirkondlikult.
2018. aasta tegevusplaan
Suuremad ettevõtmised
Oleme muutuste teel – haldusreform on nii mõndagi muutnud. Sellest hoolimata toimuvad:
 Harjumaa Muuseumis rahvariiete tuulutamine
 „Põlvkondade pidu“ ja käsitööpäev
 Vanamõisa käsitöölaat 18. augustil
 Keila piirkonna käsitööliste õppesõit
 Keila kangakudujate sõbade ja suurrättide näitus Keila Kultuurikeskuses
Tavapäraselt toimuvad aasta jooksul kohalikud näitused, käsitööpäevad ja -laadad. Endiselt
osaleme ka üleriigilistes käsitööprojektides.
Rahvakunsti Klubi
Tiia Ehvert, e-post: tiia.ehvert@epa.ee
Rahvakunsti Klubi MTÜ asutati 1989. aasta sügisel eesmärgiga õpetada nii tänapäevast kui ka
etnograafilist käsitööd. Rahvakunsti Klubi Erakool Veerik on Eesti Vabaharidusliidu liige ja
omas kuni 30. juunini 2016 Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba nr 4947. Alates 1.
juulist 2016 on klubi täiskasvanute koolitajana esitanud majandustegevuse teate nr 153299.
2017. aasta tegevusaruanne
Kursused:
Riiete uus lapiline elu
Portselanimaal
Kirivöö
Kangastelgedel kudumine
Kõlavöö kudumine
Lapitehnika
Töötoad:
Siidisallide värvimine
Salvrätitehnika töötuba
Jõulukuulide valmistamine

Arhailine tikand
Nuku õmblemise kursus
ESF kursus: Ettevõtlikkuse arendamine
õpioskuste omandamise ja kangastelgedel
toote valmistamise kaudu
Jõulukuuse valmistamine
Kumuhimo paela meisterdamine
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2018. aasta kavandatavad kursused
Kangakudumise kursus
Tikime oma riided ilusamaks arhailise
tikandiga
Amigurumi mänguasjade heegeldamine

Portselanimaal
ESF kursused: Kangakudumine kui
ettevõtlus
Tuunimine kui ettevõtlus

Kose Kunsti ja Käsitöö Selts
Piret Aavik, tel: 507 8055, piret.aavik@gmail.com
Ravila tee 21, Ravila mõis, Kose vald 75101, Harjumaa
Kose Kunsti ja Käsitöö Selts on asutatud 2012. aastal. Seltsi tegevuse eesmärk on rahvuslike
käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamine oma liikmete tegevuse kaudu, rahvakunsti- ja
käsitööhuviliste koondamine, koolituste, näituste, õpitubade ja õppereiside korraldamine. 2017.
aasta lõpus saime viieaastaseks, tähistame sünnipäeva 2018. aasta alguses näitusega „Tehtud
südamesoojusega“ Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis (23.01–12.02.18).
2017. aasta tegevusaruanne
Konverents „Rahvarõiva radadel“ (31.jaanuar)
Omaloomingu konkurss (jaanuar)
Näitus „Eesti-keha-kate rahvarõiva ainetel” (jaanuar–veebruar)
Õpitoad: Rahvarõivas (jaanuar–veebruar)
Kose valla kunsti- ja käsitööpäevad (12. veebruar – 12. märts)
Kunsti- ja käsitöönäitus Kose Kultuurikeskuses (25. veebruar – 04. märts)
Kunsti- ja käsitöö rändnäitus valla suuremates keskustes (märts–detsember)
Kevadnäitus Kose Raamatukogus (märts)
Käsitöökoolitus: arhailine tikand (11. märts)
Tulest tulnud Kose kandis (märts–aprill)
Keraamikapäevad (aprill–mai)
Kose kutsub külla (6. mai)
Osalemine Harjumaa „Põlvkondade peol“ (3. juuni)
Näitus „Tulest tulnud Kose kandis” Kose Raamatukogus (juuni–august)
Ravila käsitöölaat (26. august)
Väljasõit Haapsalu pitsipäevale (13. august)
Näitus „SUME“ Kose Kultuurikeskuses (oktoober–november)
Käsitööettevõtlusfoorum (7. oktoober)
„Käsitöökojad üle maa“ (21. oktoober)
Sügisnäitus „Sügisvärvid“ Kose Raamatukogus (oktoober–november)
Mardilaat Kose Kultuurikeskuses (11. november)
2017. aasta oli töine ja tegevusterohke käsitööaasta, korraldati palju üritusi, käsitöökoolitusi,
õpitubasid, näitusi, mentorkoolitusi, osaleti mitmetel maakondlikel ja üleriigilistel üritustel.
Kose valla kunsti- ja käsitööpäevad koos aastat kokkuvõtva näitusega vabariigi aastapäeva
paiku on kasvanud üheks suuremaks ülevallaliseks käsitööürituseks, kaasates kõiki valla
suuremaid keskusi ja tublimaid käsitööhuvilisi.
Korraldasime selle aasta teemal kohaliku konkursi „Tulest tulnud Kose kandis“ ja osalesime
üleriigilisel konkursil „Tulest tulnud“, kus meie seltsi liikmete tööd pälvisid ka tunnustuse
(Birgita Silberg / II preemia / keraamika „Draakoni vili“ ja Piret Aavik / keraamika / „Kindlam
kui kalju“).
Oma panuse andsime ka 3. juunil Keilas toimunud Harjumaa „Põlvkondade peo“ käsitöölaada
korraldamisse. Võrreldes eelmisel aastal osalenud käsitöömeistrite arvuga oli edasiminek
märgatav.
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Juba traditsiooniks saanud Mardilaata Kose kultuurikeskuses korraldasime viiendat aastat,
järgmisel aastal on üritust plaanis laiendada muusika- ja pärimuspoolega, kaasates valla
kultuurikollektiive – on ju Euroopa kultuuripärandi aasta.
Sellel aastal oli meil au koostöös käsitööliiduga korraldada X käsitööettevõtjate foorumit 7.
oktoobril Ravila mõisas Harjumaal. Täname kõiki osalejaid üle Eesti Hiiumaast Setomaani,
eriline tänu käsitööliidu juhtkonnale!
Arenguruumi näeme mentorkoolitustel, noorte konkurssidel, maakondlike suurürituste
korraldamisel ning soovime suuremat kaasalöömist üleriigilistel suurüritustel.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Kose Vallavalitsus, Kose Vallavolikogu, Kose valla haridus- ja kultuurikomisjon, Kose
Kultuurikeskus, Kose valla koolid, lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, külakeskused ja
päevakeskused, külaseltsid; Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Ida-Harju Koostöökoda, Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harju Maavalitsus, Anija mõis, Ravila mõis, Harjumaa
Muuseum, Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit, Tartu Linnamuuseum, Eesti Rahva Muuseum,
Surya Keskus OÜ, MTÜ Tuulekell, Eesti Kultuurkapital.
2018. aasta tegevusplaan
Näitus „Tehtud südamesoojusega“ Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis (23. jaanuar – 12.
veebruar)
Omaloomingu konkurss „Eesti Vabariik 100“ (jaanuar–veebruar)
Kose valla kunsti- ja käsitööpäevad „Kuu täis kunsti ja käsitööd“ (veebruar–märts)
Kunsti- ja käsitöönäitus „Eesti Vabariik 100“ Kose Kultuurikeskuses (24. veebruar – 5. märts)
Kunsti- ja käsitöö rändnäitus valla suuremates keskustes (märts-detsember)
Mentorkoolitus (märts)
Aastateema ajatus üritused (märts–detsember)
Kevadnäitus Kose Raamatukogus (aprill)
Keraamikapäevad (aprill–mai)
„Kose kutsub külla“ (12. mai)
Harjumaa „Põlvkondade pidu“ (2. juuni)
Ravila mõisa käsitöölaat (18. august)
Anija mõisa laat (august)
Kose kihelkonnapäevad (19.–26. august)
Väljasõit Haapsalu pitsipäevale (august)
„Käsitöökojad üle maa“ (20. oktoober)
Sügisnäitus Kose Raamatukogus (november)
Mardilaat Kose Kultuurikeskuses (10. november)
Jõululaat Ravila mõisas (16. detsember)
Näitus Kose Kultuurikeskuses (detsember)
Euroopa kultuuripärandi aasta õpitoad (jaanuar–detsember)
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HIIUMAA

Käsitööühendused
MTÜ Hiiumaa Käsitööselts
MTÜ Ajaloolised Võtted
MTÜ Klubi Lossihoov
Hiiumaa Vigursaagijate Selts

Käina Lapitööring
MTÜ Baabad
MTÜ Jääk ja Praak

Käsitööettevõtjad
OÜ Hiiu Vill
OÜ Tuulepesa
OÜ Pitsu
OÜ Koosloome
OÜ Tahe
OÜ Hiiu Nikerdis
OÜ Heliivika
OÜ Ainult Ilusad Asjad

OÜ Qdum
Galder OÜ
OÜ Salujussi
Kristi Tarbekeraamika OÜ
OÜ Mo ja So
Triibuvineer
MoeMuusa
Umeboshi OÜ

Käsitöökauplused
Tuulepesa pood Kärdlas
Pitsu käsitööpood Kärdlas
Hiiu Vill Vaemlas
Hiiumaa Muuseumi müügiletid Kärdlas
Kassaris ja Mihkli muuseumis
Hiiumaa Turismiinfokeskus Kärdlas
Heltermaa Käsitöömaja
Käsitööpood Käina Konsumis
Hiiumaa Käsitööseltsi pood
Baabade kohvik-pood Kärdlas
Käsitööpood Kärdla turuplatsil

Pood Hanko Kärdla sadamas
Kõpu tuletorn
Orjaku sadama infopunkt
Hiiumaa Pärimusait Emmastes
Kassari puhkekeskuse käsitööpood
Hiiumaa Handicraft e-pood
Tahkuna tuletorn
Klaasikoda Suuremõisas
Kristi keraamika töökoda-galerii
Nelja Nurga Galerii

Infopunktid
Turismiinfopunkt Kärdla Pritsumajas

Orjaku sadama infopunkt

Hiiumaa Käsitööselts
Ain Jepišov, tel: 524 4785, ain@kardla.edu.ee, hiiukasitoo@gmail.com
Vabrikuväljak 2, Kärdla Hiiumaa 92411, www.hiiukasitoo.ee
Selts on loodud 1998. aastal viie asutajaliikme poolt. Ühenduse tegevuse eesmärk on Hiiumaale
omaste käsitöötraditsioonide jätkamine, käsitöö kui omaette kunsti viljelemine ja
propageerimine, kohalikust materjalist tehtavate Hiiumaale omapäraste käsitöötoodete ideede
otsimine ja kavandamine, oma liikmetele igakülgse abi osutamine. Selts korraldab näitusi,
müüginäitusi, laatasid ja muid üritusi. Arendab koostööd teiste omataoliste ühendustega,
ettevõtjatega ja füüsiliste isikutega. Vahendab informatsiooni ja töövõtteid. Osutab oma
liikmetele igakülgset abi koolituste vahendamisel, tootearenduses ja materjalide hankimises.
Püüab leida võimalusi osalemiseks näitustel, messidel, õppereisidel ja koolitustel. Tegeleb
majandustegevusega ja projektide kirjutamisega, et tegevuseesmärkide elluviimiseks
vahendeid hankida.
2012. jaanuaris sai Hiiumaa Käsitööselts Kärdla linnalt pikaajalisele rendile (kuni 2032) maja
Kärdlas aadressil Vabrikuväljak 2. Talgute korras on seltsi liikmed teinud igal aastal vajalikke
lammutustöid ja korrastatud on maja hoovi, mis alguses oli võsas ja aastakümneid hooldamata.
Majas on planeeritud ruumid ühistegevusteks ja koolitusteks, seltsi liikmete toodete müügiks,
rendipinnad käsitöölistele, kontoriruumid ja hoidlad seltsi asjadele.
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Suviti on peetud majas käsitööpoodi ja korraldatud näitusi. Poe ja seltsimaja populaarsus ja
külastatavus kasvab iga aastaga. 2017. aastal saime esimese toetuse maja restaureerimiseks ja
ära tehti välimised tööd. Seltsiliikmed panustavad vabatahtliku tööga lammutuse juures.
Ajaks, mil maja pole üldse kasutatav, oleme rentinud kõrval asuvas Tuuru keskuses ruumid,
kus on pood, töötuba, kontor, Kuduklubi pesa jne. 2018. aasta märtsis ootame vastust järgmisele
projektile ja loodame majas ära teha vee ja kanalisatsiooniga, elektriga, aspiratsiooni ja
maaküttega seotud tööd. Samuti ootame veebruaris vastust Muinsuskaitseametile tehtud
rahataotlustele katuse taastamiseks ning tapeedi ja siseviimistluse uuringuteks. Suvel avame
kindlasti jälle oma liikmete ja külastajate tungival soovil majas poe ja näitused.
2017. aasta tegevusaruanne
Jaanuar
Liitusime projektiga „Eesti 100, kõigile 2018. aastal sündivatele beebidele
mütsid ja sokid“
Jaanuar–mai Käib koos käsitööring Kuduklubi
Jaanuar–juuni Käsitööpood Tuuru Majas
25. jaanuar Hiiumaa Kultuuripärli autasustamine. Tänukirja ja tunnustuse sai seltsist Sirje
Eller pikaajalise töö eest käsitöö edendamisel
11. veebruar ERKLi volikogu ja pärandihoidja auhindade üleandmine
14. märts
Tallinnas tulest tulnud aastateema seminaril osalemine
16. märts
ERKLi rahvarõivaseminar
08.aprill
Käsitöö moe-show „Hiiu moodi“ Kärdla Kultuurikeskuses
6. mai
„Teeme ära“ talgupäev. Meistrite Maja hoovi kevadine koristus, majas
hilisemate viimistluskihtide eemaldamine
12.–13. mai XXII ERKLi käsitööpäevad Tõstamaal
19. mai
Seebikarbiralli Kärdlas Põllumäel
27. mai
Tuulekalafestivalil olime käsitööga väljas
16. juuni
Meistrite Maja talgud. Käsitööliste tungival palvel koristasime maja
ehitusjääkidest, eemaldasime vanu põrandakatteid, koristasime maja ja kolisime
poe Meistrite Majja
Juuni
Näitus-moe-show „Hiiu moodi“
1. juuli
Käisime antiigilaadal Seidla mõisas Järvamaal, et tutvuda laatade korraldusega.
Plaanis on jätkata erinevatel laatadel käimist, et parandada oma laatade
korraldust. Meeste Näitus
15. juuli
Suur käsitöö- ja omatoodangu laat Kärdlas Vabrikuväljakul. Seppade töötuba
10.–15. juuli Noorseppade suvekool Kärdla Ühisgümnaasiumi sepikojas
29. juuli
Kila-kola laat Kärdlas Vabrikuväljakul, sõrmkübarate näitusel kahe inimese
kogudes pea 200 sõrmkübarat.
August
Vigursaagimise kursus. Näitus „Lastele ja lastega“
5. august
Kohvikute päev välimüüki ei teinud, kuna oli hirmus vihmane ilm. Pood oli
avatud.
12. august
Hauka laadaga tutvumine. Lestafestil käsitööd näitamas.
Oktoober
Täiskasvanud õppijate nädal, milles osalevad käsitöölised tegid töötubasid.
„Käsitöökojad üle maa“ raames käsitööliste töötoad
Oktoober–detsember
Toimusid ERKLi mentorkoolitused, mille meie liikmed on välja valinud
16.–19. november
Esindasime Hiiumaad Mardilaadal
15.–16. detsember
Talvine käsitöö- ja omatoodangulaat Kärdla Kultuurikeskuses
22. detsember
Andsime Hiiumaa haiglale üle projektiga „Eesti 100, kõigile 2018. aastal
sündivatele beebidele mütsid ja sokid“ valmistatud esemed
Läbi aasta tegid käsitöölised huvilistele erinevaid õpitube.
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Koostöö teiste organisatsioonidega
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Hiiu Vald, Hiiumaa Muuseum, SA Tuuru, MTÜ Eestimaa
Sepad, Kärdla Ühisgümnaasium, Hiiumaa käsitööõpetajad, Hiiumaa käsitööettevõtjad,
külaseltsid jne.
2018. aasta tegevusplaan
Jaanuar
Tehtud hinnapakkumine projektile „Eesti 100 mütsid sallid Eesti ausammastele“
Jaanuar–mai Käib koos käsitööring Kuduklubi
11. jaanuar Kultuuripärli autasustamine Hiiumaal
Veebruar
Vähevankri renoveerimise koolitus
10. veebruar ERKLi volikogu, pärandihoidja auhindade üleandmine
Märts
Toetame „Eesti 100, kõigile 2018. aastal sündivatele beebidele mütsid ja sokid“
Eesti teisi haiglaid, kelle kogujad aasta lõpuks kogust kokku ei saanud; ERMi
külastus käsitöölistega
Mai
Avame poe Meistrite Majas, jääme avatuks kuni 31. augustini
4.–5. mai
ERKLi käsitööpäevad Haapsalus
6. mai
„Teeme ära“ talgupäev – hoovi kevadine koristus, maja kasutusloaks
mantelkorstnaesise esiku lae remont, hilisemate viimistluskihtide eemaldamine
26. mai
Käsitöö moe-show „Hiiu moodi“, mida loodame korraldada maja juures õues.
Seebikarbiralli Kärdlas Põllumäel
Juuni – 31. aug
Näitus „Ajatus“
14. juuli
Suur käsitöö- ja omatoodangu laat Kärdlas Vabrikuväljakul. Noorseppade
suvekool Kärdla Ühisgümnaasiumi sepikojas
28. juuli
Kila-kola laat Kärdlas Vabrikuväljakul
August
Vigursaagimise kursus
4. august
Kohvikute päev, teeme käsitööturgu Meistrite Maja hoovil
26. august
Rahvarõivaste tuulutamine
September
Katariina kirikus näituse „Ajatus“ külastamine
28. september
ERKLi aastateema näituse teemalisel seminaril osalemine
Sügisel
Hiiu kandle ja väikekandle valmistamise koolitus
Oktoober
Täiskasvanud õppijate nädal, milles osalevad käsitöölised teevad töötubasid.
„Käsitöökojad üle maa“ raames käsitööliste töötoad
Oktoober–detsember
Mentorkoolitused
8.–10. november
Esindame Hiiumaad Mardilaadal
14.–15. detsember
Talvine käsitöö- ja omatoodangulaat Kärdla Kultuurikeskuses
Läbi aasta teevad käsitöölised huvilistele erinevaid õpitube.
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IDA-VIRUMAA JA NARVA

Käsitööühendused
Ida-Virumaa Käsitööselts
Illuka valla käsitööring
Avinurme elulaadikeskus
Jõhvi käsitööring Nobenäpp

Toila Kunstiklubi
Iisaku Kunstiklubi
Toila Loomekeskus
Mäetaguse käsitöömaja

Käsitööettevõtjad
Kalde Käsitöö OÜ
MTÜ Maadaam
FIE Tatjana Petšeritsa
Tagavälja talu

FIE Gunnar Simmul
Avinurme Puiduait
Korvimeistrid OÜ
MTÜ Narva Klubi Käsitöö

Käsitöökauplused
Käsitöökauplus Jõhvi kaubakeskuses
JEWE

Käsitöökauplus Avinurme
elulaadikeskuses
Kauplus Avinurme puiduaidas

Infopunktid
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
MTÜ Narva Klubi Käsitöö
Olga Kublitskaja, tel: 553 1658, e-post: olga.kublitskaja@gmail.com
MTÜ Narva Klubi Käsitöö on asutatud ja tegevust alustanud 9. jaanuaril 2001. MTÜ peamised
tegevused on Eestis elavate rahvuskultuuride käsitöö ja käsitöönduslike traditsioonide
säilitamine; abi integreerimisel Eesti ühiskonda Eesti kultuuriga ja rahvaloominguga
tutvustamise kaudu; erinevate kultuuri- ja rahvusühingutega sidemete loomine, hoidmine ja
tugevdamine Eesti piires ja välismaal; käsitöö ja käsitöönduste erinevate liikide propageerimine
linna, regionaalsetel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel näituste osalemise kaudu; ühingu
liikmete aktiivse osavõtu toetamine linna sotsiaalsete ja kultuuriliste arenguprogrammide
korraldamisel ja realiseerimisel; käsitöö ja käsitöönduste meisterlikkuse täiustamine, aga ka
nende arengusuundade otsimine.
2017. aasta tegevusaruanne
8. aprillil toimus XXVI rahvusvaheline pitsiseminar Jõhvis. Seminaril osalesid pitsitegijad
Eestist, Soomest ja Venemaalt näituste ja meisterklassidega. O. Kublitskaja esitas oma
personaalnäitust „Pitsilised fantaasiad“ ja viis läbi niplispitsi meistriklassi kõigile soovijaile.
Seminari avaaktusel näidati riiet pitsiga, mis oli valmistatud Narva pitsikooli ja Narva Paju
kooli poolt. 9. aprillil pidas Eesti Pitsi Gildi juhataja O. Kubltiskaja ettekande pitsitegemisest
Narvas. Pitsiseminari raames toimus kaheksa meistriklassi: niplispits, fileepits, Iiri pits,
nõelapits, Rumeenia pits, süstikpits jne ning toimus pitsinäitus konkursitöödest.
Aprillis toimus Jõhvis XVI käsitöölaat Viru Nikerdaja. Septembris toimus Jõhvis XXII
vähemusrahvuste kultuurifestival „Rahvuskultuuride loomepada“, mille raames olid väljas
näitused ja korraldati õpitubasid.
Narva linnas toimus oktoobris üleriigiline käsitööõpetajate sügiskonverents „Pitsi- ja piirimaa“.
Kokku osales üritusel umbes 90 käsitöötegijat Eesti linnadest: Tallinnast, Haapsalust, Põlvast,
Raplast, Võrust, Jõhvist, Rakverest jne. Osalesid ka Eesti Käsitööõpetajate Seltsi AITA
liikmed. Sellised ettevõtmised toimuvad igal aastal ka teistes linnades. O. Kublitskaja, kes
esindas Narvat, tutvustas külalistele ja osalejatele traditsioonilise Ida-Virumaa käsitöö tehnikat.
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Ürituse ajal korraldati neli meistriklassi. Õpitoad olid avatud kõigile käsitööpäevadest
osavõtjale Narva Kutsehariduskeskuses ja Narva Laste Loomemajas terve päeva jooksul. Peale
meistriklasside Narva Laste Loomemajas avas O. Kublitskaja oma autorinäituse „Pits kui
kunst“, kus olid väljas seitsme aasta jooksul valminud 260 toodet. Konverentsil osalemine aitas
arendada Eestis kultuurikontakte piirkondade vahel. Osalejad vahetasid ka kogemusi ning
aitasid arendada ja hoida Ida-Virumaa rahva käsitöötraditsioone. Niplispitsi näitus toimus
Pärnus juulis.
Narvas toimus „Ehtekojad üle maa“ 21. oktoobril, avatud olid töökojad ehete valmistamiseks
erinevate tehnikatega.
9. detsembril korraldati pitsipäevad Narva Kutsehariduskeskuses. Toimus kümme
meistriklassi: niplispits, fileepits, Iiri pits, nõelapits, Rumeenia pits, süstikpits ja muu. Kõik
osalejad omandasid kogemusi ja teadmisi pitsitegemise ajaloost.
16.–19. novembril osales Narva Klubi Käsitöö ja Eesti Pitsi Gild pitsi meistriklassiga
Mardilaadal Tallinnas.
Ida-Virumaa Käsitööselts MTÜ
Anne Uttendorf, tel: 554 7273, e-post: anne.uttendorf@gmail.com
Ida-Virumaa Käsitööselts on loodud 2000. aastal. Tõuke selleks andis maakondlike näituste
korraldamine nii lastele kui ka täiskasvanutele. See andis tunnistust sellest, et maakonnas on
piisavalt palju käsitööhuvilisi, kelle ühendamiseks ja ühiste tegemiste organiseerimiseks on
vaja luua omaette organisatsioon. Kohe sai aktiivsete organiseerijate eestvedamisel teoks ka
esimene käsitöömess Viru Nikerdaja.
Lisaks laadale hakkas selts korraldama ka erinevaid õppepäevi, ekskursioone ja teisi
käsitöölistele vajalikke ettevõtmisi.
Viimastel aastatel on seltsi põhiline ettevõtmine käsitöölaat Viru Nikerdaja, lisaks osaleme
mitmesugustel sündmustel näituste ja õpitubadega ning vahendame informatsiooni.
Olulisel kohal on igal aastal korraldatavad käsitöökonkursid nii täiskasvanutele kui ka
õpilastele.
2017. aasta tegevusaruanne
4. jaanuar
Mentorkoolitus „Tikkimine“
8. aprill
XIX käsitöölaat Viru Nikerdaja Jõhvi Spordihallis. Käsitöökonkursid õpilastele
(teema tikkimine) ja täiskasvanutele (teema sõrmkinnas)
10.–11. juuni Osalemine Tallinnas Raekoja platsil Ida-Eesti päevade käsitöölaadal
24. september Osalemine XVI vähemusrahvuste kultuurifestivalil „Rahvuskultuuride loomepada“
(näitus ja õpituba) Jõhvi Kontserdimajas
30. september Osalemine Jõhvi Mihklilaada korraldamisel ja õpitubade läbiviimisel Jõhvi Mihkli
kiriku juures
12. november Osalemine isadepäeva perepäeval (õpitoa läbiviimine)
17. november Mardilaada külastus Tallinnas Saku Suurhallis
21. november Mentorkoolitus „Lapitööd“
Koostöö teiste organisatsioonidega
Koostööd võib liigitada kahte koostöövormi: rahalised toetajad ja tegevuslik koostöö.
Rahalised toetajad eri projektides: Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa eksperdigrupp,
Rahvakultuurikapital, Rahvakultuuri Keskus, Jõhvi vallavalitsus.
Tegevuslik koostöö on meil Jõhvi Muuseumi Seltsiga, Rahvakultuuri Keskusega, Jõhvi
Kultuuri- ja Huvikeskusega, Kiviõli Rahvamajaga, Iisaku Muuseumiga, Narva klubiga Käsitöö,
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CDE Tarbekunstiseltsiga Tallinnast, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, MTÜga Viru Toit,
mitmete käsitöömeistritega, maakonna rahvamajadega, koolidega jne.
2018. aasta tegevusplaan
Seltsi üldkoosolek toimub 3. märtsil, kus otsustatakse seltsi edasine tegevuskäik.

JÕGEVAMAA

Käsitööühendused
MTÜ Käsiteokoda
Kiwwja Lapiselts
Põltsamaa käsitööselts
Härjanurme Maarahva Selts
MTÜ Kamari Haridusselts
Adavere Mõisa Selts
Lustivere Kultuurimaja käsitööring
Põltsamaa Kultuurikeskuse
kangakudumisring

Puurmani Käsitööselts Kati
SA Saare valla kultuuri- ja turismikeskus
Kalevipoja Koda
Kaarepere kunstiring
Mittetulundusühing Vägari
SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja
MTÜ Jõgeva Käsitöökoda
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts
SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus

Käsitööettevõtjad
Katre Meistrikoda OÜ
OÜ Puuhabe Käsitööpood
OÜ Alasi
FIE Kadri Vaikloo
J. K. Sandras OÜ
Siimusti Keraamika OÜ
Palamuse Klaasikoda
Sohvi Äri
Ingrid Juuse
FIE Taimi Puus
Tabivere Ehtelaegas

Äksi Villatööstus
Võisiku Hooldekodu
Arktella OÜ
Wool & Yarn OÜ
Jerjomin Glass Studio
Metsakolli Talu
Meenemeister OÜ
Pähklinäpp OÜ
Eyre Studio OÜ
Leivapuu OÜ

Käsitöökauplused ja infopunktid
Katre Meistrikoda OÜ
Kalevipoja Varakamber
Kunstikeskus Põltsamaal
Laiuse Õlemuuseum
OÜ Puuhabe
Palamuse Klaasikoda
Palamuse O. Lutsu
Põltsamaa muuseum
Põltsamaa Käsitööseltsi värkstuba

Siimusti Savitööstus ja keraamikapood
Sohvi Äri
Jerjomin Glass Studio
Metsakolli Talu
Wool & Yarn OÜ
Meenemeister OÜ
Pähklinäpp OÜ
Eyre Studio OÜ
Leivapuu OÜ
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Katre Meistrikoda
Katre Arula, tel: 551 3147, e-post: katre.arula@gmail.com
Põltsamaa Lossihoov, Lossi 1a, Põltsamaa
www.facebook.com/KatreMeistrikoda/
www.katrearula.com
2017. aasta tegevuskava
9. veebruar Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli tekstiili osakonna õpilased Katre
Meistrikojas õppereisil
23. märts
Tartu linna ja maakonna käsitööõpetajatele koolitus Tartus Tamme
Gümnaasiumis – eksperimenteerivad tehnikad
10. aprill – 12. mai
Praktikant Riin Juurmaa Tartu Kutsehariduskeskusest
19. aprill
3D kultuurõhtu „Katre lugu“ Tallinnas
21. aprill – 31. mai
Osalemine EMÜ kirjanduslikul näitusel „Kõik, mis tuleb, tuleb sellepärast, mis
on olnud ...“ Marie Underile pühendatud kleit
1. juuni – 12. september
Osalemine Eesti Lapitöö Seltsi näitusel „Sünnipäeva ootuses, 100 lapitööd“
Jänedal
1. juuni
PÜG 5. klasside õpilaste traditsiooniline Eesti lipu õmblemise töötuba Katre
Meistrikojas
27. juuni
Osalemine EMÜ näitusel „Olen eestlane“ Albu mõisas
7. juuli
Eestis tuntud Ameerika käsitöökoolitaja ja paljude kudumisraamatute autori
Nancy Bushi poolt korraldatud käsitööreis jõudis sel aastal ka Põltsamaale Katre
Meistrikotta
12. juuli
Osalemine EMÜ näitusel „Olen eestlane“ Ottawas (Canadian Museum of
Nature)
17. juuli – 3. august
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala õpilane Kati
Kuusemets praktikal
18. juuli
Osalemine EMÜ näitusel „Olen eestlane“ Vancouveris Kanadas
4. august
Leivapäev Katre Meistrikojas koos käsitööleibade küpsetaja Triin Kuusiga
13. august
Tartus Tammelinna kohvikute päeval töötoa korraldamine
September
ajakirjale Käsitöö 2017. aasta sügisnumbris – taaskasutusmantel väikesele
tüdrukule
12.–17. september
Prantsusmaal Euroopa lapitöö festivalil osalemine Jõgevamaa lapitööhuvilistega
ja neile seminari korraldamine
Oktoober 2017 – märts 2018
Eesti Rahva Muuseumi näitusel „Külatänavalt punasele vaibale. 20 aastat
rahvuslikku moodi“ osalemine kolme kleidiga
22. oktoober – 11. detsember
Koolituse „Rõivaste õmblemise algtõed. Eksperimenteerivate tehnikate
kasutamine rõivastel“ läbiviimine Jõgevamaal Vägari külakeskuses projekti
„Kellel on kõige väiksem jalajälg“ raames
16. november Osalemine konkursil „Uus toode Mardilaadal 2017“ väljavalitud tööd
„Autoritehnikas roosiga T-särgid ja kotid“
November
Osalemine EMÜ näitusel „Olen eestlane“ Biškekis Kõrgõzstanis
6. detsember Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis (Pikk 22, Tallinn) avati Katre Arula
isikunäitus „See pole lihtsalt üks keha ...“
13.–14. detsember
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Jõuluootuse aeg Katre Meistrikojas – autoriloomingu müük, töötoad,
käsitööleiva müük ja degusteerimine
16. detsember 2017 – 24. veebruar 2018
Osalemine EMÜ näitusel „Olen eestlane“ Villa Spadas Bolognas Itaalias
Põltsamaa Käsitööselts
Anne Ütt, tel: 5561 2312, e-post: anneytt@hot.ee
Metsa 11, Põltsamaa 48106
https://www.facebook.com/PoltsamaaKasitooselts
Põltsamaa Käsitööselts asutati 1999. Seltsi eesmärk on koguda, kaitsta ja edendada meie
kodukandi rahva käsitööd, selle traditsioone. 2007. aastal saadi tegutsemiseks oma ruum
Põltsamaa lossihoovi. Selles värkstoas hoitakse kogutud vanu käsitööesemeid, tööriistu,
raamatuid, aegade jooksul hulgaliselt koostatud õppematerjale, mappe, albumeid rahvusliku
käsitöö traditsioonidest Põltsamaa kihelkonnas. Ruumi kasutatakse aktiivselt koolituste ja
töötubade läbiviimiseks, väiksemate näituste ja väljapanekute korraldamiseks.
2017. aasta tegevusaruanne
11. veebruar Osalemine ERKLi volikogul ja pidulikul üritusel Estonia teatri talveaias
12. veebruar Kraklee- ja salvrätitehnika koolitus värkstoas
12. veebruar Niidigraafika koolitus värkstoas
Märts
Osavõtt kangakudujate näitusest „Sinine“ kultuurikeskuses
5. märts
Niidigraafika koolitus värkstoas
12. ja 16. märts
Pätitegu. Riidest susside valmistamise koolitus
18. märts
Kraklee- ja salvrätitehnika koolitus
19. märts
Niidigraafika koolitus Väätsa Raamatukogus
6. mai
Osavõtt „Teeme ära“ talgupäevast Uue-Põltsamaa mõisas ja lossihoovis
30.–31. mai Lahtiste uste päevad värkstoas. Kaltsuvaipade müük, töötoad
külmkapimagnetite ja õnnitluskaartide valmistamine
18.-22. juuli Näitus „Tule vaibale!“ värkstoas
22. juuli
Põltsamaa lossipäeva käsitöölaada töötubade korraldamine lastele
August
Käsitööselts toetas käsitöömaterjalidega Eesti Vähihaigete Laste Vanemate
Liidu poolt korraldatud suvelaagrit vähihaigetele lastele Voorel
15. september Osalemine ERKLi juhtide koolis
5. oktoober Osalemine konverentsil „Rõivad ja nende lood“ Eesti Rahva Muuseumis
7. oktoober Osalemine ERKLi kangakudujate info- ja õppepäeval Tallinna Kopli
Ametikoolis
10. oktoober Osavõtt Viljandi Villakoja ühiskülastusest ja Heimtali Muuseumis kaltsuvaiba
ühiskudumisest „Koome Eesti rahva ajalukku“
14. oktoober Koeravillakraasimise töötuba värkstoas
22. oktoober „Käsitöökojad üle maa“ Põltsamaa käsitööseltsi värkstoas – koeravilla
kraasimine, salvrätitehnikas purkide kaunistamine
19. november Värkstoas salvrätitehnika koolitus tekstiilile
25. november Käsitööselts toetas Tartu Loodusmaja laste huviringe käsitöömaterjalidega
ning võttis osa käsitöötarvikute taaskasutuslaadalt
26. ja 30. november
Jõuluküünalde kaunistamise koolitus
26. ja 30. november
Jõulukaartide tikkimise töötuba
9. detsember Käsitööseltsi käsitöötegijad Põltsamaa käsitöölaadal
13.–14. detsember
Jõulukaartide töötuba Katre Meistrikojas
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JÄRVAMAA

Käsitööühendused
MTÜ Kesk-Eesti Käsitööselts
Käsitööettevõtjad
Imbi Karu
Käsitöökauplused
Imbi Karu Türi Käsitöötuba
MTÜ Kesk-Eesti Käsitööselts
Imbi Karu, tel: 5695 6639, e-post: imbi.karu@mail.ee
MTÜ Kesk-Eesti Käsitööselts on asutatud 6. juunil 2002.
2017. aasta tegevusaruanne
Korraldati mitmeid õppepäevi. Õppisime seebi valmistamist, arhailist tikandit, rahvusliku
kampsuni kudumist, sh Muhu kampsuni kudumist jm. Osalesime vabariiklikel ja maakondlikel
käsitööpäevadel. Toimus väga meeleolukas ja huvitav õppereis Viimsi Rannarahva
Muuseumisse. Osalesime Türi Kultuurikeskuses Türi valla II käsitöö- ja kunstilaadal. Jätkus
Silvia Aarma rändnäitus rahvarõivastest 19. sajandil. Selts pidas oma 15. sünnipäeva. Seltsi
liikmed osalesid Saku Suurhallis Mardilaadal.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Teeme koostööd Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga, Saara kirjastusega, Wile Farmiga, Türi
Vallavalitsusega, Järvamaa Muuseumiga, Türi Noortekeskusega ja Türi Raamatukoguga.
2018. aasta tegevusplaan
Jätkame õppepäevade korraldamist rahvusliku käsitöö teemadel. Korraldame Järvamaa
rahvarõivaste ja silmuskoeesemete näitusi. Teeme näituse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
teemal „100 kinnast Järvamaalt“. Osaleme vabariiklikel käsitööpäevadel. Korraldame koos
Türi Kultuurikeskusega Järvamaa käsitööpäeva Türil. Läheme õppereisile Lätti, et tutvuda
sealse käsitööga. Osaleme Türi valla II käsitöölaadal.
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KIHNU
Käsitööühendused
Kihnu muuseumi üläljõstujad
Käsitööettevõtjad
FIE Anneli Martson
FIE Elly Karjam
Kihnu Puukoi OÜ

Kihnu Manufaktuur OÜ
Pärnamäe talu OÜ

Käsitöökauplused
Kihnu Muuseumi pood
Lohu käsitööpood
Kihnu Pood
Mõnu käsitöötalu
Kihnu Njaputüe Pued

Merebutiik
Pärna ja Pärnamäe talu
Rooslaiu talu
Kihnu sadama turg

Infopunktid
Kihnu Muuseum
Kihnu Muuseum
Maie Aav, tel: 5818 8094, e-post: maie.aav@gmail.com
Kihnu saarele on iseloomulik, et käsitöö tegemise oskus on naiste seas üldine ja enamik naisi
viljeleb eri käsitööliike: varrastel kudumist, telgedel kangaste kudumist, tikkimist,
heegeldamist jm. Kihnu Muuseumis toimuvad 2009. aastast alates pidevad
käsitöökohtumised. Korraldame käsitöö õpitubasid, pikemaid kursusi, konkursse ja näitusi.
2017. aasta tegevusaruanne
Käsitöökonkurss ja -näitus „Kihnlastõ tänävetalinõ njaputüe“
Puutöökoolitus Meelis Kihulase juhendamisel: kumera karbi valmistamine
Meelis Kihulase näitus „Vaka all“ Kihnu Muuseumis
Kihnu „Mere peo“ laadal osalemine
Õpitoad „Mere peo“ festivali ajal
Mardilaadal osalemine
Kihnu jõululaadal esinemine Pärnu Uue Kunsti Muuseumis
Lühikesed õpitoad muuseumikülastajate tellimisel: säärepaela punumine, kaltsunuku
valmistamine, võrgulina kudumine, kirivöö kudumine jm
Ülalistumised ehk ühised käsitöö tegemised muuseumis
Valmis käsikiri „Kihnu vööraamat“ koostöös Saara Kirjastusega
Koostöö teiste organisatsioonidega
Teeme koostööd eelkõige Kihnu vanade käsitöömeistritega, Kihnu kooliga ja SA Kihnu
Kultuuriruumiga.
2018. aasta tegevusplaan
Mais „Kihnu vööraamatu“ väljaandmine
Aprillis traditsiooniline käsitöökonkurss ja -näitus „Kihnlastõ tänävetalinõ njaputüe“
Traditsioonilised ülalistumised neljapäeva õhtuti
Laatadel osalemine
Vana mööbli parandamine Meelis Kihulase juhendamisel
Klaasi taaskasutamise koolitus koostöös Pärnu Maarja-Magdaleena Gildiga
Kihnu kudumisfestival 20.–22. juunil 2018 SA Kihnu Kultuuriruum peakorraldusel
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Oma käsitöökoda oktoobris
Advendipühapäevade meisterdused

LÄÄNEMAA

Käsitööühendused
Haapsalu Käsitööselts
Haapsalu Käsitööselts
Mirje Sims, tel: 516 0445, e-post: mirje@haapsalusall.ee
Haapsalu Käsitööselts (asutatud 1992) on kauaaegne Haapsalu pitsipärandi hoidja, koguja ja
jagaja. Koondades oma ridadesse üle 60 naise, anname tooni Haapsalu käsitööelus ja osaleme
linnas toimuvatel üritustel, et hoida Haapsalu sallid ja rätid nähtaval. Käsitööselts annab elu
Haapsalu Pitsikeskusele, mis on maja täis käsitööd ja käsitöökeskset elustiili. Oma oskusi
jagavad ja täiendavad seal seltsiliikmed igas vanuses – 13 aastat kuni 89 aastat. Ise õppimise ja
enda täiendamise kõrval on oluline meie panus Haapsalu pitsipärandi tutvustamisel kõigile
pitsikeskuse külastajatele: teeme muuseumitutvustusi, peame loenguid, korraldame töötube ja
näitusi.
2017. aasta tegevusaruanne
Meie seltsi igapäevaelu on näitused ja kooskäimised. Iga kuu on pitsikeskuses näitus, millega
tutvustame külastajatele nii kodust käsitööd kui ka meistrite loomingut. Selts käib koos endiselt
kord nädalas teisipäeviti, aga tegelik elu näitab, et lisaks sellele astub iga päev pitsikeskusest
läbi 2–10 meie seltsi naist. Käiakse kudumas ja kokku saamas teiste käsitööarmastajatega.
2017. aasta algas pidulikult – käsitööseltsi juhatuse liige Mirje Sims nimetati Läänemaa
kultuuripärliks. See kaunis nimetus sai osaks just tänu käsitööseltsi tegevuse korraldamisele ja
ettevõtmistele, nii et lisaks Mirjele on kindlasti veel üle kuuekümne pärli selles kees.
Märtsis külastas Haapsalu Pitsikeskust Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid. See visiit oli
meile suur au ning vastuvõtu korraldasime südamlikus ja koduses vormis. Kinkisime
presidendile Haapsalu salli, mille teeb eriliseks muster – Kersti Kaljulaidi kiri. Selleks, et selline
muster saada, toimus meil seltsisisene konkurss ja hääletamised ning lõpptulemus jääb
ajalukku. Ühispilt keskuse seinal jääb meenutama meile üht kaunist kevadpäeva.
Kevadesse jäid ka Siiri Reimanni raamatu „Siiri rätid“ esitlus ning osalemine vabariiklikel
käsitööpäevadel Tõstamaal. Sellel üritustel olime väljas nagu tavaliselt suure bussitäie rahvaga
– oleme neid kevadisi käsitööpäevi natuke nagu preemiareisideks pidanud, kuhu kõik tulla
tahavad.
Suvi möödus muusika tähe all. Suzie Quatro, Bonnie Tyler, Belinda Carlisle, Lea Lion Dali –
Haapsalus esinemist jäävad neile meenutama nende omanimeliste mustritega Haapsalu sallid.
Haapsalu käsitööselts hingab suviti Haapsalu linna üritustega ühes rütmis. Valge Daami aeg on
meie jaoks olulisim aeg aastas – just siis toimub Haapsalu pitsipäev. 2017. aastal toimus see
juba kuuendat korda ning kõigi oma traditsiooniks saanud ettevõtmistega. Pitsipäevale eelnes
juba traditsiooniks saanud „Valgete Daamide öökudumine“. Käesolev oli juba kolmas kord
kududa öises pitsikeskuses, kui väljas on sume augustiöö, linn on täis külalisi ning
lossimüüridel on ennast hetkeks näitamas ka tõeline Valge Daam. Öökudumise avas valgesse
riietatud daamide tutvumine pitsikeskuse lähiümbruse majade ajalooga. Üritus oli avalik ja kõik
soovijad said meiega liituda.
Pitsipäev kulges oma tuntud headuses. Toimusid töötoad, moe-show, näitused, müügid,
loengud. Suure ühiskudumise pühendasime Eesti Vabariik 100. sünnipäevale ning see kandis
nime „100 vardal kudumine“. Eesmärk oli 100 varrast üheaegselt kuduma saada, aga selle
eesmärgi me ületasime – vardaid oli kudumas 193. Pitsipäev koondas ka seltsi liikmeid ühiselt
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tegutsema, sel päeval on väljas maksimumarv liikmeid ja kõik üritusega seonduv – ala
kaunistamine, koristamine, tegevused jm – on seltsiliikmete õlul. Tunneme ennast ühe perena.
Sügise märgusõnadeks on alati olnud „Käsitöökojad üle maa“ ja Mardilaat. Nii ka tänavu.
Novembri lõpus tähistasime meie käsitööseltsi 25 aasta juubelit. Vaatasime hetkeks tagasi,
nautisime ühiselt Marek Sadama kontserti, mille sõnaline osa puudutas ilmselt igaüht meist.
Aasta lõpp on ka meil kiire. Eestlane väärtustab käsitööd ja armastab seda kinkida – tänu sellele
olid ka meie naiste käed tööd täis ja meie rõõmuks leidsid paljud Haapsalu sallid endale uue
kodu. Nii see pärand elabki.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Suurim ja olulisim partner on meie jaoks Haapsalu linn eesotsas Haapsalu linnavalitsusega.
Ilma nende toeta ei oleks ka Haapsalu Pitsikeskust. Oleme koostööd teinud Läänemaa
Arenduskeskusega koolituste ja külastuste korraldamisel ning Läänemaa Käsitööliste Liiduga.
2017. sügisel pakkusime praktikakohta ka vabaühenduste liidu EMSL poolt elluviidava
kogukonnapraktika noorele praktikandile. Koostöös Rahvakultuuri Keskusega oleme jaganud
oma kogemusi Haapsalu pitside ja meistrite teekonnast Eesti vaimse kultuuripärandi
nimistusse.
2018. aasta tegevusplaan
Suurim väljakutse ootab meid 2018. aasta 4.–5. mail, kui meie korraldada on järjekordsed
vabariiklikud käsitööpäevad. Sellega seoses püüame kaardistada ja koondada, kutsuda ja
jagada, tutvustada ja edendada. Ühesõnaga – püüame anda endast parima.
Jätkuvad igakuised näitused Haapsalu Pitsikeskuses, 3. veebruaril tähistame keskuse 4.
sünnipäeva. Samal päeval anname üle ka meie kingituse Eesti Vabariigile suureks juubeliks –
100 mustriga galerii. See galerii saab osaks Pitsikeskusest ning on kõigile soovijatele
vaadeldav.
24. august
Valgete Daamide öökudumine
26. august
Haapsalu VII pitsipäev
Sügis oma käsitöökodade ja Mardilaadaga ja lisaks paljud seltsisisesed ettevõtmised, nii
traditsioonilised kui ka ootamatud – need loovadki meie aasta. Oma ettevõtmistest anname
teada ka meie Facebooki lehel Haapsalu Pitsikeskus.

43

LÄÄNE-VIRUMAA JA JÄNEDA

Käsitööühendused
MTÜ Huviselts Elujoon
Muuga Maanaiste Selts
Jäneda Külaelu Arendamise Selts
Tamsalu käsitööring
Tapa käsitööring
Kadrina käsitööring
Kadrina Maanaiste Selts
MTÜ Loometöö
Pensionäride ühendus Kõrvelill Jänedal ja
Seeniorid Tapal
Jäneda keraamikaring

Tudu Käsitöötare-Muuseum
Viru-Nigula käsitööring
Lehtse Käsitööseltsing
Käsmu käsitööring
Moe külaselts
Lahemaa Käsitöökoda
Aegviidu maaliring
Käravete käsitööring
Ambla käsitööring
Ardu kangakudujad

Käsitööettevõtjad
Aale Käsitöö OÜ
Viru Käsitöö Salong OÜ
Lõnga Liisu OÜ
Mirelle Käsitöö OÜ
Red Pearl OÜ
Marit Käsitöö OÜ
Liliina OÜ
Heli Rahuoja
Vello Lillemets
Spets HS OÜ
AS E. Strauss

Einmans OÜ
Jaanioja Käsitöötalu
Ülle Murula FIE
Ene Inno FIE
OÜ Ogalind
Mäehansu talu
Rakvere Loovuskeskus
Lauli Loovstuudio
Linnuvoolija OÜ
Ärklitoa OÜ

Käsitöökauplused
Viru Käsitöö Salong
Marit Käsitöö
Täpiline Tuba
Joller Grupi hooajaline kauplus Sagadi
mõisas
Jäneda Käsitöökeskuse hooajaline kauplus
Marika töötuba-pood Tapal
Käsitöö müügikoht Tapa bussijaamas

Renate Kunstisalong
Mirelle Käsitöö kauplus Vaala keskuses
Haljalas Einman’s käsitöö
Rakvere Linnuse käsitööpood
Rakvere Loovuskeskuse müügituba
Võsu Kunstikuur
RMK pood Sagadi loodusmuuseumis
Kadrina Maanaiste Seltsi käsitööpood

Infopunktid
Viru Käsitöö Salong

Jäneda Käsitöökeskus
Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts MTÜ

Kersti Loite, tel: 514 3795, kerstiloite@hotmail.com
Pikk 16, Rakvere 44307
Selts asutati 1999. aastal. Tegutsemisaastate jooksul oleme algatanud mitmeid käsitööalaseid
liikumisi, osalenud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu töös, korraldanud näitusi, konkursse,
koolitusi jpm.
2017. aasta tegevusaruanne
Jätkusid iga-aastased traditsioonilised tegevused. Toimus erinevaid koolitusi ja õppepäevi,
ühiseid väljasõite ja mitmeid ettevõtmisi. Aprillis kutsusime kokku kohalike käsitööettevõtjate
ümarlaua, kus üheskoos käsitööliidu esindajatega arutasime ettevõtlusteemadel ning
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külastasime mitmeid ettevõtteid. Mais võtsime osa vabariiklikest käsitööpäevadest Tõstamaal
ning osalesime ka teistel käsitööliidu ettevõtmistel.
2018. aasta tegevusplaan
2018. aastal plaanime korrastada seltsi kodulehte ning saada ülevaade kunsti ja käsitööga
tegelevatest meistritest, ringidest ja ettevõtetest. Plaanime info vormistada trükisena. Jätkuvad
traditsioonilised koolitused ja töötoad ning tahame osa võtta käsitööliidu korraldatavatest
ettevõtmistest.
MTÜ Loometöö
Luule Nurga, tel: 528 7107, e-post luulekodu@gmail.com
Jäneda, 73602, Tapa vald, Lääne-Virumaa.
https://rahvariided.eu
MTÜ Loometöö on moodustatud 30. märtsil 2006. Rahvusliku käsitöö koolitusi on Jänedal
toimunud alates 2003. aastast koostöös Rahvakultuuri Keskusega. Eesmärk on kaitsta
rahvuslikku käsitööd ja autentseid rahvariideid.
2017. aasta tegevusaruanne
Jätkasime rahvariiete valmistamise õpetamist. Kuuenda õppetsükli lõpetasime 11. juunil 2017.
Septembris alustasime seitsmendat õppetsüklit kaapotkleitide ja -kostüümide valmistamise
õpetamisega. Niplispitsi teemal moodustasime niplispitsi klubi, et säilitada ja edasi arendada
niplispitsi tuumiku oskused Jänedal. Kokku toimus õppetööd rahvariiete valmistamise teemal
160 tundi ja niplispitsi kooskäimisi 72 tundi.
Toimus väga huvitav sõrmuste valmistamise mentorkoolitus Indrek Ikkoneniga. See pani naiste
silmad särama. Huvi oli väga suur.
Kuuenda õppetsükli lõpetajate lõputöödest oli näitus Jäneda raamatukogus juunist augustini.
Niplispitsi töödega käisime Pärnus Eva Taltsi nimelisel rahvusvahelisel näitusel, kus olime
esimest korda esindatud omaette lauaga. Varem oleme olnud koos Tallinna niplajatega.
Koos „Ambla kihelkonna rahvariiete valmistamise“ sissekande tegemisega vaimse
kultuuripärandi nimistusse tegime valikust Jänedal valmistatud rahvariietest suured
seinapanood. Need on Jänedal alaliselt väljas ning käisid ka Tallinnas käsitööliidu galeriis koos
väikese valikuga rahvarõivakomplektidest.
Oleme saanud uue kodulehe https://rahvariided.eu. Selle täitmine on veel pooleli, kuni õnnestub
IT-tehnika korda saada.
Osalesime ka Mardilaadal. Korraldasime üle-eestilised käsitööpäevad Jänedal.
Jäneda kohalike suurürituste aegadel olime vastavalt võimalustele töötubadega väljas Musta
Täku Talli laka peal – käsitöökeskuses. Sel suvel pakkus Eesti Lapitöö Seltsi näitus
käsitöökeskuses uhket tausta. Veidi vürtsi lisas juurde ka meie ja Ardu naiste vaipade
müüginäitus.
2018. aasta tegevusplaan
Alustatud kaapotkostüümide-kleitide õppetsükkel tuleb lõpetada 18. märtsil Jäneda lossi teisel
korrusel. Mõtted on alustada septembris kaheaastast rahvariiete valmistamise õpetamise tsüklit.
Paika on pandud ka selle suve näitused Jäneda raamatukogus. Alates märtsist paneme välja
kaapotkostüümide-kleitide kursuse näituse ja hiljem Tiia Kontuse isikunäituse kuni 31.
augustini. Jooksvalt plaanid täienevad.
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MUHU

Käsitööühendused
Muhu käsitööselts Oad ja Eed MTÜ

Muhu-Hellamaa Maanaiste Selts

Käsitöökauplused
Käsitööseltsi Oad ja Eed käsitööpood
Liiva kaubahoov
FIE Tiit Saabase Jaagu talu käsitööpood
Kuivastu sadamas

MTÜ Muhu-Hellamaa Maanaisteseltsi
müügikoht Muhus Liiva kaubahoovis

Käsitööettevõtjad
FIE Anu Kabur
FIE Asta Sepp
FIE Eveli Jürisson
FIE Janne Kommel
FIE Kaia Veskimeister
FIE Helen Pihl
FIE Piret Lember
Jüri-Jaani Talustuudio
Männiku Käsitöötuba
MTÜ MUHUinSEA
OÜ Nett Tikand

FIE Velli Saabas
FIE Siiri Ülem
FIE Stive Valdmets
FIE Tiina Saar
FIE Ülle Kuusk
FIE Ivi Moon
FIE Pille Keerd
FIE Alliki Oidekivi
FIE Tiiu Tuust
Portselaniaed OÜ
Muhu Käsitööselts Oad ja Eed MTÜ

Ülle Kuusk, tel: 517 7340, e-post: yllekuus@hot.ee, oadeed@gmail.com
Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond, 94701, www.oadeed.ee
Asutajaliikmeid oli seitse, praegu on liikmeid 23. Seltsi eesmärk on rahvusliku käsitöö, eriti
Muhus ajalooliselt viljeletud käsitöövaldkondade ja -võtete elujõulisena hoidmine. Oleme
regulaarselt korraldanud kursusi (telgedel kudumine, nahkehistöö, vana Muhu tikand,
roosimine, traditsioonilised kudumisvõtted Muhu sukkade ja kinnaste kudumisel, Muhu naise
tanude ja põllede valmistamine jpt), koolitanud pidevalt käsitööhuviliste gruppe nii Eestist kui
ka välismaalt. Selts on aktiivselt kaasa löönud valla üritustel, läbi viinud mitmeid töötubasid,
heategevuslikus korras valmistanud Muhu lasteaiale rahvariided, kingitusi ja meeneid
erinevatel võistlustel ja folklooripäevadel osalejatele. Traditsiooniks on saanud jõulukingituste
tegemine Muhu Hooldekodu elanikele, valla Mihklipäeva laadal osalemine ja toitude/hoidiste
konkursside läbiviimine. Suhtleme ja vahetame kogemusi ka teistes Eesti piirkondades
tegutsevate käsitööühendustega. Seltsil on väga hea koostöö kohalike eakate
käsitöömeistritega.
2017. aasta tegevusaruanne
Jaanuar
Kord nädalas koosolekud, põllede õpituba, juhendaja Alliki Oidekivi
Veebruar
Põllede õpituba; juhatuse osalemine ERKLi volikogul Tallinnas; RKK projekti
toetuse saamine; seltsi käsitööauhinna üleandmine – parim pätitegija Piret
Lember: 296 tallutatud pätipaari sel aastal
Märts
Vilniuse käsitöölaada külastamine, Trakai linnus jm (Limbaži); meid külastasid
kogukonnaaktivistid Missolt, projekti „Maale elama“ ürituse algatajad. Näituse
„Rahvarõivas – puhas ilu“ külastamine Kuressaares
Aprill
Seltsi üldkoosolek; külalised Järvamaalt; nahatöö mentorkoolitus, juhendaja
Kristina Rajando; käsitööpoe müügihooaja algus
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Mai

Juuni

Juuli
August
September

Oktoober

November

Detsember

ERKLi käsitööpäevad Tõstamaal; külaskäik Meeli Krammi juurde; kohviku
pidamine Muhu kevadlaadal, loterii; Laane Meeli käsitöönäituse külastamine;
müüjakoolitus, lektor Tiia Kaelep, makseterminali koolitus
Seltsi käsitööpoes käis külas president Kersti Kaljulaid; toimus kultuurivahetus
– suur tellimus tikandiga tooteid Jaapanisse; külalised Tõstamaalt ja tikkimise
õpituba; külaskäik Aire Liigi juurde; kudumise õpituba taanlastele (30 naist);
Muhu naise põllede näitus Muhu PKs ( jätkub Muhu Muuseumis)
Meid külastab Saksa filmitiim, kohalike käsitöövõtete filmimine; jaapanlanna
Kikuko meil külas käsitöövõtteid õppimas, külaskäik Marika Räime juurde
Koguva põllenäituse lõpetamine; Lihula lilltikandi päev, tikkimise õpitoa
korraldamine; kudumise õpituba taanlastele (30 naist)
Meil käis külas peaminister Jüri Ratas ja Raplamaa käsitöölised (Ivi Sark);
padjamustrite joonistamine, tikkimine; seltsi reis Tartusse, ERMi külastamine;
jaapanlane seltsis õppimas; valla sügislaat, kohvik, poe müügihooaja lõpetamine
Muhu vanas tikandis padja üleandmine tellijale; padjaprojekti lõpetamine,
seebitegu Alliki juhendamisel; täiskasvanud õppija nädala ja „Käsitöökojad üle
maa“ raames prossi tikkimise õpituba Kuressaares; Imbi Kruuvi mentorkoolitus
„Värviharmooniad eesti rahvakunstis“; Muhu muuseumi külastamine,
tanuprojekti algus; Muhu naise tanude tegemine Tiiu ja Alliki juhendamisel
Hiidlaste vastuvõtt, kikilipsu, tikandi ja paelapunumise õpitoad; Anu seebitegu;
Mardilaat Saku Suurhallis; Maire Forseli mentorkoolitus väikeettevõtlusest ja
maksude ausast maksmisest
Inna Raua mentorkoolitus, lahttaskute tegemine; käsitöö jõulumüük;
piparkookide küpsetamine, kingipakkide tegemine Muhu hooldekodu elanikele

Selle aasta suurim ettevõtmine oli Muhu naise põllede tikkimine projekti „Muhu naene oo kut
lill“ raames ja põllenäituste korraldamine Muhu Põhikoolis ning Muhu Muuseumis. Endiselt
korraldasime töötube ja koolitusi nii muhulastele kui ka külalistele. Huvi seltsi tegemiste vastu
oli jätkuvalt suur. Igal nädalal saime kokku, välja pakutud üritustel osales palju huvilisi, liitus
uusi seltsilisi. Oktoobris jätkasime projekti raames Muhu naise tanude tikkimisega Tiiu Tuusti
ja Alliki Oidekivi juhendamisel. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti
iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks.
Viis kuud aastas avatud seltsi käsitööpood Liival nõudis igapäevast tegelemist ja müüjate
kohalolu. Kauplus oli hea väljund meistritele oma toodangu tutvustamiseks ning turustamiseks,
samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida. Selgi aastal suhtlesime teiste rahvustega
ning korraldasime neile koolitusi ja presentatsioone, mitmeid neist koostöös Muhu
Muuseumiga. ERKLi abiga korraldatud mentorkoolitused pakkusid endiselt suurt huvi ja
osalejaid jätkus. Aastaga võib rahule jääda.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Käsitööselts Oad ja Eed teeb koostööd kõigi Muhu saarel olevate asutustega. Sel aastal on olnud
meie tegevuspartneriteks Muhu Muuseum, Muhu Põhikool, Muhu Vallavalitsus, Hellamaa
Külakeskus, Muhu Hooldekodu, Saaremaa Kunstistuudio ja Muhu Puidukoda. Vastu on võetud
külalisi Eesti teistest piirkondadest, Taanist, Saksamaalt, Jaapanist. Korraldatud
käsitööõpitubasid. Seltsi ettevõtmistele on alati oodatud kõik muhulased ja saarlased ning ka
„suvemuhulaste“ hulgas on meie üritused populaarsed. Kuulume liikumisse Kodukant ja Muhu
Turismiassotsiatsiooni. Suurt huvi on pakkunud ERKLi poolt korraldatud üritused ja
koolitused.
2018. aasta tegevusplaan
Jätkuvad iganädalased seltsiliste kokkusaamised ja õpitoad Alliki Oidekivi jt juhendamisel,
rahvariiete valmistamise projekti II etapp – Muhu naise põlle ja tanu tegemine, seelikukanga
siduste rakendamine, kanga kudumine, seelikuaia tikkimine. Veebruaris toimub seltsi
käsitööauhinna väljaandmine EV aastapäevaks. Aasta jooksul toimub väliskoolitajate tellimine
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kursuste ja õpitubade korraldamiseks (portselanimaal, nahatöö, taaskasutus, Rootsist pärit
võtted kangastelgedel kudumiseks jm), toimumise koht seltsi ruum Liival. Seltsiliste
kultuurireis mahub veel kevadesse enne kevadlaata ja valmistumist müügiperioodiks.
Suvel on plaanis talviste käsitöötubade raames valminud Muhu naise tanude ning seelikute
näitus, padjanäituse „Nostalgia“ korraldamine Muhu päevade raames ning seltsiliste reis
Hiiumaale. Sügisel toimub mihklipäevalaat, osaleme Mardilaadal ja korraldame jõulumüüki.
Taas valmistame kingitusi Muhu Hooldekodu elanikele.

PÕLVAMAA

Käsitööühendused
MTÜ Veriora Tsunft
Räpina loomemaja
MTÜ Triskel

Orava Maanaiste Selts
Värska käsitööselts
Kirävüü

Käsitööettevõtjad
Ulve Kangro
MTÜ Kagu Kudujad (Külli Jacobson)
FIE Sepp Raivo Jänesmägi

Keraamika Helemall Maask
Keraamika Tuhat ja Tuline

Käsitöökauplused
Lauri Tali käsitööpood Põlvas Tillu
Talupood Põlvas
Räpina Loomemaja

Värska Kultuurikeskuses Kirävüü ruumid
Seto Talurahvamuuseumis
Saatse Muuseumis
Põlva Käsitööklubi

Mare Põld, tel: 5391 7587, e-post: marepold@gmail.com
2017. aasta tegevusaruanne
Maakonna suurim sündmus oli rahvusvaheline kultuuri- ja käsitööpäev „Sõbralikult koos“.
Osalesid käsitöölised kolmest maakonnast (Põlva, Võru, Valga), lisaks Lätist ja Venemaalt.
Alustasime selle aasta käsitööhooaega kohtumisega Mammastes käsitööseltsi „Nobedad
näpud“ naistega. Kohvilauas vestlesime käsitöö olevikust ja tulevikust. Tutvusime tehtud
töödega ja rääkisime tulevikuplaanidest.
Veebruaris oli meil õpituba siidisallidest. Külas oli õpetaja Pärnust Leelo Saar.
Õppisime siidisalli värvima pudeli abil. Sõbrapäeval toimus Põlva Kultuurikeskuses
rahvusvaheline käsitöö ja kultuuri päev. Osalesime mitmel huvitaval õpitoal.
Märtsis alustasime Ulve Kangro juhendamisel Seto pitsi ainetel kraede valmistamist. Valisime
materjalid ja valmistasime serva.
Aprillis jätkasime kraede valmistamist. Toimus motiivide kinnitamine ja pärlite õmblemine.
Mais õpetas Ülle Hummal meid paeltikandis prosse valmistama.
Juunis olime väljas oma töödega Põlva päevade laadal. Külastasime Ihamaru Meemaja, kus oli
avatud Martin Kiisi ristpistetikandis seinapiltide näitus.
Oktoobris alustasime uut hooaega ja ettevalmistustega randmesoojendajate kursuseks.
Novembris jätkasime pärlitega randmesoojendajate kudumist. Käisime ERMis näitustel
„Rahvarõivas on norm. Igal aastaajal“ ja „Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku
moodi“. Vaatamist ja imetlemist oli väga palju.
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Meie liikmed Mare, Taivi ja Heli Raidla osalesid projektis „Lapivaip100“. Projekt on
pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. 100 osalejat teevad igaüks 100 cm × 100 cm
suuruse lapivaiba. Praeguseks on kõik need vaibad ERMis.
Detsembris osalesime Põlvas jõululaadal.

PÄRNUMAA

Käsitööühendused
Maarja-Magdaleena Gild
MTÜ Tõstamaa Käsitöökeskus
Pärnu Pitsistuudio
Varbla Rahvamaja käsitööring
MTÜ Slaavi Kultuuriühing Jaroslavna
Pärlikoda

Külaselts Iiris
MTÜ Lüster
Paikuse Huvikool
MTÜ Pärnu Rakenduskunsti Ühing

Käsitööettevõtjad
Eddi Leet, Potitehas OÜ
Raina Subi, Aniar OÜ
Endla Murd, Stuudio OÜ
Stella Laur, Artbeat OÜ
Kati Koppel, MTÜ Meie Muster
Mare Pernik, Vaibapesa OÜ
Liis Luhamaa, MTÜ Loodusvärvid
Helle Tölp, Ceramic Point OÜ
FIE Signe Taremaa
Kati ja Helje Vaas, Vaas & Vaas OÜ
FIE Ene Riso
Leili Kokk, Leili Klaasikoda OÜ
Karin Susi, Karini Paberikoda OÜ
Jane Nikolai, Hetkese OÜ

Anu Randmaa, Teopaik OÜ
Kristi Tuhkru-Tamm, OÜ Etskae
Marvi Volmeri Rahvariiete
Konsultatsioonituba
Margus Rebane
Eve Varik
OÜ Yarila
Ahti Tedremäe, EtnoArt OÜ, Thormani
sepikoda
Kaja Varmison, Alpakafarm OÜ
Julika ja Joel Roos, MTÜ Vanad Oskused
Maire Kajo, Sokeke OÜ
Vally Selberg, Rummu Talu OÜ
FIE Maire Bristol

Käsitöökauplused
Maarja-Magdaleena Gildi pood
Pärnu Käsitöö Salong
Vuhti Maja Galerii
Woolmint veebipood
Pärlikoda
Käsitööait kauplus

Lõngastuudio kauplus
Pärnu muuseumipood
Kihnu muuseumipood
Tõstamaa Käsitöö Pood
Saarde Käsitöökeskus
Käsitööpood EtnoArt

Infopunktid
Maarja-Magdaleena Gild
Maarja-Magdaleena Gild
Tel: 5887 2790, info@maarjamagdaleenagild.ee
Uus 5, Pärnu, www.maarjamagdaleenagild.ee, FB Maarja-Magdaleena Gild
MTÜ Maarja-Magdaleena Gild asutati 2007. aastal. 2009. aasta sügisest tegutseb gild Pärnu
vanalinnas Uus 5 asuvas majas, kuhu on loodud avatud loomekeskus. Gildi peamisteks
eesmärkideks on aasta ringi toimiva oskusteabe- ja loomekeskuse käigushoidmine ning
igakülgne arendamine, samuti kunsti- ja käsitööalade tutvustamine laiemale avalikkusele. Gild
on avatud viiel päeval nädalas. Gildi kodades tegutsevad meistrid eri käsitööaladelt (keraamika,
tekstiil, klaas, paber, kangakudumine, viltimine, vaselised, puitesemete dekoreerimine jne).
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Lisaks käsitöökodadele tegutsevad gildimajas Eesti disaini ja käsitöö pood, tervisetoidukohvik,
jooga-, kunsti- ning muusikaõpe. Gildis saab osta või tellida kohalike meistrite loomingut ja
osaleda töötubades. Gild korraldab aasta ringi käsitöö- ja kultuuriüritusi.
2017. aasta tegevusaruanne
Aasta ringi toimusid regulaarsed töötoad reedeti ja laupäeviti ning vaheaegadel korraldati
lastele mõeldud temaatilisi töötubasid ja üritusi. Toimusid täiskasvanute käsitöökursused.
Ärklisaalis oli võimalik nautida kontserte, etendusi ning osaleda harivatel seminaridel ja
koolitustel.
Osaleti mitmel suurel laadal ja üritusel, sh Tallinna käsitöömessil, Kuressaare tänavafestivalil,
Pärnu Hansalaadal, Augustiunetusel, Rõõmsate Laste festivalil, „Ava lava, Tallinn“ üritusel ja
Mardilaadal. Pärnumaa käsitööliste infolisti kaudu edastati käsitööinfot kõigile Pärnumaa
käsitööhuvilistele. Välisreisidest võib esile tuua Tiina Viira ja Helle Tölbi osaluse Pärnu
linnavalitsuse poolt korraldatud kontaktreisist Lätis Salacgrīvas, kus kohtuti kohalike
kultuuriarendajate ja turismikeskusega. Kontakt ja koostöö Salacgrīva turismikeskusega on
väga edukas. Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse korraldatud naisettevõtjate kontaktreisil
Soome osales gildi esindajana tegevjuht Tiina Viira. Eesmärgiks oli tutvuda toodete
turundamise võimalustega Soome nii Poris kui ka Helsingis.
Gildimaja tegevustes mängis tähtsat osa ka nüüdisaegse holistilise eluviisi tutvustamine ja
edendamine. Jätkusid Tervisetoidukoja populaarsed toitumisteemalised loengud ning
Joogakoja kursused. Aprillis avas uksed individuaalõmblusega tegelev Ursula Õmbluskoda,
detsembris ühines gildiga noor nahakunstnik Kadi Paas. Tegevuse lõpetas Reikikoda.
Mais asus tööle gildi uus tegevjuht Tiina Viira, novembrist tegeleb turundusküsimustega
turundus- ja müügijuht Brigita Laanela.
Olulisemate investeeringutena sai uuendatud üldkasutatavate ruumide elektrisüsteem ja
valgustid ning põhjalikult renoveeriti ärklisaali köögikamber. Kaunilt tehti korda gildimaja 0korruse keldriaatrium, mida tänu sellele on nüüdsest võimalik kasutada näituste galeriina ja
väiksemate töötubade korraldamise kohana.
Tähtsamad sündmused 2017
8. aprillil tähistati Pärnu päeva eriüritusega „Gildijänese jaht“, kus läbi erinevate Gildi kodade
külastuse ning meisterdamise valmis vahva ja omanäoline mänguasi ning osalejad õppisid
tundma eri käsitöötehnikaid ja materjale. Gildijänest sai jahtida ka 20. mail muuseumiöö
raames.
9.–29. mail oli Tallinnas Eesti Rahvakunstigaleriis üleval näitus „Villane Pärnumaa“, kus gildi
meistritest osalesid oma töödega Mare Pernik ja Jane Nikolai.
17. juulil saabus Pärnusse esimene kruiisilaev, tervitajate hulgas olid ka gildi meistrid oma
käsitöökaupadega.
22. juulil osales gild Rõõmsate Laste festivalil Pärnu rannapargis, gildi ühine müügilett asus
Eesti disaini alal.
5.–6. augustil toimusid juubelihõngulised Pärnu XX gildipäevad. Kauplemine toimus Steineri
aias, Uuel ja Pühavaimu ja Rüütli tänaval. Lastepargis toimus „Laste laat“ rohkete töötubade ja
just pisikestele külastajatele suunatud meelelahutustega, lapsed said laste käsitöölaadal müüa
enda tehtud käsitööd. Külastajad said tänu Pärnu linna toetusele Steineri aias ja Lastepargis
nautida tasuta kultuuriprogrammi.
12. augustil oldi ühiselt väljas Augustiunetusel.
Septembris sai MTÜ Maarja-Magdaleena Gildi kümneaastaseks. 16.09–28.10 oli Keldrigaleriis
avatud retrospektiivne fotonäitus „Gild 10“, mis tutvustas gildi meistrite tegemisi läbi kümne
aasta. Gildi endised ja praegused meistrid said jälle kokku meeleolukal sünnipäevapeol.
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15. septembril sõlmiti Pärnu linnaga uus rendileping, mis võimaldab meil kasutada gildimaja
ka järgmisel viiel aastal.
12.–14. oktoobril toimus ärklisaalis gildi kirbuturg. Sügisesel koolivaheajal käis gildis suur
meisterdamine, iga päev oli võimalik osaleda mitmes töötoas.
Detsembris viidi läbi üheksa „Jõuluteatritoa“ programmi – etendusmängu ja meisterdamisega
jõuluüritust lastele ja peredele. Jõuluvaheajal olid lapsed oodatud meisterdama gildi
töötubadesse.
Laiem avalikkus sai gildi tegevustega tutvuda erinevate teleklippide kaudu, meid käisid
filmimas Nurgakivi saade ja „LNT rīta brokastis“ saade Lätist. Väike video gildist valmis SA
Pärnumaa Turismi kampaania „Lastega Pärnusse“ raames.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Koostöös ERKLi ning Pärnumaa kultuuri- ja käsitööasutustega toimus sel aastal koguni neli
ERKLi mentorprogrammi koolitust. Nendest kaks Tõstamaa Käsitöökeskuses, üks C. R.
Jakobsoni Talumuuseumis ja üks Maarja-Magdaleena Gildis. Lembe Maria Sihvre juhendas
7. jaanuaril tikkimistehnikate koolitust, 6.–7. mail õpiti Marja Matiiseni juhendamisel lapitöö
peensusi, 17.–18. juulil toimus Jana Saare neolõngade värvimise ja kudumise koolitus ning
24. novembril rääkis Maire Forsel käsitööettevõtjaks olemise muredest ja rõõmudest.
Pärnu Vabakoolis toimus Savitoa meistri Helle Tölpi juhendamisel keraamikaring.
Tekstiilikunstik Ene Riso juhendamisel said teoks tegevusõpe ja käsitöökoolitused MTÜ
Maarjakodus intellektipuutega täiskasvanutele.
2018. aasta tegevusplaan
Jätkub igapäevane loominguline tegevus ja tootmine, gildi kojad jäävad avatuks kõigile
huvilistele. Aasta läbi korraldatakse regulaarselt avatud töötubasid reedeti ja laupäeviti,
toimuvad joogatunnid, loengud, koolitused ja kontserdid. Osaletakse näitustel ja
käsitöölaatadel üle Eesti.
Pärnu XXI gildipäevad toimuvad 10.–11. augustil.
Jätkub töö selle nimel, et Maarja-Magdaleena Gild tegutseks arvestatava erialase oskusteabe
keskusena, mis pakub häid tingimusi aastaringseks professionaalseks loometööks ning rikastab
nii Pärnu linna elanike kui ka külaliste huvihariduse ja vaba aja veetmise võimalusi.
Tõstamaa Käsitöökeskus
Anu Randmaa, tel: 5668 2283, e-post: anu@folkart.ee
Varbla mnt 24, Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnumaa, http://tostamaa.wix.com/kasitoo,
FB Tõstamaa Käsitöökeskus
Keskuse eesmärk on pakkuda huvitegevust kohalikele elanikele, õpetada erinevaid
käsitöötehnikaid ja luua tingimused tootmiseks neile, kel on huvi oma käsitööd ka turustada.
Lisaks tegeleme aktiivselt tootmisega, tellimuste leidmise ja täitmisega.
2017. aasta tegevusaruanne
Tõstamaa Käsitöökeskus tegutseb aasta ringi. Käsitöökeskuses toimuvad kord kuus regulaarsed
käsitöötunnid lasteaia vanema rühma lastele. Käsitööringide baasil tegutseb Tõstamaa Mõisa
Huvikool, kus toimub käsitööõpe noortele kahes vanuserühmas.
Täiskasvanutele pakume traditsioonilise käsitöö ringi ja erinevaid käsitöö teemaringe. Peale
kohalike osaleb ka huvilisi kaugemalt.
Keraamikaring töötab kolmes vanuserühmas õpilastele ja täiskasvanutele.
2017. aastal toimus Tõstamaa käsitöökeskuses koolitusi 510 akadeemilist tundi. Oktoobrisnovembris võttis käsitöökeskuse ringidest osa 92 eri vanuses huvilist, enamik neist olid
regulaarsed käijad. Lisandusid töötoad külalistele ja Pärnumaa rahvarõivakoolitus.
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Turismihooajal oli avatud käsitööpood ja mõisamüük, kus oli esindatud nii oma valla
käsitööliste valmistatud toodang kui ka ümberkaudsete meistrite käsitöö, lisaks huvitavaid
tooteid mujalt Eestist. Meie tooteid on müügil Pärnu Muuseumis, Pärnu Külastuskeskuses,
Eesti Rahva Muuseumis ja Tallinnas Eesti Käsitöö Kodus.
Keskuse jätkusuutlikkust toetas oma viimaseks jäänud tegevusaastal Tõstamaa vald, kes taotles
LEADER-meetmest toetust poemaja remondiks ning pani sellesse ka omaosaluse. Aasta lõpust
on meie kasutuses uued ja nüüdisaegsed ruumid.
Ringitegevusest vabal ajal on soovijail kokkulepitud tingimustel võimalus kasutada
käsitöökeskuse õmblusmasinaid, käärpuid, kangastelgesid jm vahendeid vastavalt oma soovile.
2017. aastal kasutasid seda võimalust peamiselt rahvarõivakoolitusel osalejad oma
rahvarõivaseelikute kangaste kudumiseks, käsitööerialade õpilased koolitööde valmistamiseks
ja ka kaks tantsujuhti, kes soovisid lisada oma tellitavasse rahvarõivakomplekti isikliku
panusena enda kootud seelikukangaid.
Käsitöökeskuses tegutses suveperioodil kaks Olustvere Maamajanduskooli praktikanti ja aasta
lõpus lisandus Tallinna Majanduskooli turundusõpingute praktikant.
Tutvustasime oma tegevust külalisgruppidele mitmelt poolt Eestist, peamiselt MTÜ Eesti
Maaturismi ja Pärnu Lahe Partnerluskogu kaudu. Pakkusime töötubasid vastavalt tellimustele
nii Eesti gruppidele kui ka väliskülalistele.
12.–13. mail toimusid Tõstamaal ERKLi XXII käsitööpäevad. Suvel oli mõisas võimalik
vaadata näitust „Kallisvara“, kus oli väljas ühe pereema vastvalminud rahvarõivad ja tema
esivanemate talust aasta algul avastatud pärandvara.
Vabariigi aastapäeva eel esitleti Pärnu Muuseumis esimesel Pärnumaa rahvarõivakoolitusel
valminud komplekte. See Pärnumaale oluline sündmus leidis kajastust ka ETV uudistes. Kõik
valminud Pärnumaa kihelkondade rõivad on esitletud ka sügisel ilmunud raamatus „Pärnumaa
rahvarõivad”. Koostöös Tõstamaa Mõisa sihtasutusega ja MTÜga Rahvarõivas ning Eesti
Kultuurkapitali toel toimub rahvarõivakoolitus praeguseks juba teist hooaega. Uus kursus
alustas aprillis, seal on osalejaid üle Eesti, kokku 19 inimest.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Tõstamaa Käsitöökeskus töötab käsikäes SAga Tõstamaa Mõis. Koostööd tehakse ERKLi ja
MTÜga Rahvarõivas, Eesti Maaturismiga ning Pärnumaa turismiettevõtjaid koondava
Romantilise Rannateega. Kutsekoolidega on kokkupuutepunkt seoses praktikavõimaluse
pakkumisega.
2018. aasta tegevusplaan
Jätkata ringitegevust.
Suurendada omatoodete mahtu ning tootevalikut.
Seoses meie ringi liikme õppima asumisega Olustvere Maamajanduskooli on realiseerumas
soov keraamikaringide arendamiseks.
MTÜ Pärnu Pitsistuudio
Birgit Pere, tel: 507 6571, e-post: birgit.pere@gmail.com
Aime Vill, tel: 5343 4653, e-post: aime.vill@gmail.com
Ülle Lääts, tel: 5348 0317, e-post: ulle.laats@gmail.com
Roheline 1b, Pärnu 80036, www.noorusemaja.ee
MTÜ Pärnu Pitsistuudio on loodud 2000. aasta sügisel Eeva Taltsi poolt. Kokkusaamise kohaks
on Pärnu Rahvaülikooli Nooruse maja. Koos käiakse oktoobrist maini. Tunnid toimuvad kord
nädalas pühapäeviti. Põhiline tegevus on niplispitsi niplamine, teeme ka süstikpitsi. Pitsistuudio
eesmärk on Eesti niplispitsi tehnikate õpetamine, taastamine ja säilitamine. Tegevuse hulka
kuulub ka teiste maade tehnikate õppimine. Teeme koostööd Eesti Niplispitsi Seltsiga.
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2017. aasta tegevusaruanne
2.–27. jaanuar
Näitus „Eesti rahvuslikud pitsid“ Pärnu Keskraamatukogus
14.–16. juuli
XVI rahvusvaheline Eeva Taltsi nimeline pitsifestival Pärnus, festivali
teema „Loodus meie ümber“
16.–18. november
Osalemine Mardilaada töötoa läbiviimisel
2018. aasta tegevusplaan
14.–15. juuli
XVII rahvusvaheline Eeva Taltsi nimeline pitsifestival Pärnus, festivali
teema EV 100, „Rahvusvärvid läbi pitside“

RAPLAMAA

Käsitööühendused
Käsitööseltsing Süstik
Juuru käsitöötuba
Seltsing Vaiba-Liine
Kabala kirjanduse ja käsitööseltsing
MTÜ Wäega Wärk
MTÜ Kovanäpsel

MTÜ Teenuse Naiste Ühendus
Laukna Naisselts
Raplamaa Perenaiste Selts „Pauliine“
Rapla Käsitöö- ja Kunstiselts

Käsitööettevõtjad
Alvar Heiste Sepikoda OÜ
Puraviku Tuuleveski OÜ
Honor KK OÜ
Klaasistuudio OÜ
Hansaklaas OÜ
FIE Ivi Sark

Puupank OÜ
Mari-Liis Makus Glass Design
FIE Hele-Mai Truuts
FIE Andres Angermaa
Taevani Maani Meistrikoda

Käsitöökauplused
Käsitööpood Süstik
Väärt Raplamaa Toode

Kovanäpsel käsitööpood

Käsitööseltsing Süstik ning Rapla Käsitöö- ja Kunstiselts
Ivi Sark, tel: 512 8931, ivi.sark@gmail.com
Metsamajandi tee 8-6, 79517 Raplamaa, Rapla vald http://raplakasitoo-kunst.blogspot.com/
Seltsingu eesmärk on käsitööalase tegevuse koordineerimine Raplamaal – laatade, näituste ja
koolituste korraldamine.
2017. aasta ettevõtmised
Jaanuar–detsember
Õppepäevad, koolitused kohtadel
4. märts
Õppepäev Mahtra Muuseumis
25. märts
Kangakudujate õppepäev Tohisool
8. aprill
Osalesime Viru Nikerdajal
13. mai
Rapla XV käsitöömeistrite kevadlaat
12.–13. mai ERKLi XXII käsitööpäevad Tõstamaal
26.–27. mai Ettevõtjate õppereis Hiiumaale
5. august
Märjamaa Folk (käsitöölaat)
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September–detsember
Rahvarõivakoolitused
1.–5. september
Õppereis Ruhnu saarele
7. oktoober ERKLi X käsitööettevõtlusfoorum Harjumaal
14. oktoober Sügislaat Raplas
21. oktoober VII „Käsitöökojad üle maa“
27. november Imbi Kruuvi mentorkoolitus
16. detsember XVI käsitöömeistrite jõululaat Raplas
2018. aasta ettevõtmised
Jaanuar–detsember
Koolitused ja õppepäevad, rahvarõivakoolitused
24. märts
Konverents – „Vaimne kultuuripärand Raplamaal“
12. mai
Rapla XVI käsitöömeistrite kevadlaat
4.–5. mai
ERKLi XXIII käsitööpäevad Haapsalus
22. september Sügislaat Raplas
20. oktoober VIII „Käsitöökojad üle maa“
15. detsember XVII käsitöömeistrite jõululaat Raplas

RUHNU

Käsitööühendused
MTÜ Ruhnu Kultuuariait
Käsitöökauplused
Käsitööait (suvisel perioodil)
Ruhnu Kultuuriait
Triinu Lamp, e-post: kultuuriait@ruhnu.ee
Külli Vähi, e-post: kulli.vahi@gmail.com
Ruhnu Kultuuriait asutati 2012. aastal.
2017. aasta tegevusaruanne
MTÜ tegutses põhiliselt suvel. Toimusid käsitöö õpitoad (paelte punumine, kaltsuvaiba
kudumine, pillituti valmistamine), Ruhnu rahvarõivaste tutvustamine ja valmistamine.
Jaanuaris avati Ruhnu mereajaloo püsinäitus, mis annab ülevaate Ruhnus ehitatud tüüpilistest
paatidest ja laevadest. Veebruarist kuni juunini toimusid MTÜ initsiatiivil ja Rahvakultuuri
Keskuse saarte pärimusliku kultuurikeskkonna projekti toetusel Ruhnu noorte pilliõpe, soetati
viiulikomplektid ja võeti nii individuaal- kui ka grupitunde. Toimus esimene ülesastumine.
Juulis korraldas ühing paadikuuris August Künnapu maalinäituse, mis oli üldse esimene
maalinäitus saarel. Augustis toimus mitmepäevane keraamikaõpitubade sari, mida juhendasid
professionaalsed keraamikud Asuurkeraamikast ja EKAst ning milles lõid kaasa nii kohalikud
elanikud, lapsed, noored kui ka saare külastajad. Augusti lõpus toimus RuhnuRahu festival.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Koostööd tehti Ruhnu vallaga, Kultuuriministeeriumiga (merekultuuriaasta programm, laste
ja noorte kultuuriaasta programm, kultuuriprogramm „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond
2015–2019“), Eesti Kunstiakadeemiaga.
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2018. aasta tegevusplaan
Jätkame senist tegevust – rahvarõivaste valmistamine ja tutvustamine. Soovijatele
korraldame käsitöö õpitubasid.

SAAREMAA

Käsitööühendused
Angla Tuulikumägi MTÜ
Kuressaare Pensionäride Ühendus
Lapitööhuviliste Ühendus Lapimoorid
Mustjala Kodukultuuri Selts Koit
Randvere Tööõppekeskus MTÜ
Saare Maakonna Invaühing

Saare Vill MTÜ
Saaremaa Kunstistuudio MTÜ
Saaremaa Pimedate Ühingu korvikoda
Sandla käsitööseltsing
Tiiu Tanu TÜ
Saaremaa Loomemaja MTÜ

Käsitööettevõtjad
Good Kaarma OÜ
Heiki Lukk
Kirisilm OÜ
Kohala OÜ
Leela Ligi FIE
Leisi Lapikoda OÜ
Liimeister OÜ
Maret Suik
Marika Samlik Talupood
Nett Tikand OÜ
Paul Tohv
Pilvelambad OÜ
Riine Sooäär
Ruut & Triip OÜ

Roosi Kangaspuu OÜ
Saare Rätsep OÜ
Saare Vilt OÜ
Saaretikand OÜ
Sakadak OÜ
Saaremaa Sepad OÜ
Taivo Parbus
Tiiu Kaju Nahatööd OÜ
Trentom OÜ
Tuuleluud OÜ
Valjala Sepikoda OÜ
Viivi Saar
Õmblusstuudio e-Mair OÜ
Ülle Sepp
Saaremaa käsitööselts KadakMari MTÜ

Imbi Padar, e-post: imbi.padar@gmail.com
2017. aasta tegevusaruanne
Jaanuar–veebruar
Koolitusel „Rahvarõivas puhas ilu“ valminud rahvarõivaste näitus Saaremaa
Muuseumis
Jaanuar–mai
Traditsiooniliste kasukate õmblemise kursus
Veebruar
Lapitööhuviliste ühenduse Lapimoorid näitus Kuressaare kultuurikeskuses
Märts
Maakondlik käsitööpäev
September–detsember
Kangakudumise koolitus „Kuldne lõim“
2018. aasta tegevusplaan
Jaanuar–mai Kangakudumise koolitus „Kuldne lõim“
Oktoober
„Käsitöökojad üle maa“
November
Mardilaat Tallinnas
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SETOMAA

Käsitööühendused
Seto Käsitüü Kogo MTÜ

Värska Käsitööselts Kirävüü MTÜ

Käsitööettevõtjad
OÜ Estonian Pottery
OÜ Tõrvas
OÜ Katusõkatja
OÜ Ots Puutöökoda
OÜ UP-Project
OÜ Taarka Tarõ
OÜ Kagu Kudujad
OÜ Sujuri
OÜ Seto Rõivakoda
FIE Merlin Lõiv
FIE Silvia Valge
FIE Raivo Jänesmägi

FIE Maret Vabarna
Sigre Andreson – MTÜ Rahusoo
Evar Riitsaar – MTÜ Ateljee-Galerii
Ülle Kauksi - MTÜ Ateljee-Galerii
Iti Toom – Iti Leeväküük
MTÜ Meieselts Meroos
Sirje Rump
Jane Vabarna
Marje Linnus
Pille Kruustik
Sirje Ots
Terje Lillmaa

Käsitöökauplused
Setomaa muuseumid Värskas, Saatses ja
Obinitsas
Ateljee-galerii Haljas Kunn
Piusa Savikoda
Värska Käsitööselts Kirävüü

Obinitsa külakeskuse käsitööstuudiod
Setomaa Turismi infopunkt Värskas
Vana Jüri seebikoja käsitööpood
Kunstizaal Obinitsas

Käsitöö infopunktid
MTÜ Seto Käsitüü Kogo tuba Obinitsa
külakeskuses
MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevjuhi
tööruum Värska vallamajas

MTÜ Värska Käsitööselts Kirävüü töötuba
Värska kultuurikeskuses

Seto Käsitüü Kogo
Ingrit Kala, tel: 5620 0057, e-post: ingrit@setomaa.ee, kogo@setomaa.ee
Obinitsa, Meremäe vald, Võrumaa, 65301 www.kogo.ee
Seto Käsitüü Kogo asutati 18. juulil 2006 Obinitsas. Meie põhikirjaline eesmärk on Seto
traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine Seto käsitöötraditsiooni
järjepidevuse ja säilitamise kaudu. Eesmärgi saavutamiseks oleme korraldanud koolituspäevi
ja -sarju, osalenud ühiselt laatadel-messidel ja otsinud võimalusi käsitööettevõtluse
toetamiseks.
2017. aasta tegevusaruanne
Alustati Seto rahvarõivaraamatu käsikirja koostamist. Toimus üks infopäev ja 11 teemapäeva.
Teemapäeval kohtusid teadlased-etnoloogid-muuseumitöötajad käsitöölistega. Kokku saadi
rahvarõivateemadel üks kord kuus: kirikindad, pikki käüssidega hame, kõrik/suurätt, peavöö,
pearätt, põll, kõlavöö, puusapõll, suman/kitasnik/rüü, pealinik, heegelvöö/klaasisuuvöö.
Teemapäevad toimusid lisaks Setomaale ka ERMis ja VÕMis. Aasta jooksul leiti erinevatele
artiklitele autoreid.
Meistreid kaasates valmisid Setomaal Eesti Vabariigi aastapäeva pidustusteks Seto rahvarõivad
presidendi abikaasale ja setoainelised rõivad presidendile.
Suur sündmus oli XXIV Seto pitsipäevade korraldamine. Pitsipäevad kestsid kolm nädalat,
selle aja jooksul oli üles seatud konkursitööd, sai vaadata näitusi Seto Talumuuseumis.
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Tänavused Seto pitsipäevad tõestasid taas, et pitsivalmistajaid ja pitsinautlejaid jagub. Toimus
pitsikonkurss „Romantiline ja õrn Seto pits“, kuhu laekus 17 käsitöömeistri 19 tööd. Nendest
seitse tööd olid noorte arvestuses. Parimaks pitsimeistriks kuulutati Jane Vabarna. Tema peenelt
heegeldatud pitsiga särgile anti peapreemia ja tema valmistatud pitsiga põllele kuulus teine
koht. Kolmas koht läks jagamisele Ene Läte ja Piibe Pandi vahel. Parim noorte töö oli
õpilasfirma Päästepits kollektsioon prossidest ja helkuritest. Jagati välja ka hulgaliselt muid
preemiaid. Õpetajapreemia pälvis Maret Vabarna, kellel juhendamisel valmis kuus tööd.
Korraldati pitsipäevade ava- ja lõpuüritus ning toimus II suur pitsipäev „Pitsiline Setomaa“. Eri
paikades olid sel päeval avatud õpitoad ja näitused: Luhamaa Külatares, Meremäe koolimajas,
Obinitsa Ateljee-Galeriis, Taarka Tares, Inara Vanavalge kohvitares ja Värskas Seto
Talumuuseumis. Olid taas tegusad päevad ja Seto pits sai palju tähelepanu. Avamisel osalesid
Venemaa ja Soome käsitöömeistrid. Üritust kajastasid ajakiri Käsitöö, Postimehe portaal,
ajaleht Setomaa ja valla leht. Tegevust jätkas Seto Pitsiklubi.
Käivitus tootearenduskoolituse sari. Aasta teises pooles moodustati Piiriveere Liider-piirkonna
Võro ja Seto käsitöölistest grupp ja toimus esimene koolituspäev. Pikk koolitusprogramm
sisaldab kuut koolitust ja kaht reisi. Osaletakse reisil Saaremaale ja uued tooted pannakse välja
Rootsi reisi ajal 2020. aasta kevadel, kui ühises messiboksis käsitööd müüakse. Mahuka
projekti koolitaja on Merike Rehepapp. Koolituse ajal käiakse läbi tootearenduse kõik etapid
algusest lõpuni, ideest pakendatud tooteni, juttu tuleb ka turundusest ja brändimisest.
Setomaal toimus ERKLi mentorkoolitus. Kärt Summatavet kohtus Setomaa kultuuri- ja
käsitöölistega ja rääkis teemal „Märgid ja värvid meie argises ja pühas“.
12.–13.augustil toimus kohvikutepäev – kostipäev. Võrreldes Eesti teistes piirkondades
peetavate kohvikutepäevadega on Setomaa kostipäeval eriline see, et kohvikud on taluhoovides
ja külataredes, mitte linnatänavatel. Käsitüü Kogo korraldada olid taas kohvikuperenaiste
toidukoolitused. Käsitöötoidu teema on saanud järjest populaarsemaks ja sellest tulenevalt
leidis Seto Käsitüü Kogo, et oleks vajalik toiduteemale eraldi tähelepanu pöörata. Aasta lõpus
moodustati toiduinimeste ühendus MTÜ Seto Küük.
Nagu juba traditsiooniks saanud, osalesime ühise väljapanekuga Seto Folgil kolm päeva ja Seto
kuningriigipäeva laadal. Ühisboks oli väljas ka Mardilaadal.
Seto kuningriigipäeval Luhamaal toimus käsitöömeistri konkurss. Teemaks oli pearätt.
Konkursile esitati seitse võistlustööd ja kuninga meistriks kuulutati Sirje Ots.
Tõrvaajamine on Setomaal olnud tuttav aastasadu. 14. septembril toimus Rikka Ivvani talus
tõrvapäev, eesmärgiga tutvustada ja propageerida traditsioonilisi töövõtteid. Kogemustega
tõrvavalmistaja Ain Raal OÜ Tõrvasest tutvustas tõrva ajamise protsessi ja jagas oma
kogemusi. Teemapäeval osalejad nägid, kuidas tõrvaajamine käib: millisesse ahju, mida ja
kuidas tuleb panna ja mis jääb järele. Kõiki huvitas, kuidas see tõrv ikkagi ahjust välja jookseb.
Päeva teises pooles toimus tõrvaseebi valmistamise õpituba. Vana Jüri Seebikoja peremees
Silver Hüdsi rääkis oma kogemusi ja lugusid ning üheskoos valmistati tõrvaseepi, mille hiljem
igaüks endale koju sai.
Väljakutseks oli Seto käsitöönäituse viimine Tallinna. Näitus kujunes tulest tulnud teemaaastale kohaseks ja kandis pealkirja „Tulitsidõ tungõldõga, vasitsidõ vangõrdõga“.
Eksponeeritud olid hõbeehted, keraamika, sepis. Näitusel sai esemeid tunda mitme meelega:
vaadata, kompida ja haista. Kohale oli toodud Setomaa tõrvaahjus valminud tõrv ja tõrvaga
immutatud puitmaterjalist valmistatud hobuvankrit meenutav klaaskuplitega alus hõbeehete
eksponeerimiseks. Meistritena osalesid keraamik Aili Palmi (uus kollektsioon kruusidest ja
vaagnatest), sepp Raivo Jänesmägi (sepised), Setomaal elav kunstnik Sirje Rumbi (ikoonimaal),
Seto Ateljee-Galeriis tegutsev ehtekunstnik Evar Riitsaar (hõbeehted ja fotod valminud
töödest), Merlin Lõiv (uusloomingulised ehted) ja OÜ Tõrvase peremees Ain Raal (tõrvapott).
Toimus mitmeid uusi kohtumisi ja reise väljapoole Eestit. Grupp käsitöölisi tutvus
Udmurdimaal sealsete käsitööühenduste tegemistega. Külastati näitusi, rahvuslikke
käsitööühendusi, muuseume, töötubasid ja ateljeesid.
Setomaal seati kokku ja viidi Ukrainasse Seto pühaserättide näitus. Näituse avamine toimus
Krolevetsi muuseumis koos festivaliga Krolevetsi rätid.
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Mitmed käsitöölised osalesid Siberis Krasnojarskis Seto kultuuri päevadel. Laulu ja pillimängu
kõrval oli Siberi setode juures suur osa ka käsitöö õpitubadel.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Jätkus mõnus koostöö meie põhiliste koostööpartneritega: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit,
Setomaa Turism, Setomaa Valdade Liit, Seto Instituut, Setomaa Kroonikogo, kohalikud
Setomaa muuseumid, Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Vabaõhumuuseum. Laienes koostöö
Udmurtia, Ukraina, Siberi suunal.
2018. aasta tegevusplaan
 Toimuvad 25. Seto värvilise pitsi päevad. Loodame konkursil näha värvilise pitsiga
esemeid, mis on inspiratsiooni saanud valgest pitsist, aasta jooksul jätkatakse
Pitsiklubi tegevustega
 Jätkuvad Seto ja Võro käsitööliste tootearenduskoolitused Merike Rehepapiga
 Arendatakse suhteid soome-ugri käsitöömeistritega
 Jätkatakse Seto rahvarõivaraamatu väljaandmiseks erinevate teemapäevade
korraldamisega ja artiklite kogumisega
 Valitakse Seto Kuningriigi näpotüümeister
 Osaleme ühise väljapanekuga juba traditsiooniks saanud laatadel-messidel
 Tegeleme edasi kvaliteedimärgi Seto Kimmäs rakendamisega
 Toimuvad Seto käsitöö ühisnäitused Petseris, Pihkvas ja Peterburis
 Kutsutakse ellu uusi projekte
 Aastateema ajatus puudutab ka Setomaad, selle raames toimuvad õpitoad ja kohtumised
 Jätkatakse koostööd seniste koostööpartneritega
 Tegeletakse Seto toidu arendamisega
 Jäädvustatakse käsitöötehnikaid ja töövõtteid

TARTUMAA

Käsitööühendused
MTÜ Tuleloo
Tartu Käsitööklubi
Kodukultuuri selts Tõrvandi
Ülenurme käsitöö- ja rahvuskultuuri selts
Nurmenukk
Puhja Maanaiste Selts
Kõrveküla naisselts Miina
Luunja Maanaiste selts

Alatskivi Maanaiste Selts
Vastse-Kuuste naisteklubi Kolmapäev
Vana-Kuuste Maanaiste Selts
Meeksi Maanaiste Selts
Valguta Maanaiste Selts
Käsitööklubi Muksu
Laguja Külaselts

Käsitöökauplused
Tartumaa Käsitöösalong
Tartu Käsitööklubi
Tiina Konsen, tel: 5305 9698, 5347 8479, tiina.Konsen@raad.tartu.ee,
kasitooklubi@gmail.com
Tartu Käsitööklubi ühendab eri vanuses kunsti- ja käsitööhuvilisi tartlasi. Asutamiskoosoleku
1995. aastal kutsus tollase Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskseltsi juhatuse soovitusel Eesti
Rahva Muuseumi näitusemajja kokku Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialist
Tiina Konsen. Eesmärk oli luua Tartu kunstnike, käsitöömeistrite, kunsti- ja käsitööhuviliste
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koostöövõrgustik ja asuda ühistegevusse näituste, koolituste, konkursside ja väljasõitude
korraldamisel.
Aeg klubi asutamiseks oli soodne, sest kokkusaamist vajasid tegevuse lõpetanud
rahvakunstimeistrite koondise Uku Tartu jaoskonna käsitöömeistrid, Tartu Kunstikombinaadi
ARS tegevuseta jäänud oskustöölised ning majanduslanguses töökoha kaotanud eri elualade
mehed-naised, kes nägid käsitöös elatusallikat.
Praegu on võrgustikus üle 300 eri huvide ja tasemega loovisiku ning kümmekond
organisatsiooni. Tartu Käsitööklubi tegevus on olnud kahetasandiline. Klubi tuumik toimetab
traditsioonilises klubivormis ühiselt oma huvisid realiseerides. Avalikkust kaasatakse
mahukamatesse projektipõhistesse tegevustesse, kas esemelise kunsti ja käsitöö ühisosa
arendamisse koolituste, konverentside ja näituste vormis või ERKLi aastateemade ideede
elluviimisse Tartus.
2017. aasta tegevusaruanne
Klubi liikmed tutvustasid käsitöövõtteid lastele ja täiskasvanutele Tartu pärimuspäevadel – VII
Pärimusmaailmas (1.06) ja XII Taaderandi talistetel (25.11); esitlesid oma valmistatud
rahvarõivaid rahvarõivaste tuulutamise päeval (20.08); innustasid keraamikahuvilisi osalema
Kedrafestil (13.08) jne. Koostöös Tiigi Seltsimajaga korraldas klubi kohtumise Soome eri
piirkondadest pärit käsitöömeistrite ja käsitööharrastajatega (12.06); osalesid Pärnu ja Tartu
hansalaatadel, kevad- ja jõulunäitustel ning linnaosapäevadel toimunud töötubades.
2018. aasta tegevusplaan
2018. aastal osalevad klubi liikmed mitmel EV 100 raames toimuval üritusel, pärimuspäevade
ja linnaosapäevade päevade raames toimuvate töötubade ettevalmistamisel ja läbiviimisel,
Tartu hansapäevadel jm.
MTÜ TuleLoo
Aili Palm, tel: 5342 8659, e-post: ailipalm@hot.ee
Lemmatsi, Tartumaa, 61704
MTÜ TuleLoo registreeriti iseseisva mittetulundusühinguna 9. aprillil 2010. Meie eesmärk on
hoida ja anda edasi rahvuslikku kultuuripärandit ning edendada käsitööalast ühistegevust. 2017.
aasta lõpu seisuga on TuleLoos 14 liiget, tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Oleme
Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ja ERKLi liikmed.
2017. aasta tegevusaruanne
Jaanuaris 2017 sai MTÜ TuleLoo Tartu maavanema tänukirja Tartumaa kultuurielu rikastamise
eest. Osalesime ERKLi konkursil „Tulest tulnud“. Konkursitöö tarvis põletasime maa sees
keraamikat; keerasime, sulatasime ja poleerisime hõbedat. Keraamikat meisterdasime Inga
Talvise juhendamisel ja hõbedatööga viis meid kurssi Angela Sööt. Meie ühisest konkursitööst
valis žürii välja Angela tehtud hõbekrõlli. Krõll jõudis näitusele ning pildina raamatusse.
Aprillis TuleLoo sünnipäeval õppisime Vintage Chickis kasutama Anni Sloani värve. Aili Palm
oli abiks keraamikaalase käsitööürituse, Tartumaal toimunud Kedrafesti korraldamisel.
Osalesime ERKLi mentorkoolitusel Uhti Avatud Ateljees, kus potikedral treimist juhendas
Kaie Pungas. Analüüsisime Jaani kiriku käsitööpoe töötaja kutsel müügil olevate toodete
sobivust kohaga ja poe kujundust. Tagasiside põhjal oli meist abi. Oktoobris osalesime ERMi
korraldatud konverentsil „Rõivad ja nende lood“. Mardilaada töötoas valmisid tuleloolaste
juhendamisel nööpidest taaskasutusehted. Osta sai liikmete käsitööd. Merle Ilm korraldas Tartu
Jaani kirikus (detsember 2017 – jaanuar 2018) Viljandi Kultuuriakadeemia tekstiilitudengite
vaibanäituse. Mitmed meie liikmed jätkavad õpinguid kõrgkoolides, osalevad täiendkoolitustel
Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, Eesti Rahva Muuseumis ja Rahvaülikoolis. MTÜ TuleLoo teeb
tihedat koostööd Tartumaa rahvakultuuri spetsialistiga ja Tartumaa Rahvakultuuri
Keskseltsiga, Tartu Käsitööklubiga, Lõngapesa OÜga ning Uhti Avatud Ateljeega.
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2018. aasta tegevusplaan
MTÜ TuleLoo 10. aastapäevanäituse planeerimine
Osalemine käsitööpäevadel ja hansapäevadel
Osalemine Mardilaadal
Tuleloolaste ühisreis ja sünnipäevatöötuba
Igakuised kokkusaamised, ühisarutelud ja koostegemised
MTÜ Tartu Maanaiste Liit
Urve Kaasik, tel: 5341 2408, e-post: urvekaasik@hot.ee, tartumaanaisteliit@gmail.com
Tartu Poe tn 10
Tartu Maanaiste Liidu (asutatud 1993) eesmärk on koondada Tartu maakonna käsitöötegijaid,
jagada käsitööinfot ja korraldada õppepäevi, konkursse, õppereise, motiveerida käsitöötegijaid
valmistama kvaliteetseid rahvuslikke ja ka uuenduslikke käsitööesemeid ning abistada tootjaid
nende turustamisel.
2017. aasta tegevusaruanne
Tartu Maanaiste Liidul oli sel hooajal käsil suurem taaskasutusprojekt kohaliku omaalgatuse
programmi toel, õpetajaks tekstiilikunstnik Külli Laidla. Koolitused toimusid Ülenurme
käsitööseltsi ruumis, osalesid käsitööseltside liikmed. Õpiti tegema vöösid, kotte, väikseid
tekstiilesemeid, punuma nööre ja paelu, värvima taimevärvilisi lõngu. Rakenduslikku huvi
pakkus tootearendusteema, kuidas valmistada koorivormi või rahvarõivaste juurde sobivaid
aksessuaare.
20.–22. aprillil osalesime Tartus toimunud Maamessil ja 16.–19. novembril Tallinnas
Mardilaadal.
Tihe oli koostöö Tartu Hoiu-Laenuühistuga. Osalesime nende üritusel näitusmüükidega.
Kogu aasta jooksul on Tartu Maanaiste Liit teinud tõsist tööd Tartumaa Käsitöösalongi
arendamisel ja tutvustamisel. Tartumaa Käsitöösalongi ruumid rendime Tartus Poe 10 asuva
hoone omanikult ning tasume ise rendi- ja kommunaalkulud; kohalikult omavalitsuselt me
toetust saanud ei ole. Käsitöövaldkonna arendamine toimub ainult rahastatud projektide ja
omaosaluse toel.
Tartu Maanaiste Liidu käsitööga tegelevad liikmesseltsid tegutsevad aktiivselt ja käivad koos
kord nädalas. Liidu liikmesseltsides toimusid aasta ringi õppepäevad eri teemadel: Kõrvekülas,
Puhjas, Tõrvandis, Alatskivil, Valgutas, Ülenurmes, Meeksis, Luunjas. Sotsiaalmeedia abil
hoiti üksteist usinasti kursis käsitöömaailma uudistega, vahetati mustreid ja nutikaid käsitöö-,
kodundus- ja aiandusnippe. Seltside liikmed osalesid kohalikel kultuuriüritustel ja laatadel,
näidates oma käsitööd ning jagades huvilistele näputöötarkusi.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Pulloveri Pood
Tartu Hoiu-Laenuühistu
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Põllumajandusmuuseum
Norra Telemarki Maanaiste Liit
2018. aasta tegevusplaan
2018. aastal jätkame kõigi traditsiooniliste ettevõtmistega – koolitused, kursused, näitused eri
piirkondades, osaleme laatadel jm käsitöistel ettevõtmistel.
Käsitööaastasse on planeeritud vähemalt kaks käsitööde müüginäitust.
Tartumaa Käsitöösalongi uute koostööpartnerite otsimine, oma autorite andmebaasi
täiendamine ja nende koolitamine.
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Koostöösidemete tihendamine Tartu ja Tartumaa erinevate käsitööühenduste ja
käsitöömeistritega.
Tartu Maanaiste Liidu juubeliaasta puhul on plaanis välja anda ülevaatlik trükis seltside
tegevusest, sh käsitööst, ning korraldada tunnustamisüritus.

VALGAMAA

Käsitööühendused
Christine Gild MTÜ
Karukäpp MTÜ
Karula Naisselts MTÜ
Karula Kultuuriselts MTÜ
Lüllemäe Rahvaõpistu MTÜ

Otepää Naisselts MTÜ
Otepää Aianduse- ja Mesinduse Seltsi
MTÜ (kangastelje tuba)
Taagepera Käsitöökoda MTÜ
Tõrva Kunstistuudio MTÜ
Valga Linna Pensionäride Liit

Käsitööettevõtjad
Aivar Aan FIE
Aivar Rožanov FIE
Ann MLT OÜ
Eike Jodche FIE
Ene Kaas FIE
Hellenurme vesiveski
Koidu Lainevee FIE

Maavillane MTÜ
Maire Riit FIE
Mart Salumaa FIE, Ketta talu
Nuustaku Seebid OÜ
Piret Ilves FIE
Techne Töökoda AS
Virve Niilisk FIE

Käsitöökauplused
Anni Butiik

Christine Gild MTÜ

Infopunktid
Ann MLT OÜ Anni Butiik
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts MTÜ
Marge Tadolder, tel: 5646 6720, e-post: margetadolder@gmail.com
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts (asutatud 2004) on rahvakunstiga tegelev
organisatsioon. Selts ühendab kolme rahvakunsti liiki: esemeline rahvakunst ehk käsitöö,
rahvamuusika ja rahvatants.
Suuremateks ettevõtmisteks on olnud Valgamaa päev Tallinnas Mardilaadal; üleriigilised
käsitööpäevad Valgamaal; VI üleriigiliste rahvamajade suvepäevad Valgamaal ning
käsitööettevõtjate foorumi.
Seltsil on käsundusleping Valgamaa Omavalitsuste Liiduga maakonna kultuurisündmuste
korraldamiseks, millest suurimaks on maakonna laulu- ja tantsupidu. Igal aastal teeb selts
maakonnas aastateema konkursse ning osaleb parimate töödega üleriigilistel konkurssidel, kus on
saavutatud mitmeid esi- ja auhinnalisi kohti. Korraldame näitusi. Oktoobris toimuvad
„Käsitöökojad üle maa“. Koostöös Valga Muuseumiga kutsusime ellu rahvarõivaste tuulutamise
päeva. Koostöös käsitööliiduga korraldame maakonnas käsitöö mentorkoolitusi. Igal aastal
tunnustab selts Valgamaa rahvakultuuri kandjaid pärandihoidja hõbesõlega.
Seltsil on oma sümboolika ja lipp. Seltsi peakorter asub Otepääl, Pühajärve tee 2, kus on peagi
lõplikult valmimas hoone teise korruse seltsiruumid.
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2017. aasta tegevusaruanne
Kultuurkapitali toel sai aasta esimesel poolel teoks Lõuna-Eesti tanude õmblemise õpituba
Valga Muuseumis Kersti Sireli juhendamisel ja kaheosaline triibuseelikute õmblemise õpituba
Otepääl Piret Ilvese ja Eike Jodche juhendamisel. Valga Muuseumi juures toimus ka aastateema
tulest tulnud keraamika mentorkoolitus Kaie Pungase juhendamisel.
Valgamaa esindus osales maikuus Tõstamaal käsitööpäevadel.
Mai algul toimus koostöös Valga Maavalitsusega Nõuni maakultuurimajas traditsiooniline
tänuüritus Valgamaa pärandihoidja sõlgede üleandmiseks ja Valgamaa aasta ema
väljakuulutamine.
Maikuu viimasel nädalavahetusel toimunud maakonna laulu- ja tantsupeol Tõrvas korraldasime
käsitöölaada ja töötoad.
Juulis osalesime Otepääl Käsitöötee õpitubade ja augustis Valga Säde pargis toimunud Eesti
pulma õpitubade läbiviimisel. Augusti esimesel nädalal toimus Tahevas Kaldavere talus
puukujurite festival. Samuti toimus augustis traditsiooniline Otepää käsitöölaat. Oktoobris
„Käsitöökojad üle maa“ raames toimus lapitöö õpituba Otepääl.
Detsembris juhendas Liina Veskimägi-Iliste viltimise mentorkoolitust Valga Muuseumis.
Tegusa aasta lõpetuseks toimus koostöös Valga Maavalitsuse ja Kultuurkapitali Valgamaa
eksperdigrupiga suur galaõhtu, kus tunnustati maakonna tublimaid kultuurivedajaid ja
sportlasi.
Lisaks eelnimetatud ettevõtmistele toimus Otepääl mitmeid töö- ja õpitubasid.
Meie läbiviidud käsitöötoad ja mentorkoolitused said toetust Kultuurkapitali Valgamaa
eksperdigrupilt ja seltsi tegevus rahvakultuuri maakondlikust programmist.
Lisaks korraldab selts koostöös Valgamaa Omavalitsuste Liiduga maakonnas ka muid
suuremaid rahvakultuuriüritusi.
Koostöö teiste organisatsioonidega
ERKL, ERRS, Valgamaa Omavalitsuste Liit, kohaliku omaalgatuse programm, LEADER,
Eesti Kultuurkapital, Kultuurkapitali Valgamaa eksperdigrupp, Valga Muuseum, Lüllemäe
Rahvaõpistu MTÜ, Metspipar OÜ, Otepää Vallavalitsus, Rahvakultuuri Keskus, Valga
Maavalitsus, Ann MLT OÜ, FIE Piret Ilves, FIE Eike Jodche, Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskus, Nõuni Maakultuurimaja
2018. aasta tegevusplaan
 Osalemine ERMÜ tunnusgalal (koostöö ERMÜga) jaan–dets (VOL)
 Sõlekandidaatide avalduste vastuvõtu väljakuulutamine
 Mentorkoolitus – teema-aasta
 SA LTP Terepäev Valgamaal
 Käsitöötöötuba
 Mentorkoolitus – teema-aasta
 Käsitöötöötuba
 Mentorkoolitus – teema-aasta
 Pärandihoidja sõlgede üleandmine
 Seltsi üldkoosolek
 Käsitöötöötuba
 Osalemine üleriigilistel käsitööpäevadel
 Käsitöötöötuba
 Pärimuspäev Valgas (linnakultuur)
 Puukujurite festival Tahevas Kaldavere talus
 Rahvamajade suvekool Põlvamaal
 Käsitöötöötuba
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Seltsi üldkoosolek
„Käsitöökojad üle maa“
Käsitöötöötuba
ERMÜ kultuurikonverentsil osalemine
Mentorkoolitus (käsitöö)
Käsitöötöötuba
Valgamaa VII rahvamuusikute päev.
Aastalõpu gala (tunnustame)



Käsitöötöötuba

VILJANDIMAA

Käsitööühendused
Viiratsi
Tänassilma
Saarepeedi
Sürgavere
Karksi-Nuia
Paistu
Kõpu

Võhma
Suure-Jaani
Paala
Vastemõisa
Abja
Mõisaküla
Valma

Käsitööettevõtjad
MTÜ Bonifatiuse Gild
MTÜ Eesti Haabjaselts
OÜ Forge
MTÜ Koordi Kondikamber
Lapi- ja linakoda Olustvere mõisas
Klaasikoda Olustvere mõisas
Keraamikakoda Olustvere mõisas
MTÜ Lõuna-Mulgimaa KunstiKäsitöökoda
MTÜ Mulgi Ukuvakk

MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts
Tarvastu Käsitöökoda
MTÜ Töötoad
Viljandi Aianduse ja Mesinduse Selts
MTÜ Viljandi Käsitöökoda
FIE Piret Ant
FIE Mirja Arm
FIE Maie Roosimaa
FIE Tõnis Salong
SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid

ja

Käsitöökauplused
Viljandi Käsitöökoda
Maive Käsitöö
Heimtali Muuseum

Erinevad käsitöökojad-müügipunktid
Olustvere mõisas
Käsitöökauplus
Käsitöökauplus Ehtne ja Ehe
MTÜ Viljandimaa Rahvakunstiühing

Leida Mägi, tel: 529 0617, e-post: rahvakunst@hot.ee
Tallinna 5, Viljandi, 71020
Viljandimaa rahvakunstiühingusse on koondunud aktiivsed käsitöötegijad ja käsitööringid
kogu maakonnast. Koos viiakse läbi maakondlikke üritusi: käsitöönäitusi, käsitööpäevi,
rahvakunstipäeva, käsitöömessi. Ühingu juures tegutseb koolituskeskus, kus töötavad kursused
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ja õpiringid. Rahvakunstiühing on loodud 1990. aastal ja selle tegevust juhib kolmeliikmeline
juhatus.
2017. aasta tegevusaruanne
Viisime läbi maakonna käsitööpäevi, näitusi, koolitusi, õpiringe. Suurimad ettevõtmised läbi
aastate on olnud aprillikuu algul toimuv maakondlik rahvakunstipäev ja detsembrikuus toimuv
üle-eestiline käsitöömess.
8. aprillil toimus 21. rahvakunstipäev teemal „Rahvuslikud kudumid“ Karksi-Nuia
Kultuurikeskuses. Külas olid tuntud käsitöömeistrid: Riina Tomberg, kes rääkis teemal
rahvuslikest kampsunitest, Kristi Jõeste tutvustas rahvuslikke kindaid. Väljas olid näitused
Karksi valla käsitööringilt ja Tõrva naistelt „Rõõm tikkimisest“, töötasid õpitoad, toimusid
seminarid, esinesid taidlejad, tunnustasime tublisid ringijuhte.
Kuulutasime välja Viljandimaa rahvakunstimeistri 2017 ja selle tiitli sai Juta Räägel, KarksiNuia tunnustatud käsitöömeister, kelle meelisalaks on viltimine.
8.–9. detsembril toimus 22. Viljandi käsitöömess Sakala keskuses. Oma tooteid pakkusid üle
100 Eesti käsitöömeistri ja talutoiduvalmistaja. Külastajaid oli ligi 3000. Messisaalid olid
avatud Sakala Keskuse kahel korrusel ja kauplejaid jätkus ka maja ette tänavale. Üritus läks
korda, mess on võitnud nii viljandlaste kui ka kaugemalt tulijate hulgas suure populaarsuse.
Kärstna mõisa kohvik pakkus messil oma kohvikus maitsvaid suupisteid ja kutsus huvilisi
õpituppa meisterdama. Toreda väljapaneku ja õpitoa korraldas Tarvastu Käsitöökoda.
Koostöös käsitööliiduga viisime läbi mentorkoolitused „Nahast nõelatasku ja luust heegelnõela
valmistamine“ ja „Kinnaste roosimine“.
Viljandimaa Rahvakunstiühingu üks loojatest, tunnustatud käsitöömeister Valve Alamaa pidas
7. augustil oma 85. sünnipäeva. Selle tähistamiseks panime üles näitustesarja: tema sõbakirjalisi
tekke, tikitud tekke, rahvarõivaid, salle, patju, sõbasid, kindaid sai näha Viljandi Muuseumis,
Kondase Keskuses ja Uue-Kariste Rahvamajas.
Kõigi maakonnas tegutseva 14 käsitööringi juures tegutsesid pidevalt erinevad
käsitöökursused.
Meie suurim probleem on raha nappus. Oma igapäevatööks rendime ruume, kasutame internetti
ja telefoni, kõik see nõuab kulutusi. Pidevat rahastamist meie tegevusele ei ole. Projektide
kirjutamisega oleme oma ettevõtmiste jaoks abi saanud Kultuurkapitalilt, Viljandi
Linnavalitsuselt, Viljandimaa Omavalitsuste Liidult, Rahvakultuuri Keskuselt ja kohaliku
omaalgatuse programmilt.
Koostööpartnerid
Ühingu head koostööpartnerid on Viljandimaa Omavalitsuste Liit, TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia, Viljandi käsitöökoda, Viljandi Sakala keskus, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liit, Eesti Vabaharidusliit.
2018. aasta tegevusplaan
14. aprill
22. Viljandimaa rahvakunstipäev
Oktoober
„Käsitöökojad üle maa“
7.–8. detsember
23. Viljandi käsitöömess Sakala keskuses
Koostöös ERKLiga viime läbi mentorprogrammi koolitusi käsitööõpetajatele ja
ringijuhendajatele. Pidevalt töötavad maakonna eri paigus käsitööringid, kes korraldavad ka
käsitöönäitusi ja käsitööpäevi.
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VORMSI

Käsitööühendused
Vormsi Käsitöö Selts
Vormsi Käsitöö Selts
Marju Tamm, tel: 565 3100, e-post: bindbongen@vormsi.ee,
bindbongen.blogspot.com
Hullo külakeskus, Hullo küla, Vormsi vald, 91301 Läänemaa
Vormsi Käsitöö Selts loodi aastal 2000. Seltsi peaülesanne on kultuuripärandi väärtustamine ja
tundmaõppimine traditsioonilise käsitöö ja elulaadi tutvustamise kaudu. Kultuurilise ja
ajaloolise eripära hoidmiseks ja edasikandmiseks tegeleb Vormsi Käsitöö Selts saare
loodusressurssidel põhineva ja saarele sobivate traditsiooniliste käsitööoskuste
taaselustamisega ning nende kohandamisega uutesse oludesse.
2017. aasta tegevusaruanne
2017. aastal toimus aktiivne tegevus meie käsitöötoas Hullos, jätkus meeldiv ja tihe koostöö
Vormsi Lasteaed-Põhikooli, Vormsi valla ning ERKLiga.
11.02.2017 toimus ERKLi volikogu aastakoosolek ja pidulik vastuvõtt Estonia talveaias. Tänati
kõiki, kes olid oma panuse andnud möödunud rahvarõiva-aastasse eesti-keha-kate2.
Tänukirjaga tänati ka Ene Randa, kes juba hulk aastaid juhendab Vormsi Põhikooli tüdrukute
rahvarõivaste valmistamist.
15. mai – 15. september – müüginäitus Hullo Külakeskuses. Igal aastal korraldab Vormsi
Käsitöö Selts suviti müüginäituse, kus saab näha Vormsi rahvarõivaid ja käsitööd. Näituse
eesmärk on tutvustada saare külalistele meie kultuuri ning samas on võimalus kaasa osta mõni
ilus vormsipärane mälestus või praktiline ese.
Tänavune Mardilaat toimus tavatult nädal aega hiljem, kuid vaatamata sellele oli see meie seltsi
jaoks edukas. Olime väljas oma tavapärase väikese Vormsi esindusega. Külastajaid oli palju ja
huvi Vormsi vastu oli suur. Saime tutvustada elu Vormsil ning müüa oma käsitööd. Sel aastal
oli võimalus jagada ka Vormsi saart tutvustavat voldikut. Ekspositsiooni seadsid üles Algor
Streng ja Marju Tamm. Nelja päeva jooksul töötasid n-ö Vormsi esinduses Ela Streng, Lia
Ostapenko, Kristina Rajando, Marju Tamm ja Ene Rand perega. Oma kauni käsitöö olid
Tallinnasse imetlemiseks saatnud paljud meie seltsi meistrid. Kohamaksu ja transpordikulusid
aitas katta vald.
Selle aasta mentorkoolitajad olid Maire Forsel ja Anu Pink.
Koostööpartnerid
Vormsi Vallavalitsus, Vormsi Lasteaed-Põhikool, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Vormsi
Pensionäride Seltsing.
2018. aasta tegevusplaan
Vormsi Käsitöö Selts jätkab 2018. aastal seniste tegevustega – koostöö Vormsi LasteaedPõhikooliga tüdrukute rahvariiete valmistamiseks, suvise müüginäituse korraldamine seltsi
ruumides, osalemine Vormsi kultuuripäeval, osalemine Mardilaadal, täiendkoolitused.
Plaanime sel aastal osa võtta „Käsitöökojad üle maa“ projektist.
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VÕRUMAA

Käsitööühendused
MTÜ Näputüüselts
Kreutzwaldi Muuseumi käsitöötuba

Aila Näpustuudio
Vana-Võromaa Käsitöö
MTÜ Näputüüselts

Karmen Luiga, e-post: karmenluiga@hot.ee
Noodasküla, Lasva vald, Võrumaa
2017. aasta tegevusaruanne
Veebruar
Osavõtt rahvusvahelisest käsitöö- ja kultuuripäevast Põlvas (Euregio)
Käsitöö õpitubades, õpetamine ja müük
Märts, aprill
Koostöös Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga õpetasime õpitubades
(rahvuslik helmekee, paeltikand, lukupross)
Mai
Osavõtt ERKLi käsitööpäevadest Tõstamaal
Juuli
Võru folklooripäevad – rahvarõivaste nõuandekoda, õpitoad,
rahvarõivaste demonstratsioon, klaasi õpituba välisrühmadele
Oktoober
Õpitoad koostöös Kreutzwaldi muuseumiga
November
Sõit Mardilaadale
Kreutzwaldi Muuseumi käsitöötuba
Marika Sepp, tel: 5192 8199, e-post: sepamari@gmail.com
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Kreutzwaldi 31, Võru
Aasta teema Kreutzwaldi muuseumis oli „Reinuvader Rebane“, millele oli pühendatud näitus
„Reinuvader Rebane ja loomad Eesti lastekirjanduses“, kus olid eksponeeritud aegade jooksul
välja antud Fr. R. Kreutzwaldi „Reinuvader Rebase“ väljaanded ja Eesti kirjanike raamatud,
mille peategelasteks on loomad. Näituse jaoks valmisid käsitöötoas vilditud käpiknukud ja
näpunukud rebasest, millega muinasjutuvestja oma juttu illustreeris ja lapsed mängida said.
Aasta jooksul toimusid töötoad, kus lapsed said teha vihiku, mille kaanepoisiks oli rebane ja
mille sisse sai ise joonistada ja kirjutada oma lugusid oma piltidega.
Aasta ringi toimusid koostöös Näputüüseltsiga köitetööde, viltimise, pakutrüki, ehete
valmistamise töötoad ja käsitööhuviliste nõustamine eri teemadel.
Võru lastefestivaliks valmisid muinasjutuaita rõivad, mida selga pannes saab kehastuda
Kreutzwaldi muinasjututegelasteks.
Pidevalt täieneb muuseumi müügilett eri tehnikas meenetega, mis valmivad muuseumi
käsitöötoas.
Muuseumi käsitöötoa korraldamisel toimus ERKLi mentorkoolitus – Anu Randmaa
„Rahvarõivaste kandmine ja ehtimine“ ja praktiline koolitus „Rahvuslik helmekee“.
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MTÜ Aila Näpustuudio
Aila Kikas, tel: 507 9920, e-post: ailastuudio@gmail.com
Jüri 19a, Võru, FB Aila Näpustuudio
Näpustuudio alustas oma tegevust 1995. aastal. MTÜna tegutseb 2001. aasta septembrist.
MTÜ Aila Näpustuudio all tegutseb erahuvialakool Näpustuudio Käsitöökool (Eesti Hariduse
Infosüsteemis kinnitatud õppekavad: kood 81798 käsitöö ja kood 81800 õmblemine), mis
pakub lastele ja noortele regulaarset käsitöö- ja õmblusõpet huviringide õppegruppides.
2017. aasta tegevusaruanne
Toimub praktiliste käsitööoskuste arendamine ja täiendamine käelise tegevuse kaudu
(õmblemine, käsitöö eri tehnikatega, pehmete mänguasjade valmistamine) ning eelloetud
valdkondade õpetamine ja arendamine.
Õppegruppidega tegeleb kolm täiskoormusega õpetajat. Õpilasi on kokku 189. Vastavalt
õpilaste vanusele ja oskustele on huvilised jagatud kategooriatesse: mudilaste meisterdamine
(5–6-aastased), käsitööring (7–9-aastased), käsitöö- ja õmblusring (10–13-aastased), noorte
õmblusring (14–18-aastased). Lisaks igapäevatööle korraldatakse meisterdamiskursusi
täiskasvanutele ja meisterdamishommikuid kooliklassidele. Osaleme aktiivselt käsitöölaatadel.
Alates 1. septembrist 2015 toimuvad Näpustuudio Käsitöökooli tunnid Võrus, Jüri tn19a
esimesel korrusel.
Oleme sisustanud tervikliku käsitööstuudio kolmes ruumis, et tagada õpilastele käsitööõppeks
väga head tingimused. Loodud on võrdsed võimalused kõikidele õpilastele.
Näpustuudio üks töösuundi on taaselustada meie esivanemate töid ja tegemisi. 2013. aastal
taotlesime kohaliku omaalgatuse programmi toetust kangastelgede soetamiseks, tänu millele
toimub kangakudumisõpe. 2015. aasta kevadel taotlesime õmblusmasina ja overlokimasina
ostuks toetust, mille ka saime. Nüüd on võimalik õpetada õmblemist süvendatult. Meile on
oluline järjepidevuse säilitamine, traditsiooniliste oskuste edasiandmine ja õpetamine. Samuti
toimub koostöö käsitöömeistritega, et leida võimalusi kohandamaks traditsioone tänapäevaga,
luua uut, kasutades võtteid traditsioonilisest vanast käsitööst. Uus suund on lisaks kogu senisele
tegevusele pakkuda õppimisvõimalusi ka lastevanematele.
Koostöö teiste organisatsioonidega
Võru Instituut
Räpina Aianduskool
2018. aasta tegevusplaan
Jätkub regulaarne õppetegevus, kursuste korraldamine ja osalemine üritustel üle Eestimaa.
Vana-Võrumaa käsitöö võrgustik
Vilve Oja, tel: 554 1999, e-post: vilve.oja@gmail.com
Külli Eichenbaum, tel: 5661 1924, e-post: kylli.eichenbaum@gmail.com
Vana-Võrumaa käsitöö võrgustik ühendab piirkonna käsitöölisi, kel on koostööhuvi ning soov
oma teadmis-oskusi arendada. Võrgustik on tegutsenud kolm aastat Võru Instituudi all, tihedat
koostööd tehakse MTÜ Aila Näpustuudioga, mis pakub võrgustikule kokkusaamispaika ja
ruume koolitusteks.
Võrgustiku eesmärk on piirkondliku käsitöö tootearenduse ja turustamise valdkondade
arendamine, keskendudes valdkonna võtmevajadustele. Vana-Võromaa käsitöövõrgustik on
üks Vana-Võromaa arendusprojektidest, mille tegevust on toetanud 2016.–2017. aastal
Maaeluministeerium.
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2017. aasta tegevusaruanne
Võrgustik haarab käsitöölisi ja käsitööettevõtjaid üle Vana-Võromaa, inforingis oli aasta lõpu
seisuga 92 kontakti, neist 46 on aktiivsed osalejaid. Aasta jooksul liitus võrgustikku kuus
käsitöölist.
Võrgustiku ja e-poe tutvustamiseks koostati 2017. aastal eesti- ja ingliskeelne värviline
pisitrükis.
Jooksvaid teateid edastatakse e-posti listi, Facebooki lehe kaudu ja telefonitsi, aga plaanidevajaduste arutamiseks ja koolitusteks koguneti regulaarselt kord kuus (v.a suvekuud).
Kokkusaamistega seotud info, aruteluteemad, koolituste kavad ja materjalid on avaldatud Võru
Instituudi kodulehel Vana-Võromaa käsitöö alamlehel.
2017. aastal kujunes võrgustiku oluliseks töösuunaks regulaarsete käsitöökoolituste jätkamine.
Käsitöötare baasil sai veebruarist maini ning oktoobrist detsembrini igas kuus korraldatud
keskmiselt neli õpituba, kokku 27 korda. Lisaks kooskäimistele ja koolitustele käidi
ekskursioonil Lätis Riia Vabaõhumuuseumi laadal, kust sai palju häid ideid.
Tootearenduse ja müügioskuste koolituse rolli täitis ka aasta tippsündmusel, Mardilaadal,
osalemine. Käsitööliidu toel toimus kaks mentorkoolitust Anu Randmaa ja Katre Arula
juhendamisel. Nii rahvarõivaste teemat kui ka tootearendust toetab Vana-Võromaa mustrite
andmebaasi täiendamine.
Vana-Võromaa käsitööd esitlev ja turundav e-pood umapuut.ee haarab aasta lõpu seisuga 23
meistrit ja ettevõtet. Poe kaubavaliku täiendamine toimub pidevalt. Avatud on ka poe
ingliskeelne kasutuskeskkond.
Vana-Võromaa käsitöö tutvustas oma kaubamärki kuuel laadal (7.–9. juulil Võru
pärimusfestivali laadal, 5. augustil Seto Kuningriigi laadal Luhamaal, 12. augustil Pühajõe
käsitöölaadal Varesel, 20. augustil Ökofestival Põlvamaal Karilatsis, 28. oktoobril Lindora
laadal ja 16.–19. novembril Mardilaadal Saku Suurhallis). Jõulueelse müügi 5.–20. detsembril
korraldasime ise Võrus Aila Näpustuudio ruumides.
2017. aasta suvisel turismihooajal korraldasid võrgustiku eestvõtjad käsitöölistele VanaVõromaa käsitöötoodete müümise võimaluse neljas Vana-Võromaa turismisõlmpunktis:
Munamäe torni lähistel müügipunktis, Rõuge turismiinfo majas, Vahtseliina linnuse
käsitöömajas ning Taevaskoja Salamaa müügipunktis.
Koostöös Vana-Võromaa turismikoordinaatoritega ning Võrumaa Arenguagentuuriga
valmistati ette meenekonkurss, et leida uusi Vana-Võromaa turismimeeneid ning
esindusmeeneid.
2018. aasta tegevuste plaan
Vastavalt tegevuskavale jätkub töö ka 2018. aastal käsitöövaldkonna arendamise viie
võtmevajaduse lahendamisega:
 Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks
 Vana-Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus
 Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine
 Koostöö turismivaldkonnaga
 Loomemajanduskeskuse tegevuste käivitamise ettevalmistused
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ALALIITUDE AASTAARUANDED
Alaliitude Nõukoda
Alaliitude Nõukoja juht on Lembe Maria Sihvre, kes kuulub ka käsitööliidu juhatusse.
Aruandeaastal uusi alaliitusid ei loodud. Alaliitude tegevust kajastati infolehes Teataja ja
olulisematest ettevõtmistest informeeriti huvilisi kodulehe www.folkart.ee kaudu.
Lihula Lilltikandi Selts
Urve Selberg, e-post: lihulatikand@gmail.com
2017. aasta möödus seltsile Eesti vaimse kultuuripärandi sissekande koostamise tähe all.
Koostasime põhisissekande „Lihula lilltikand“ ja kõrvalsissekanded „Maie Roos – tikkija“,
„Lihula Rahvaülikool“, „Lihula Lilltikandi Selts“ ning „Lihula Lillkirja Festival“. Koostöös
operaator Eduard Lauriga valmis film „Lihula lilltikand“. Filmivõtetel osales enamik seltsi
liikmeid, lisaks hulk pereliikmeid.
Aasta esimesel poolel korraldasime seltsi liikmetele kangatrüki õpitube. Juhendasid Lembe
Maria Sihvre ja Laura Telling.
29. juulil osalesime Lihula valla kohvikutepäeval. Kohvikus „Lilleline Lihula“ pakkusime
roogasid, mis olid inspireeritud lilledest ja kaunistatud lilledega.
13. augustil korraldasime VII Lihula Lillkirja Festivali. Lähtusime Eesti Rahvakunsti- ja
Käsitööliidu 2017. aasta teemast „Tulest tulnud“. Seminar oligi pühendatud sellele teemale.
Ehtemeister Keiu Kulles rääkis kihelkondlikest ehetest. Kaja Kivisalu Lihula
Rahvakunstiseltsist tutvustas tikandi motiivide kasutamise võimalusi keraamikas. Seltsi
meistrite töödest oli välja pandud näitus.
8.–13. augustil oli Lihula mõisa ruumides avatud viljaka käsitöömeistri Saima Mägi
juubelinäitus „Elu käsitööga“, lisaks traditsiooniline tikitud tekkide näitus ja eraldi väljapanek
seelikutest.
Festival algas töötubadega. Lastele õpetati papile tikkimist, seltsi naised õpetasid Lihula
tikandit ning Muhu käsitööseltsi Oad ja Eed meistrid Muhu tikandit. Toimus võistutikkimine.
Päeva lõpetas meeleolukas kontsert ansamblilt Nelja Tuule Kotkad.
Festivali külastas peaaegu 400 inimest nii Eestist kui ka Hollandist, Šveitsist, Saksamaalt,
Lätist, Leedust, Soomest, Moldovast ja USAst. Eriti suurt heameelt valmistab fakt, et osa
külastajaid tuleb festivalile igal aastal, olgu siis Pärnust, Tallinnast, Keilast või mujalt.
Alates oktoobrist hakkasime taas üks kord nädalas koos tikkima.
16.–19. novembril osalesime Lihula tikandi töötoaga Tallinnas Mardilaadal.
Aasta lõpp tõi meeldiva üllatuse. Läänemaa Arenduskeskus ja Kodukant Läänemaa
autasustasid Lihula Lilltikandi Seltsi Läänemaa 2017. aasta parima kodanikuühenduse tiitliga.
Eesti Lapitöö Selts
Marja Matiisen, ELTS juhatuse liige, tel: 501 5651, e-post: kontakt@marjamatiisen.com
Eesti Lapitöö Seltsi suur tagasivaatev aastanäitus „ Sünnipäeva ootuses. 100 lapitööd“ toimus
1. juulist kuni 12. septembrini Jänedal. Ka kokkutulek toimus samas, 29.–30. juulil, seotuna
kohaliku mõisalaadaga. Seltsi liikmed tegid töötubasid ja tutvustasid laadakülalistele näitust.
Külastasime Jäneda lossi, Albu mõisa, ümbruskaudseid vaatamisväärsusi ja Nõgese
käsitöötalu.
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12.–17. septembril osalesid mitmed seltsi liikmed Jõgevamaa lapitööhuvilise Katre Arula poolt
korraldatud käsitööreisil. Reisile eelnesid Hilja Sepa ja Katre Arula lapitöökoolitused piirkonna
naistele.
Saime kokku 1. detsembril Marja Matiiseni Lapitöö Majas. Jagasime muljeid lapitööreisidest
ja tegime plaane edaspidiseks.
Seltsi liikmete isikunäitused:
Ene Pars: „Eesti triibukood“ Valka kunstikoolis, „Eesti triibukood“ ERMi Heimtali
muuseumis, „Eesti triibukood“ Hopneri majas
Mall Vesilo: tekstiilist vitraažide näitus „Lilled valguses“ Suure Jaani Rohukalda aiandi
kasvuhoonetes
Hilja Sepp: „Külakirjad“ Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis Tallinnas
Katre Arula: Tallinna Rahvaülikooli sarjas „3D Kultuur“ autoriõhtu „Katre lugu“, isikunäitus
„See pole lihtsalt üks keha“ Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis
Airiin Saarso: isikunäitus „Balkanimaad. Mitte mingi tavaline poolsaar“ Hopneri Majas
Marja Matiisen: väike lapitööde näitus Mardilaadal
Tunnustamised
Katre Arula – preemia „Uus toode Mardilaadal“ konkursil
Hilja Sepp – preemia „Uus toode Mardilaadal“ konkursil
Seltsi liikmed on oma lapitöödega peale Jäneda aastanäituse ka paljudel teistel
ühisnäitustel ja võistlustel:
Katre Arula on oma lapiliste rõivastega osalenud EMÜ näitustel:
 „Kõik mis tuleb, tuleb sellepärast, mis on olnud ...“
 Näitusel „Olen eestlane“ Albu mõisas, Kanadas, Kõrgõzstanis ja Itaalias.
 Eesti Rahva Muuseumi näitusel „Külatänavalt punasele vaibale. 20 aastat rahvuslikku
moodi“
Marja Matiisen
 augustis Inglismaal, Birminghami festivalil „The Festival of Quilts“
Katre Arula tegi ajakirja „Käsitöö“ sügisnumbrisse õpetuse – taaskasutusmantel väikesele
tüdrukule.
Seltsi liikmed juhendavad mitmeid lapitööringe ja kursusi.
Hilja Sepp – Maarja Magdaleena Maarahva Seltsis lapitöö kursus
Katre Arula – kursused Katre meistrikojas ja maakondades
Marja Matiisen
 Tallinna Rahvaülikooli lapitöökursus ja osalejate kevadnäitus
 Eesti Käsitöö Liidu mentorkoolitused Lapitöö Majas ja Pärnumaal
Sune Teemaa – lapitööring Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses
Aire Kapstas – lapitööring Raplas
Mall Vesilo – lapitöö kursused Olustvere lapitöö kojas, Kõpu ja Pärsti vallas
Käsitöömeistrite alaliit
Kristi Teder, tel: 526 3156, e-post: tederkristi@gmail.com
31. juulist 2. augustini tulid Pärnus Nooruse Majas kokku huvilised, kes soovisid saada õpetust
ja praktilist kogemust, kuidas villast saab lõnga ja siis veel sinist värvi lõnga. Suvekursuse
teema oli „Vill ja värv“. Oma teadmisi ja praktilisi oskusi jagas õpetaja Liis Luhamaa. Liis on
ketramise ja loodusvärvidega tegelenud üle kümne aasta.
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Praktilise tegevuse käigus saadi teada ja kogeti erinevate villatüüpide omadusi, kuidas valida
sobivat kiudu, kuidas villa pesta ja kuivatada. Kui villa kraasimine tuli juba päris hästi välja,
tuli saadud heidest kedervarrega lõng kedrata. Teisel päeval pühenduti lõnga värvimisele
indigoga. Indigo on kaunis püsiv looduslik sinine värv, millega värvimine tundus täiesti
maagilisena. Kolmas päev kulus loogilises järjekorras vokiga tutvumisele ja lõngade
korrutamisele.
Kursusel osalejate arvamused toimunust olid järgmised:
„Kursuse sisu oli väga põhjalik, huvitav ja uudne. Õpetajal on superteadmised kõigest, mis on
villaga tegelemisel vajalik. Indigo – see salapärane mõiste avanes täiesti uuest küljest. Me ei
osanud iial oodata nii palju erinevaid sinise värvi toone. Iga etapp oli täis üllatusi.“
„Saime teadmisi, mida olime soovinud, ja rohkemgi veel, sest kursuse juhendaja Liis Luhamaa
on eriti hea õpetaja. Tal on väga põhjalikud ja laialdased teadmised kogu õpetatavast teemast.
Liis on ise kõike praktiliselt kogenud ja oskab igas uues ootamatus olukorras kohe lahenduse
leida. Ta on väga usaldusväärne õpetaja, oskab oma asja mõnusalt ja arusaadavalt selgeks teha.
Kõige eest oli hästi hoolitsetud: materjalid, aja planeering, hea öömaja ja atmosfäär.
Kokkuvõttes saime rohkem, kui loota ja ette kujutada oskasime.“
Ühiselt jäi kõlama osalejate soov järgmisel suvel loodusvärvidega lõnga värvimist jätkata.
Järgmiseks soovitakse teada saada, kuidas tekivad punased toonid. Tore oli tõdemine, et kõik
osalejad on moel või teisel seotud villaloomade kasvatamisega. Vahetati kogemusi ning
kontakte edaspidiseks suhtlemiseks.
MTÜ Rahvarõivas
Anu Randmaa, tel: 5668 2283, e-post: anu@folkart.ee
2017. aastal käivitus uus viieaastase programm, „Eesti rahvarõivas 2017–2021“.
Eelneva programmi tegevused on viiel aastal andnud alaliidu tegevusele peamise sisu.
Peamisteks neist oli veebilehe Eesti rahvarõivad www.rahvaroivad.folkart.ee täiendamine ja
sellega seonduvad üritused. Nüüd, uuel perioodil, lisandub prioriteedina paikkondlike
nõuandekodade väljaarendamine. Loodud Harjumaa rahvarõiva nõuandekoda Harjumaa
Muuseumi juures on hoogsalt tööle asunud, toimunud on juba mitu infopäeva ja osaletakse ka
muuseumi korraldatud üritustel. Saaremaa rahvarõiva koolituse ühe eestvedajana lõpetanud
Mareli Rannap asus õppima Viljandi kultuuriakadeemia magistriõppesse. Tema uurimistööks
on just nõuandekoja loomise võimalused. Koostöös Saaremaa Muuseumiga on Mareli
Kuressaarde nõuandekoda loomas ning MTÜ Rahvarõivas on programmi abil toetanud teda nii
näidiskomplektide valmistamisel kui ka metoodilise materjali väljatöötamisel. 18. mail on
Saaremaa Muuseumis kavas ka Mareli ülevaade tehtud tööst ja tulevikuplaanidest.
Kõigile paikkondade esindajatele oleme aasta jooksul pakkunud kolm info- ja koolituspäeva,
kus oleme tutvustanud ja ühiselt arutanud nõuandekodade võrgustiku toimimise võimalusi,
külastanud ERMi rahvarõiva teabekeskust ning kuulanud Reet Piiri, Ellen Värvi ja Age
Raudsepa nõuandeid ja kogemusi. Eeloleval aastal on kavas külastada meie pika
tegutsemiskogemusega meistreid-nõustajaid ning tutvuda nende nõustamis- ja
õpetamissüsteemiga.
Samal ajal on jätkunud veebilehe täiendustööd.
MTÜ Rahvarõivas teise suurema valdkonna moodustavad koolitused ja infopäevad.
Ka rahvarõiva pildistamisüritused on üles ehitatud paikkondlike infopäevadena
 Aprillis-mais pildistasime Pärnumaa koolitusel valminud rõivaid, vastav esitlus ja
lõpuaktus toimus vabariigi aastapäeval Pärnu Muuseumis. See ettevõtmine jõudis tänu
Pärnumaa aktiivsele korrespondendile Ester Vilgatsile ka Aktuaalse Kaamera
uudistesse.
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10. juunil lõpetas järjekordne rahvarõivakursus „Minu rahvarõivas – särgist sõbani“.
Pidulik aktus ja vastsete rõivaste pildistamine toimus taas Eesti Vabaõhumuuseumis
Seto talus.
 Suvel fotografeerisime Tartu rahvarõivakooli lõpetajate tööd ning Põhja-Viljandimaa
uuemaid komplekte. Samuti võeti sessioonidel üles varem pildistamata komplektid eri
piirkondadest.
Näidiskomplekte valmistatakse eelkõige vähem uuritud paikkondade traditsiooniliste
rahvarõivaste väljatoomiseks, näituste korraldamiseks Eestis ja väljaspool ning
näidisõppematerjalina kasutamiseks. Sel aastal andsime ERMile üle kõik varem valmistatud 33
näidiskomplekti. Ametlikult kinnitatud nõuandekojad, kellel on vastavad tingimused, saavad
edaspidi neid komplekte enda juurde deponeerida.
Möödunud aastal valmisid Keila naise, Audru mehe ja Kursi naise rõivad. Saaremaa
nõuandekojale mõeldes ka Karja ja Jämaja mehe rõivad ning Mustjala naise lambanahkne
kasukas.
Ka möödunud suvel toimus rahvarõivalaager – nüüd juba teist aastat nimetusega rahvarõiva
õpitoad. Üritus kestis seekord kaks päeva ja oli arvult kolmeteistkümnes. Kordasime suviste
rõivaste õmblemise töötubasid, mis olid populaarsed eelmisel aastal: sitsijakid, linased
kampsunid, rüüd. Uudiseks oli Ruhnu vesti õmblemise töötuba. Koos laagriga avasime kaheks
kuuks esmakordselt pärandvara näituse, mille väljapanekus olid Pärnumaa rahvarõivakooli
lõpetanud, Lihulast pärit perenaise näputööna valminud Lihula rahvarõivad ja aasta alguses
vanavanemate talust avastatud kirstutäis pärandvara. „Kallisvara“ nime kandvat näitust
rikastasid ka kohalikud inimesed, kellel samuti on kodus vanu tekstiilesemeid.
Veebruaris osalesid Liina Veskimägi-Iliste ja Anu Randmaa Leedu kolleegide poolt
korraldatud rahvarõivateemalisel konverentsil ERKLi ja rahvarõiva valdkonna tegevusi
käsitlevate ettekannetega. Lisaks Leedu esinejatele oli külalisi Lätist ja Norrast.
Juuni lõpus osalesime Rahvakultuuri Keskusega Moldova kultuuriministeeriumi kutsel
Moldova rahvarõivapäeval Chişinăus. Tutvustasime oma süsteemi, veebilehte ja
rahvarõivaprogrammi. Võtsime kaasa suured fotod ja koostasime esitluse. Rahvusmuuseumis
oli suur Moldova rahvarõivaste näitus, ühel päeval olid väljas ka Eesti rõivad.
Möödunud aastal oli veelgi rahvusvahelisi ettevõtmisi. Kevadisel infopäeval näitasid Soome
meistrid oma rahvarõivaid ja õiget rõivastumist ning rääkisid lahti Soome rahvarõivaste
tuulutamiste traditsiooni. Novembris esinesid infopäeval Läti esindajad ning selgitasid lähemalt
rahvusliku teema suurt populaarsust Lätis.
Detsembri alguses tegime külaskäigu Jyväskylä käsitöömuuseumi, et vaadata sealset
rahvarõivanäitust. Ühtlasi viisime muuseumile ja rahvarõiva nõuandekojale uuemaid trükiseid
ning vahetasime uudiseid ja arutlesime võimaliku koostöö üle.
Meie üleskutse korraldada tuulutamisi kõikjal Eestis, leiab endiselt järgijaid: selle aasta
esimene tuulutamine toimus Pärnumaal väikeses Seljametsa muuseumis ja viimane taas
Kadrioru pargis. Nende vahele mahtus veel mitmeid teisi: Viljandimaal Jaskas, Läänemaal
Rõudes, mõjuka ja tähelepanuväärse ettevõtmisena toimus tuulutamine esimest korda Tartus.
2017. aastal alustasid tegevust uued kaheaastased rahvarõivakoolitused: „Minu rahvarõivas –
särgist sõbani“ ning kolm MTÜ Rahvarõivas poolt koordineeritavat maakondlikku koolitust
Laulasmaal, Pärnumaal ja Raplamaal. Esmakordselt avasime grupi meie n-ö vilistlastele ehk
edasijõudnutele, kes saavad suures osas ise hakkama, kuid vajadusel ja uute oskuste
omandamiseks osalevad üksikesemete kursustel ning kord kahe kuu tagant kogunevad
konsultatsiooniks meie koolituskeskusse, olles probleemidest ja enda edasijõudmisest eelnevalt
ülevaate saatnud. Kõigi osalejatega hoiab nii e-posti teel kui ka Facebooki suhtlusgruppides
sidet meie koolitusjuht. Teavitab, tuletab meelde, lahendab probleeme. Selline lähenemine
annab osalejatele kindlust ja aitab end järjel hoida.
Lisaks toimusid rahvarõiva üksikesemeid käsitlevad koolitused, mida sügisest koordineerib
valdavalt ERKL.
Meistrid jätkasid tikandite tööjuhendite koostamist vastavalt sellele, kuidas tellimustöid laekus.
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Rahvarõiva Nõuandekoda osales oma väljapanekuga Mardilaadal. Seekord esitleti laval käsitsi
valmistatud rahvarõivakasukaid ja boksi seinal oli väljas suur hulk Muhu naiste valmistatud
etnograafilisi põllesid. Boksis tutvustati rahvarõivaste tegemisel kasutatavaid tehnikaid,
reklaamiti meie koolitusi ja tegevust laiemalt.
Rahvarõiva Nõuandekoda asub Allikamajas, Lühike jalg 6A. Samas asub ka rahvusliku käsitöö
koolituskeskus. Seal on eksponeeritud meie uuemad näidiskomplektid ja õppematerjalid.
Nõuandekoja külastamiseks on endiselt vaja aeg kokku leppida, sest puudub võimalus
nõuandekoja pidevaks lahtihoidmiseks.
Uue ettevõtmisena asusime kevadel toimetaja ettepanekul rahvarõivaid ja meie tähtsamaid
sündmusi tutvustama ajakirjas Käsitöö. MTÜ koordineerimisel tutvustavad rahvarõivaid,
raamatuid ja sündmusi eri paikkondade meistrid; pakutakse põhjalikke õpetusi iseseisvaks
näputööks.
Pitsimeistrite alaliit
Priit Halberg, e-post: priit.halberg@gmail.com
Angelika Nöps ja Priit Halberg osalesid 30. juunist 2. juulini Rahvusvahelise Niplis- ja
Nõelpitsi Organisatsiooni (OIDFA) nõukogu liikmetena OIDFA nõukogu istungil Rootsis
Linköpingis. Nad tutvustasid ka ettevalmistusi 19. OIDFA kongressiks ja peaassambleeks, mis
leiab aset 2020. aastal Tartus. Istungi raames külastasid OIDFA nõukogu liikmed Rootsi
„pitsipealinna“ Vadstenat, tutvusid pitsikursuste ja näitustega.
Juulis toimus Pärnu rahvusvaheline pitsifestival. Osalesid niplispitsi tegijad üle Eesti. Seekord
oli teemaks „Loodus meie ümber“. Eeva Taltsi nimeline rändauhind läks Angela Nöpsilt Luule
Nurgale.
13. august – Kristiina Nemirovitš-Dantšenko osales Haapsalu pitsipäeval ja õpetas niplispitsi.
21.–24. septembril osalesid Angelika Nöps ja Priit Halberg 21. Lepoglava rahvusvahelisel
pitsifestivalil Pitsimaailm MTÜ näitusega Eesti rahvuslikest pitsidest. Festival oli pühendatud
Euroopa pitsile ja pitsikoolidele ning peamine partner oli seekord Saksamaa.
16.–19. november – Mardilaat Tallinnas Saku Suurhallis. MTÜ Niplispitsi Selts korraldas
Mardilaadal töötoa.
Kristiina Nemirovitš-Dantšenko õpetas Tallinna Rahvaülikoolis niplispitsi nii algajatele kui ka
edasijõudnutele.
MTÜ Loometöö korraldas mais Rauma pitsifestivali külastamise Soomes.
MTÜ Loometöö korraldas niplispitsi õpetamist Jänedal (õpetaja Kaire Ries).
Angelia Nöps õpetas niplispitsi Tartus tartlastele ja Lõuna-Eesti rahvale.
2018. aasta tähtsamad üritused on 18. OIDFA peaassamblee Hollandis Zaandamis. Eesti
tutvustab seal end järgmise kongressi korraldajana ja osaleb ka riikide väljapanekus.
Kindlasti osalevad pitsitegijad Pärnu pitsifestivalil (juulis) ja Mardilaadal Tallinnas
(novembris). Priit Halberg osaleb märtsis Slovakkias meespitsitegijate esimesel rahvusvahelisel
festivalil (Krakovanys).
Käsitöö kollektsionäärid
Ulve Kangro, tel: 553 4051, e-post: ulvekangro@gmail.com
Käsitöö kollektsionääride alaliidu read vähehaaval täienevad. 2017. aastal toimusid vanade
tekstiilide hoolduse koolitused märtsis, aprillis, mais ja novembris Tallinnas. Oktoobris ja
novembris Räpinas. Palju on tegeletud individuaalnõustamisega. Ootame jätkuvalt alaliitu
huvilisi.
Uue aasta eesmärk on saada ülevaade eravalduses olevatest käsitöökollektsioonidest,
töövahenditest ja kirjandusest, korraldada näitusi kollektsioonidest ja õppida hooldama
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tekstiilist käsitööesemeid. Samuti toimuvad jätkuvalt tekstiilide hooldamise koolitused
vastavalt soovidele.
Mänguasjameistrid
Lembe Maria Sihvre, tel: 513 839, e-post: lembe.sihvre@mail.ee
Suurim mänguasjameistrite ettevõtmine 2017. aastal oli nukunäitus „Näitus kohvris“ Lihula
Muuseumis. Näituse lähteülesanne oli koostada nukust/nukkudest väljapanek, mis pidi
mahtuma vabalt valitud reisikohvrisse. Kuna näitus toimus ajaloolises Lihula mõisas, siis
teemavalik lähtus näituse toimumise kohast. Näitusest osavõtt oli päris rohke – osalesid nii
kohalikud nukumeistrid kui ka autorinukke valmistavad kunstnikud. Vaadata sai nii
papjeemašeest, kangast kui ka klaasist ja portselanist valmistatud detailidega nukke. Muidugi
ei puudunud ka Eestis üha enam populaarsust koguvad Tilda-nukud.
Novembris omistati Lembe Maria Sihvre tootesarjale „Rahvuslikud tited“ Tunnustatud Eesti
Käsitöö märgis. Tegemist on traditsioonilisel lõikel baseeruvate autorinukkudega. Tited
kannavad rahvarõivaid.
Puu- ja tohutööd
Andres Rattasepp, tel: 5553 9677, e-post: ffrugo@gmail.com
2017. aasta oli täis argiseid tegevusi. Alaliidu liikmed tegid usinasti käsiööd, käisid laatadel,
juhendasid õpitubasid. Aprillis toimusid Hargla lähedal Parmu Ökoküla keskuses esimesed
puukäsitöö mõttepäevad, mõtiskleti mitmete puukäsitöö oskuste üle: kuidas tõrvakändu tasub
juurida, kas käsitsi, hobuse või traktoriga? Kas kasetökatit on võimalik käepäraste vahenditega
kiirelt ja lihtsalt kätte saada? Kas metsas leiduva väärtusliku käsitöömaterjaliga saab hädapärast
ka nälga kustutada? Kas traditsioonilistel esemetel on kohta tänapäeva maailmas?
Alaliidu liige Meelis Kihulane esitles Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis näitust „Puud ja
inimesed“. Näitus oli sarjast „Kummardus Ants Viiresele“. Näitusel sai näha haavast ja kuusest
valmistatud tarbeesemeid. Näituse teine eesmärk oli tuua esile kahe puiduliigi olulisust
endisaegses talumajapidamises. Meelis Kihulase valmistatud uute esemete loomisel oli
kasutatud vanu töövõtteid. Igapäevaselt rahvapärase ehk traditsioonilise puutööga tegeleva
autori eesmärk oligi taastada, säilitada ja anda edasi vanu puutöötehnikaid – peamiselt just neid,
mida kasutati koduste tarbeesemete valmistamisel.
Heidi Solo ja Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ koostöös Maalehega korraldasid
„Lusikakonkursi“, et meelitada rohkem inimesi väärtustama esiisade puutööoskust ning
rahvakunsti ja rahvuslikke puutöötraditsioone kasutades heatasemeliste puitesemete loomist.
Konkurss oli ääretult edukas, välja anti mitmeid preemiaid ning töid esitleti näitusel Viljandi
Pärimusaidas.
Osalesime puukäsitööliste pundiga taas Mardilaadal. Mardilaada laval esines mitmel päeval
puukäsitöölistest koosnev ansambel „Puutõbised“.
2017. aasta augustist algasid rahvusvahelise puukäsitöö laagri ettevalmistused. Laager toimub
14.–21. juulil 2018 ja sinna on oodatud kõik traditsioonilisest puukäsiööst huvitatud inimesed
nii Eestist kui ka välismaalt. Registreerimine on juba avatud! Täpsema info saab siit:
http://puuvagi.ee/iwwc/esileht/.
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Käsitööettevõtete alaliit
Liivi Soova, tel: 516 5161, e-post: liivi@folkart.ee
2015. aasta novembris avati Tallinnas Vene tn 12 käsitöökeskus – Eesti Käsitöö Kodu. Koos
võimalusega osta kvaliteetset käsitööd saab teavet olulisemate käsitöövaldkonna ettevõtmiste
kohta. Samas on võimalus tellida esitlusi ja koolitusi.
Keskusel on ka teine oluline ülesanne – tutvustada paikkondade omanäolisemaid
meistrikodasid, galeriisid, käsitööpoode. Eesti Käsitöö Kodu annab võimaluse esitleda
Tallinnas paikkondade käsitööd turismiettevõtetele ja käsitööliidu partneritele Põhjamaade ja
Euroopa ühendustest.
Eraldi ruumis on võimalik tutvuda järgmiste paikkondlikku käsitööd tutvustavate algatustega:
Avinurme Puiduait (Eveli Tooming), Eesti Rahva Muuseum (Silvia Toomemets), Haapsalu
Pitsikeskus (Mirje Sims), Hiiumaa Käsitööselts (Nele Eller), Koordi Kondikamber / MTÜ
Koordikoda (Monika Hint), Meistrite Maja (Ulve Kangro), Katre Meistrikoda OÜ (Katre
Arula), Viljandi Käsitöökoda (Riina Piir), Peipsimaa Külastuskeskus (Kairi Güsson, Õnne
Uus), Saara Kirjastus (Anu Pink), Tõstamaa Käsitöökeskus (Anu Randmaa), Viru
Käsitöösalong (Kersti Loite).
Esitlust on reklaamitud käsitööliidu reklaamikampaaniates ja sellega jätkatakse. Aruandeaastal
ei laienenud osalejate arv paikkondade esitluste arvelt ja aasta ei toonud kaasa ka uusi
suuremaid algatusi. Küll on alustatud väikeste ümberpaigutuste ja uute paikkondlike
ettevõtmiste lisamisega.
Kangakudujad
Veinika Västrik, e-post: veinika@kangaspuu.ee
Kangakudumise oskus on saanud viimase kümne aasta jooksul järjest populaarsemaks: igal
aastal lisandub uusi huvilisi ning edasijõudnud täiendavad oma teadmisi keerulisemaid
tehnikaid õppides. IIDA Käsitöökoolil algab juba üheksas tegevusaasta. Igal suvel toimub
Raplamaal Velisel mitu kangakudumise kursust: indigoga lõngade värvimine, loodusvärvidega
lõngade värvimine, villa- ja vokitööde koolitused. Kangakudumist õpetab Eva-Liisa Kriis,
lõngade värvimist, villa- ja vokitöid Liis Luhamaa. Aastate jooksul on IIDA Käsitöökooli
kogunenud huvitavaid kangastelgesid. Viimaseks leiuks on sada aastat vanad Eestis valmistatud
žakaar- ja dobby-tüüpi kangasteljed, mille renoveerimist toetas Eesti Kultuurkapital. Uudiseks
on ka kursusesari „Köögilood“, mis toimuvad Eva-Liisa enda koduköögis Tallinnas. Eks köögis
räägitakse ikka kõige tähtsamaid jutte. Juba on toimunud kursus „Kangakudumise teooria“ ja
„Loo kangaid programmis Weavepoint“. 2018. aastal alustab IIDA Käsitöökool
köögilugudega. Veebruaris toimub „Kangakudumise algõpetus“ ja aprillis „Kangakudumise
teooria“. Suveplaanides on samuti „Kangakudumise algõpetus“. Uus suvekooli kursus on
„Lauatelgede valmistamine“. Žakaar-, dobby- ja püsttelgedega saab kududa kursusel
„Kangakudumise tehnoloogiad“. Suveks on plaane veelgi ning täpsema info saab 16. novembril
algaval Mardilaadal Saku Suurhallis ja pärast laata kodulehelt www.iida.ee.
Sel aastal toimusid teist hooaega kangakudumise suvelaagrid ka Peipsi ääres Veinika Västriku
Turgi käsitöötalus. Kuues laagris õpiti erinevaid teemasid: algõpetust, vaibamustrite loomist,
villase kanga ja Kodavere mustrite kudumist. Külalisõpetaja Beate Stürmer Saksamaalt õpetas
ainulaadset 3D-kangaste kudumistehnikat crimp weaving. Turgi käsitöötalus said suvelaagrite
vahel oma oskusi täiendada 16 kangakudumise eriala praktikanti Eesti kutse- ja
rakenduskõrgkoolidest. Järgmise suve kursuste kohta ilmub info Turgi talu Facebooki lehele.
Abiks algajale kangakudujale andis Saara kirjastus välja raamatu „Koome kaltsuvaiba“, mille
autor on Veinika Västrik. Selles on rohkete fotode ja jooniste abil edasi antud juhised lihtsa
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triibulise kaltsuvaiba kudumiseks: koematerjali lõikamine, lõime rakendamine, kudumine ja
viimistlemine.
Septembris külastas grupp Eesti kangakudujaid Rootsis Växjös toimunud kangakudujate messi
VÄV 2017, mis on ühtlasi Põhja-Euroopa kangakudujate kohtumispaik. Kuna Rootsis on
käsitelgedel kudumine saanud katkematult areneda, oli eestlastel seal palju uut vaadata nii
töövahendite, erialakirjanduse, materjalide kui ka tehnikate osas. Mitmed messilt alguse saanud
tutvused toovad järgmisel aastal Eestisse Rootsi kangakudumise õpetajaid ja ka käsitööturiste.
Nagu tavaks on saanud, tulid oktoobri esimesel laupäeval kangakudujad üle Eesti kokku XV
infopäevale, mis seekord toimus Tallinna Kopli Ametikoolis. Päev oli pühendatud uutele ja
vanematele leiutistele, mida kangastelgede arendamiseks välja on mõeldud. Kadi Pajupuu
tutvustas reguleeritavate piivahedega suga, millega saab muuta lõimede suunda ja tihedust
kudumise ajal, ning sammuvat suga, mis võimaldab koelõngaga manipuleerida. Eva-Liisa Kriis
rääkis žakaar- ja dobby-tüüpi kangastelgedest, millega sai sel suvel esimest korda kududa IIDA
suvekoolis. Anneli Säre õpetas Jaapani päritolu saori-telgedel kudumist ning Soomes elav
abielupaar Hirojoshi ja Kaori Kojima näitasid, kui mugavaks saab arendada põhjamaiste
kiritelgede lõimevahetuse ja kokkupaneku. Tallinnas tegutsev rühmitus Kuldkudujad esitles
luksuslikest materjalidest kootud kotte ja kangaid näitusel Vasarelyst Chanelini. Osalejate
kaasatoodud kootud kottide näitusel pälvis publiku lemmiku auhinna Liisi Ots Kuressaare
Ametikoolis valminud töö eest. Järgmisel aastal toimub kangakudujate infopäev 6.–7. oktoobril
Kuressaare Ametikoolis.
Väikekandlemeistrid
Toivo Tähemaa, tel: 509 1918, e-post: toivo@overall.ee
Kandlemeistritel on taas tegus aasta seljataga – töövõiduks saab lugeda kaks toimunud
kandlevalmistamise kursust, lisaks individuaalõppel valmistatud pillid. Valmistatakse nii kuuekui ka seitsmekeelseid kandleid. Meistrid katsetasid ka erinevate külapillide – mollpillde
valmistamist. Töös on ka pikemaajaline külakandle projekt, prototüübi valmimist võib oodata
paari aasta pärast. Rõõm on tõdeda, et kandlevalmistamine ja samuti kandleõpe on jätkuvalt
populaarsed.
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KOOSTÖÖPARTNERID JA KOOLID
Tallinna Ülikool

Ene Lind, PhD, loodusainete ja tehnoloogia didaktika õppesuuna juht, tel 699 6556,
e-post: enelind@tlu.ee, Räägu 49, Tallinn www.tlu.ee
2017. aastal möödus 60 aastat tööõpetuse õpetajate ettevalmistuse algusest Tallinna Ülikoolis.
Käesoleval ajal valmistatakse ülikoolis ette käsitöö ja kodunduse ning töö- ja
tehnoloogiaõpetuse õpetajaid magistri tasemel. Õppekavad kuuluvad loodusainete ja
tehnoloogia didaktika õppesuunda. Loodus- ja terviseteaduste instituudis koordineeritakse
erialast teadus-, õppe- ja arendustegevust fookusvaldkonnas „Terve ja jätkusuutlik eluviis“.
Õppesuuna üks ülesandeid on toetada ühiskonna ja riigi jätkusuutlikku arengut
haridusteaduste valdkonnas töö- ja tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse õpetajate
ettevalmistamise, ainealase teadus- ja arendustegevuse, nende tulemuste rakendamise ning
akadeemilise partnerluse arendamise kaudu. Enda rolli nähakse ka Eesti esemelise
rahvuskultuuri ning töötraditsioonide hoidmisel ja arendamisel. Seejuures tehakse koostööd
välispartneritega, kutse- ja üldhariduskoolidega ning erialaseltside ja -liitudega. Osaletakse
rahvusvaheliste erialaühenduste töös (NordFo Põhjamaade tööõpetuse uuringu- ja
arengufoorum; Rahvusvaheline Kodunduse Liit IFHE; rahvusvaheline uurimisrühm „Food,
Culture and Learning“); välja on kujunenud partnerlussidemed teiste vastavaid õppekavu
kureerivate ning teadus- ja arendustegevust viljelevate ülikoolidega Soomes, Lätis, Leedus,
Rootsis, Taanis, Norras, Islandil.
Õppekavade liitumise tulemusena on õppesuunal praegu kureerida kaks õppekava. 2017. aasta
suvel toimus teist korda vastuvõtt uuele bakalaureuse õppekavale „Integreeritud tehnoloogiad
ja käsitöö“. See õppekava ühendab kaks varasemat bakalaureusetaseme õppekava – käsitöö ja
kodundus ning töö- ja tehnoloogiaõpetus. Uus õppekava sisaldab kahte peaeriala ja kahte
kõrvaleriala. Lisaks saavad üliõpilased ettevalmistuse ettevõtluses osalemiseks. Õppekava
muutmise eesmärk oli õppe ajakohastamine ning vastavusse viimine tänapäeva nõuetega. Huvi
uue õppekava vastu on võrreldes varasemaga kasvanud. Tänavu toimus vastuvõtt ka uuele
magistritaseme õppekavale „Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja“, mille vastu oli samuti
varasemast suurem huvi. Lisaks oma õppesuuna üliõpilastele teenindatakse klassiõpetaja
õppekava üliõpilasi, kes saavad õppesuuna töökodades ja ateljeedes ettevalmistuse tööõpetuse
aine õpetamiseks esimeses kooliastmes.
Osakonnas töötab kümme põhikohaga õppejõudu, neist kolm doktorikraadiga ja seitse
magistrikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga. Kaks noort õppejõudu õpivad Helsingi
Ülikooli doktorantuuris. Detsembris kaitses Helsingi Ülikoolis edukalt oma doktoritööd
kodunduse õppejõud Jaana Taar, kes on nüüd esimene ja ainus vastava aine doktorikraadiga
inimene Eestis. Õppetöö kvaliteedi ja taseme tõstmiseks ning selle ajakohastamiseks kaasatakse
auditoorsesse töösse välisõppejõude nii Eestist kui ka välisülikoolidest. Samas on neli osakonna
õppejõudu olnud 2017. aastal lektorid välisülikoolides.
Õppesuuna töötajad on aastate jooksul aktiivselt osalenud Eesti hariduspoliitika kujundamisel
nii üldhariduse, kutsehariduse kui ka kõrghariduse tasemel, kuuludes erinevatesse
otsustuskogudesse ning osaledes õppekavade väljatöötamisel. Tegevuse arendamiseks ning
samas ka erialade populariseerimiseks on läbi viidud arendusprojekte ning organiseeritud
üliõpilastööde näitusi ja üritusi. Näiteks:


Neli suuna õppejõudu on kaasatud üldhariduskooli õppekavaarendusse ning osalevad
tehnoloogiavaldkonna õppeainete (käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus) töörühma töös.
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Innove arendusprojekti raames on läbi viidud koolitused tegevõpetajatele.
Osaleti projektis, mille raames valmistati rõivaid noorte laulu- ja tantsupeost osavõtjatele.
Koostöös Eesti Pimedate Raamatukoguga on puuteraamatute kogu täiendamiseks valmistatud
nägemispuudega lastele kombatavaid raamatuid.
Igal aastal osaletakse töötoaga Mardilaadal.
Osaleti rahvusvahelise teaduskonverentsi korraldamisel Jelgavas.
Osakonna õppejõud on esitanud kuus ettekannet rahvusvahelistel teaduslikel konverentsidel,
ilmunud on kaheksa teaduspublikatsiooni või erialast käsiraamatut.

2018. aasta suuremaks ettevõtmiseks kujuneb aastapäevakonverents „Mõtlevad käed“, kus
eriala õppejõud ja vilistlased tutvustavad oma seniseid teadustöö tulemusi ning loomingulisi
töid.
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond

Ave Matsin, 526 2510, e-post: ave.matsin@ut.ee, www.kultuur.ut.ee
Rahvusliku käsitöö osakonna missioon on kultuuriprotsessis aktiivselt osaledes esindada
paikkondlikku ja rahvuslikku traditsiooni ning identiteeti tugevdavaid ja taasloovaid väärtusi.
Meie jaoks on oluline sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlik tegutsemine traditsiooniliste
käsitöötehnikate ja oskuste säilitajana, propageerijana ja taaslõimijana tänapäeva
tarbekeskkonda. Osakonna laiem eesmärk on olla koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu
ning Eesti Rahva Muuseumiga peamiseks pärandoskuste uurimise ja rakendamise keskuseks
Eestis.
Rahvusliku käsitöö osakonnas toimub õppetöö viiel õppekaval: rahvuslik tekstiil (avatud 1994.
aastal), rahvuslik ehitus (avatud 2005. aastal), rahvuslik metallitöö ja pärandtehnoloogia
magistriõpe (avatud 2011. aastal). Alates 2016. aasta vastuvõtust on kõik rakenduskõrghariduse
õppekavad liidetud üheks pärandtehnoloogia õppekavaks.
Osakonnas õpib 126 üliõpilast (1.09.2017 seisuga): 53 rahvusliku tekstiili erialal, 20 rahvusliku
ehituse erialal, 34 rahvusliku metallitöö erialal ja 17 pärandtehnoloogia erialal. Põhikohaga
õppejõude nelja eriala peale kokku on 21, töötajaid kokku 28 (16,25 täiskohta), lisaks ligikaudu
100 tunnitasulist õppejõudu.
2017. aasta suuremad ettevõtmised
Õppetöö
Aasta kõige olulisemad sündmused olid seotud rahvusliku ehituse ja pärandtehnoloogia
magistriõppe üliõpilaste lõpetamisega. Oma magistritöö kaitsesid kaks pärandtehnoloogi.
Rahvusliku ehituse eriala lõpetas kümme ja rahvusliku metallitöö eriala kuus üliõpilast, tekstiili
eriala lõpetas üks üliõpilane.
Info lõputööde kohta: https://www.kultuur.ut.ee/et/rahvuslik/vilistlased.
Suvel võeti pärast kahepäevaseid katseid vastu kolm uut üliõpilast pärandtehnoloogia
(rahvusliku ehituse) eriala päevasesse õppesse ja 24 üliõpilast pärandtehnoloogia (rahvusliku
metallitöö) erialale; neist seitse astus päevasesse õppesse ja 17 avatud ülikooli.
Sündmused
Aasta möödus osakonna tavapäraste sündmuste rütmis. Toimusid näitused ja õpitoad, osaleti
messidel ja laatadel, korraldati täienduskoolitusi.
Väga uhked oleme selle üle, et juulis püstitati rahvusliku ehituse tudengi Marko Aatoneni
eestvedamisel Viljandi lossimägedesse Kirsimäele külakiik. Männipuust kiik valmis rahvusliku
ehituse eriala praktikatööna. Aatonen komplekteeris ehituse ja metallitöö eriala üliõpilastest
meeskonna, kes kiike teha ja püstitada aitasid. Külakiige on kohalikud ja turistid omaks võtnud.
Üks aasta tähtsündmusi oli 16.–19. novembril Saku Suurhallis toimunud Mardilaat, mille
peakülaline oli seekord kultuuriakadeemia. Rahvusliku käsitöö osakond pakkus käsitöö
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osakonna üliõpilaste, õppejõudude ja vilistlaste juhtimisel õpitube: tekstiilist rinnamärgi
valmistamine, messingust käevõru valmistamine, nõelviltimine, masintikkimine, rätinuku
valmistamine, kärbsemustriga kärbselapi tegemine, kedervarrega ketramine, naha õpituba,
nõeltehnika õpituba. Müügiboksist sai osta osakonna üliõpilaste ja õppejõudude käsitöö
esemeid.
4.–28. veebruaril oli rahvusliku tekstiili eriala näitus „Naiste vägi. Kirjatud tekid ja kindad“
Harju maakonnaraamatukogus Keilas. Galeriinäitusel oli esitletud väike osa rahvusliku tekstiili
eriala tudengite 2016. aasta talvel valminud õppetöödest. Traditsioonilisel viisil kootud
sõbakirjalised tekid ja silmkoelised kindad on pärit Eesti eri piirkondadest.
3. veebruarist 2. märtsini oli rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilaste ja õppejõudude näitus
„Märka märki III!“ Valga muuseumis ja 9.–16. mail Kostivere raamatukogus Harjumaal. Ligi
150 märgist koosneval väljapanekul oli eriilmelisi märgisarju, mille ühisnimetajaks mõte, et
kõik need on loodud märkamiseks, kuid mitte otseselt millegi märkimiseks.
23.–25. märtsil toimus kultuuriakadeemia Vilma majas käsitöölaager „Noore meistri kool“, mis
andis hea võimaluse saada teadmisi ja oskusi käsitööga seotud erialadest: tekstiilist, ehitusest
ja metallitööst. Osalejaid oli 16.
3.–28. aprillil sai rahvusliku metallitöö eriala näitust „Ehe metall“ vaadata Viljandi
Pärimusmuusika aidas.
9. aprillist 26. maini olid rahvusliku metallitöö üliõpilaste taaskasutatud materjalidest esemed
näitusel „Anna uus elu: Salapärased lood“ Pärnu Uue Kunsti Muuseumis.
1. juulist 17. augustini oli rahvusliku metallitöö eriala üliõpilastööde näitus „Taevatrepp“
Viljandi vanas veetornis, kus seati aukohale eriala kahe esimese lennu üheksa lõpetaja tööd.
22. juulil toimunud Rõuge muinaspäeval osales kümmekond käsitöö osakonna töötajat ja
üliõpilast.
22.–23. septembril osalesime Ökomässul „Orgaaniline linn“, mis toimus Balti jaama
ootepaviljonis.
25. septembrist 1. oktoobrini oli käsitöö osakonna üliõpilastööde näitus Tallinna Disainiöö
festivalil Noblessneri kunagises allveelaevatehases Tallinnas.
29.–30. septembril toimus kuues Pärandtehnoloogia sügiskool teemal „Tulest tulnud“ Männiku
metsatalus. Fookuses oli kõik tulega seonduv. Peeti loenguid tulega seotud kommetest,
uskumustest ja maagiast. Lisaks põnevad töötoad: maa sees liha küpsetamine, tõrvaseebi
keetmine, tulerauaga tule tegemine ning saunamõnude praktiseerimine.
8.–22. novembril oli rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilaste, õppejõudude ja vilistlaste tööde
väljapanek Wimka galeriis.
24. oktooberist 13. novembrini oli rahvusliku metallitöö eriala üliõpilastööde näitus „Ehe
metall“ rahvakunstigaleriis Tallinnas. Esitlesime üliõpilaste parimaid töid, mis valminud
tehnoloogia- või erialatundides.
30. novembril toimus pärandtehnoloogia konverents „Pärandtehnoloogia ja kohalikud
loodusmaterjalid“, mis keskendus eestlaste ja naaberrahvaste traditsiooniliste käsitöötehnikate
jaoks sobivatele materjalidele (Vt https://www.kultuur.ut.ee/et/osakonnad/parandtehnoloogiakonverents).
Konverentsi lõpus kuulutati välja Anu Raua stipendiumid. Komisjoni otsusel said 2017. aasta
stipendiumi rahvusliku tekstiili eriala neljanda aasta üliõpilane Kati Kuusemets ja
pärandtehnoloogia magistrikava üliõpilane Mareli Rannap. Konverentsil toimus käsitöö
osakonna aastakirja Studia Vernacula uue väljaande „Leivanumber“ suurem esitlus.
„Leivanumber“ keskendub professionaalsele käsitööle minevikus ja tänapäeval.
5. detsembrist 5. jaanuarini oli rahvusliku tekstiili üliõpilaste valmistatud kindanäitus „Põlvest
põlve, käest kätte“ Betti Alveri Muuseumis Jõgeval.
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Täienduskoolitused
Osakonnas toimuvad regulaarselt erialased täienduskoolitused. 2017. aastal oli 17
täienduskoolituskursust. Töötukassa kaudu üks individuaalne tellimuskoolitus. Kokku osales
aasta jooksul koolitustel 249 õppurit.
9.–15. juulil toimus Viljandi lähistel Olustvere mõisas rahvusliku käsitöö osakonna
korraldusel neljas rahvusvaheline käsitöölaager Craft Camp. Laagris osales 70 käsitööhuvilist
kokku 17 riigist üle maailma.
Projektid
• Käsitööteaduse terminoloogia komisjoni töö käivitamine. Eestikeelse
terminoloogia programm 2013–2017. Projekti eesmärk on Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juurde käsitööteaduse terminite
komisjoni loomine ja käsitööteaduse terminite kaardistamine. Kogutud terminid
lisatakse Termekis asuvasse andmebaasi. 2017. aastal toimus terminikomisjonil kaks
koosolekut, kus arutati vastavalt niplamise ja silmuskudumise (tekstiilikäsitöö alad)
oskussõnavara.
• Käsitsi tehtud heaolu – ühesõpe käsitöö ja hoolekande ühendamiseks (Handmade
Wellbeing - Collaborative learning in craft and welfare interfaces). 1.09.2015–
31.08.2017. Erasmus+ projekti eesmärk oli välja töötada vanemaealistele sobivad ja
nende heaolu parandavad käsitöö õpetamise meetodid. 8. veebruaril toimus Viljandis
rahvusvahelise projekti konverents „Käsitöö ja vananemine: kuidas toetada eakaid?“.
Valminud on õppematerjal http://craftwellbeing.eu/.
• Digitally crafting new communities of practice. Creative Europe. 1.05.2016–
30.04.2018. Rahvusvahelise koostöö eesmärk on korraldada kommunikatiivne ja
digitaalne pööre traditsioonilises käsitöös, mille alla kuulub hulk hääbuvaid või
ohustatud käsitööliike. 18. oktoobril esitleti valminud videoid, rahvusvaheline
projektikohtumine toimus 19.–22. novembril.
2018. aasta tegevusplaan
 1.–3. märts 2018: käsitöölaager „Noore meistri kool“ 16–30-aastastele.
 Kevadel toimuvad järgmised lõputööde kaitsmised:
29. mai: pärandtehnoloogia magistritööde ja rahvusliku metallitöö eriala
üliõpilastööde avalik kaitsmine Wimkas, Turu 7, Viljandi.
30. ja 31 mai: rahvusliku tekstiili eriala lõputööde avalik kaitsmine Wimkas, Turu 7,
Viljandi.
 6. juuni: moeetendus „OmaMood“ Eesti Rahva Muuseumis.
 24.
juuni
–
1.
juuli:
Nordic
Knitting
Symposium
Viljandis
https://sisu.ut.ee/knitting2018/avaleht.
 8.–14.
juuli:
Olustvere
mõisas
viies
rahvusvaheline
Craft
Camp
https://www.kultuur.ut.ee/en/craft-camp.
 22.–27.07. ja 29.07–3.08.2018: noorte väliseestlaste käsitöölaager „Lõimeleer“ Tääksis
https://www.kultuur.ut.ee/et/loimeleer.
 Suvel toimub vastuvõtt pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili erialale
(rakenduskõrghariduse õppekava) ja pärandtehnoloogia magistriõppesse.
Info kooli kodulehel: http://www.kultuur.ut.ee/et/rahvuslik/oppekavad.
 Oktoober: pärandtehnoloogia sügiskool.
 November: pärandtehnoloogia konverents.
 Näitused:
märts–mai: rahvusliku metallitöö eriala üliõpilastööde näitus Viljandi muuseumis;
aprill: rahvusliku tekstiili eriala vaibanäitus Kunstide Keskuses Tartus;
Juuni–juuli: rahvusliku tekstiili eriala lõpetajate lõputööde näitus Viljandi linnagaleriis;
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Oktoober: rahvusliku tekstiili eriala lõpetajate lõputööde näitus Arhitektuuri- ja
Disainigaleriis Tallinnas.
Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA

Kristi Teder, Eesti Käsitööõpetajate Seltsi AITA esinaine, Paide Ühisgümnaasiumi
käsitööõpetaja, e-post: kristiteder@hot.ee
Eestimaa käsitööõpetajad on sattunud muutuva õpikäsituse keerisesse. Muutuvad õppekavad,
õpetamise ja õppimise meetodid. Õpime koos. Mida oleme sel 2017. aastal teinud?
5.–7. juulil toimus Tartus käsitööõpetajate seltsi Aita ja tööõpetajate seltsi suvekursus „Kui
hoiame, siis jääme“. Eesmärk oli toetada kahe aineühenduse kaudu tehnoloogiavaldkonna
õpetajate ainealast tegevust ja omavahelist koostööd, õppida tundma Eesti kultuuriloomingu
ajalugu ja tausta, mõista kultuuritraditsioone ümbritseva esemelise maailma kaudu, leida
praktilise tegevuse kaudu ideid kultuuripärandi kasutamiseks tänapäevaste materjalide
maailmas ning jagada kogemusi teiste praktiseerivate õpetajatega. Tutvuti
õppimisvõimalustega Tartu kutsehariduskeskuses, külastati ERMi põhinäitust, tutvuti ERMi
tööruumide ja fondidega ning ERMi mõisahoonetes olevate hoidlatega.
Õpetajatel oli võimalus osaleda mitmes töötoas: eritoitumine, grillimine, pritsiküpsised ja
porgandikommid, leivaküpsetamine, fruktodisain, mööbli restaureerimine, puidust kandiku
valmistamine, sepatöö, mööbli servakandist karbi valmistamne, eriviimistluse tehnikavõtted,
aiatooli valmistamine, lapitehnika. Praktilist töökogemust saadi Soome tekstiiliõpetajatelt.
24.–25. oktoobril toimus Narvas käsitööõpetajate sügiskonverents „Pitsi- ja piirimaa“.
Sügiskonverentsi eesmärk oli arendada õpetajate mitmekultuurilist pädevust, tutvustada
tootmise ja töötlemise valdkonnaga seotud erialasid. Õpetajatele selgitati Narva linnuse
haridusprogrammi, Narva huviharidusvõimalusi ning jagati kogemusi praktiseerivate
õpetajatega. Eesti Pitsi Gildi juhataja Olga Kublitskaja andis ülevaate niplispitsi ajaloost ja selle
arengust. Koos nauditi tema personaalnäitust „Pits kui kunst“. Osalejatele avanes võimalus
külastada Narva Kreenholmi territooriumi ja Narva raekoda.
Koostöös Tallinna ülikooliga toimus käsitöö- ja kodundusõpetajatele jätkukoolitus „Õppimise
toetamine käsitöö ja kodunduse tundides IKT-vahendite toel“. Õpetajad said aktiivselt osaleda
seminarides, arutleda digivahendite kasutamise ja eesmärkide üle. Analüüsiti oma senist
tegevust digivahendite abil õpetamisel ning jagati kogemusi tundide põnevamaks muutmiseks.
Eesti käsitööõpetajate selts Aita ja ajakiri Käsitöö kutsuvad õpilasi ja õpetajaid võtma osa Eesti
100. sünnipäevale pühendatud Käsitöö erinumbri koostamisest. Oodatud on Eestimaa
üldhariduskoolide käsitöö- ja tehnoloogiõpetajate ja õpilaste looming.
Eesti Tööõpetajate Selts ATS

Andry Kikkull, Eesti Tööõpetajate Seltsi juhatuse esimees, e-post: andrykikkull@gmail.com
2017. aasta on olnud Eesti Tööõpetajate Seltsile tihe ja töökas. Jaanuari lõpus kuulutas selts
juba kuuendat korda välja virtuaalse käsitöönäituse, mille teemaks oli sel aastal „Rütm“.
Näituse eesmärk on kõikjalt Eestist kokku koguda pildid õpilastöödest ning need
internetikeskkonnas üles seada. Kokku saadeti üle 800 töö ligi 70 koolist. Näitust on võimalik
näha aadressil www.virtuaalnaitus.ee.
Veebruaris toimus Pärnus talveseminar teemal „Hea õppematerjali loomine töö- ja
tehnoloogiaõpetuses“. Sihtrühmaks olid lisaks töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajatele ka
algklasside õpetajad.
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Märtsis toimus koolitus „Märgpuidu treimine“. Filosoofiadoktor Bent Illum Taanist õpetas
treima märgpuitu. 2017. aasta koolitus oli kestis kolm päeva, mille jooksul mindi teemaga väga
süvitsi.
Mais toimus sepatööde algkursus Hiiumaal.
Eesti Tööõpetajate Seltsil toimus kaheksandat korda ühine suvekursus Eesti Käsitööõpetajate
Seltsiga AITA, kursuse teemaks oli „Kui hoiame, siis jääme“. Suvekursus toimus Tartus.
Järgmised ühised suvepäevad toimuvad Saaremaal.
Juuni lõpus algatas selts EV 100 raames 2018. aasta näituse „Anname Haabersti
hõberemmelgale uue väärtuse“. 100 kooli vahel jagati kirgi kütnud Haabersti hõberemmelgas
ära ning iga kool valmistab 2018. aasta kevadnäitusele sellest omanäolise asja.
Septembris algatas selts koostöös Kihnu kooliga projekti, mille raames annavad Eesti
tööõpetuse õpetajad aasta jooksul Kihnu koolis tööõpetuse tunde. Sellega tagatakse väikese
Kihnu kooli tööõpetuse õppeaine õppekava väga heal tasemel läbimine.
Seltsi liikmed koostasid koostöös Tallinna Ülikooliga klassiõpetajatele tööõpetuse
juhendmaterjali „Kõvade materjalidega meisterdamine tööõpetuse tundides. Juhendmaterjal
klassiõpetajatele“. Eesmärk on tutvustada klassiõpetajatele võimalusi tööõpetuse tundide
organiseerimiseks tavaklassi tingimustes. Käsitletakse esimeses kooliastmes vähem kasutatud
materjale (puit, metall) ja töid nendega. E-raamat valmis SA Innove toetusel.
Seltsi liikmed on aktiivselt kaasatud uue tehnoloogia ainevaldkonna õppekavade arendamisse.
Selts võttis osa ka Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Seltsi eestvedamisel toimuvast
ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuste õpitulemuste sõnastamisest tehnoloogiaõpetuse õppeaine
õppeprotsesside kirjeldustes.
Jätkus koostöö Soome Tehniliste Ainete Ühendusega (TAO-ry), osalesime vastastikku
koolitustel ning kavandasime edasisi koostööüritusi. Seltsi esindaja on Rahvakunsti ja Käsitöö
Kutsenõukogus ning liikmed on Innove atesteerimiskomisjoni eksperdid ja esindatud
kutsekomisjonide koosseisus. Seltsis on praegu 89 liiget.
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Tarbekunsti ja oskuskäsitöö erialasid õpetavad kutseõppeasutused
Tarbekunsti ja oskuskäsitöö õppekavarühma erialasid (tekstiilitöö, sepatöö, nahatöö, rahvuslik
puutööndus, klaasipuhumine ja keraamika) õpetatakse Eestis järgmistes kutseõppeasutustes:
Haapsalu
Kutsehariduskeskus
(tekstiilitöö, mööbli
restaureerimine)
Ehitajate tee 3
Haapsalu
tel: 666 1740
e-post: kool@hkhk.edu.ee

Kuressaare Ametikool
(tekstiilitöö, mööbli
restaureerimine, nahatöö,
keraamika)
Kohtu 22
93812 Kuressaare
Tel: 452 4600
www.ametikool.ee

Räpina Aianduskool
(tekstiilitöö)
Pargi 32, Räpina
64505, Põlvamaa
Tel: 796 1395
www.ak.rapina.ee

Sillamäe Kutsekool
(tekstiilitöö)
Tallinna mnt 13
40233 Sillamäe
Tel: 392 5160

Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool (sepatöö,
mööbli restaureerimine)
Vana-Vigala
78003 Vigala vald
http://www.wigalattk.ee

Tallinna Ehituskool
(mööbli restaureerimine)
Pärnu mnt 162
11317 Tallinn
Tel: 651 9040
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Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool
(tekstiilitöö, keraamika,
klaasitöö)
Müüri 4, Olustvere
Suure-Jaani vald
70401 Viljandimaa
Tel: 437 4290
www.olustvere.edu.ee
Tallinna Kopli Ametikool
(tekstiilitöö, sepatöö,
rahvuslik puutööndus,
nahatöö)
Kopli 98
11711 Tallinn
Tel: 661 8039
http://kopliamk.haridus.ee
Viljandi Kutseõppekeskus
(mööbli restaureerimine)
Looduse tee 2
70108 Vana-Võidu
Viljandi vald
Tel: 435 1020

TEGEVUSPLAAN 2018*
Alus: ERKLi arengukava aastateks 2018–2022
*Projekt täpsustatakse juhatuse koosolekul jaanuaris ja kinnitatakse volikogus veebruaris.
Aastateema ajatus
• September 2018, näitus „Ajatus“ Tallinnas Katariina Kirikus
• 28. september 2018, seminar „Ajatus“ Tallinnas
• Kataloog „Ajatus“ ilmub septembris 2018
Traditsioonilised ettevõtmised
10. veebruar
Volikogu ja pärandihoidja auhindade üleandmine
4.–5. mai
XXIII käsitööpäevad Haapsalus
5.–8. juuli
XIX Keskaja Päevad Tallinna vanalinnas
29. juuni – 1. juuli Rahvarõiva infopäev
20.–22. juuli
Rahvakunsti laat Raekoja platsil
26. august
Rahvarõivaste tuulutamine Tallinnas
21. september
Juhtide kool
21. oktoober
VII „Käsitöökojad üle maa“
8.–10. november
XXII Mardilaat Saku Suurhallis
Aastateema ajatus kestab sel korral kaks aastat ja keskendub kohalikele materjalidele, iidsetele
tehnikatele ning pärandis elavatele meistritele. Aastateema fookuses on vill, nahk, luu, sarv,
puit, tõrv, kasetoht jne.
Kohalikust toorainest materjalid ei ole kahjuks käsitööd tehes enam iseenesest mõistetav
esimene valik. Miks me vajame tänapäeval kohalikku materjali? Kuidas me kohalikku materjali
väärtustame ja vääristame? Kuidas me valime tehnikale sobivat materjali? Kes on pärandit edasi
kandvad meistrid, mil moel me neid tunnustame? Nendele ja teistele teemaga seotud
küsimustele loodame ühiselt arutades vastuseid leida. Aastateema ajatus kuraatorid on Sigre
Anderson, Liis Luhamaa, Ave Matsin, Kristina Rajando ja Andres Rattasepp.
2018. aasta teisel poolel anname välja kataloogi „Ajatus“ toimunud aastateema näitusest.
Jätkuvad:
 Näituste korraldamine rahvakunstigaleriis
 Kutsetunnistuste väljaandmine: kutsestandardite koostamine, eksamite korraldamine
 3D kultuur loominguõhtute läbiviimine
 Rahvarõiva jm käsitöökoolituste korraldamine
 Mentorkoolitused paikkondades
 Kodulehe täiendamine ja infokanalite laiendamine
 Märgi Tunnustatud Eesti Käsitöö väljaandmine
 Tunnustatud Eesti Käsitöö märgi ja selle saanute tutvustamine laiemale üldsusele Eesti
Käsitöö Kodu (Vene 12, Tallinn) paikkondlike käsitöökaupluste ja meistrikodade
esitluses
 ERKLi infokandja Teataja ja Mardilaada lehe väljaandmine, raamatute kirjastamine
 2018. aastal toimuva suure käsitöö näitus-seminari (esialgne pealkiri „Ajatus“)
korraldamise planeerimine ja kavandamine.
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EESMÄRGID
Eesmärk 1. ERKL on hästitoimiv organisatsioon, mille võrgustik koosneb paikkondlikest
keskseltsidest, käsitöökeskustest ja valdkondi esindavatest alaliitudest. Igas paikkonnas
toimib infopunkt.
Kindel struktuur, ladus koostöö
Olulisemad tegevused
 Uuendada ERKLi arengukava koostöös spetsialistidega. Täpsustada paikkondliku
keskseltsi, käsitööühenduse ja seltsingu staatused. Eesmärgini jõutakse KÜSKi
arenguhüppe toetusmeetme kaudu.
 Laiendatud volikogu ettevalmistamine ja läbiviimine 10. veebruaril 2018. ERKLi
aastaraamatu (aruandlus, tegevuskava) koostamine ja väljaandmine. Pärandihoidja
auhinna väljaandmine koostööd Rahvakultuuri Keskusega.
 Mentorprogrammi raames tegevuse jätkamine: 2017. aasta tegevuse aruanne, taotluse
esitamine koolituste läbiviimiseks 2018. aastal, koostöö paikkondade esindajatega, uute
mentorite kinnitamine ja mentorkoolituste väljatöötamine, koolituste ettevalmistamine
ja läbiviimine paikkondades.
 Teabepäevade korraldamise jätkamine paikkondades. ERKLi eesmärkide ja
ettevõtmiste tutvustamine, et saada tagasisidet paikkondade probleemidest. Programm
täpsustub volikoguks 10. veebruaril.
 Väljasõidud maakondadesse: aprillis Läänemaa, oktoobris Põlva-, Võru- ja Setomaa
ning novembris Tartumaa ja Peipsimaa piirkond.
 Paikkondlike keskseltside ja käsitöökeskuste andmete kontrollimine ja avaldamine meie
kodulehel.
 Paikkondlike käsitöökeskuste ja -poodide tutvustamine infolehes Teataja ning meie
kodulehel ja sotsiaalmeedia vahendusel.
 Toimivate võrgustike (paikkondade keskseltsid/seltsid, alaliidud, toetajaliikmed,
rahvakultuurispetsialistid, huvilised) ja projektide (mentorprogramm) täiendamine ja
jätkusuutlikkuse tagamine.
 Paikkondlike käsitööjuhtide nõustamine ja seltside/ühenduste võimekuse
suurendamine.
 Alaliitude ettevõtmistest teavitamine infolehe Teataja, veebilehe www.folkart.ee ja
Facebooki kaudu. Uute koostöövõimaluste leidmine ja vajadusel alaliitude tugipunktide
moodustamine paikkondades ja alaliitude moodustamise jätkuv toetamine.
Tulemused:
 Käsitööliidul on uuenenud arengukava, analüüsitud meie struktuur ning meie
koostöö alaliitude, paikkondlike liikmetega on muutunud tõhusamaks ja veelgi
sisukamaks.
 Keskseltside, alaliitude jt liikmete andmed on kontrollitud ning kodulehel jm
infokandjates korrektselt kajastatud.
 Teabepäevade kaudu on valdkonna esindajad, meistrid ja käsitööhuvilised teavitatud
ERKLi suurematest sündmustest ja üritustest. Maakondadega on tihenenud koostöö.
 Mentorprogrammi kaudu on koolitatud paikkondade koolitusjuhte ja õpetajaid.
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Eesmärk 2. ERKL on oma valdkonna tuntud ja tunnustatud institutsioon Eestis ning
Euroopas.
Meil on palju sõpru, oleme nähtavad
Olulisemad tegevused
 Jätkusuutliku koostöö tugevdamine. Osalemine Euroopa ja Põhjamaade rahvakunsti ja
käsitöö föderatsiooni aastakoosolekutel, seminaridel ja otsustuskogudes.
 Koostöö jätkamine käsitöövaldkonnaga seotud institutsioonide ja koolituskeskustega.
 Rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine, käsitööliidu ja Eesti meistrite
esitlemine laiemale publikule. Ühine koostööprojekt Euroopa riikide
käsitööorganisatsioonidega.
 Kodulehe www.folkart.ee täiendamine, makselingi lisamine kursustele registreerimisel.
Facebooki ja Instagrami kontode asjakohasena hoidmine.
 Osalemine käsitöövaldkonnaga seotud institutsioonide juhtorganite töös.
 Osalemine Rahvakultuuri Keskuse, Vabaharidusliidu, Eesti Folkloorinõukogu jt
koostööpartnerite koosolekutel ja seminaridel.
 ERKLi tegevuse kajastamine eesti- ja ingliskeelsel kodulehel www.folkart.ee ja
sotsiaalvõrgustikes Facebook ja Instagram. Jätkuv kodulehe struktuuri ja kujunduse
ajakohastamine ning kasutajasõbralikumaks muutmine. Lingid koostööpartnerite
kodulehele.
 Suuremate ettevõtmiste kajastamine Euroopa Rahvakunsti ja Käsitöö Föderatsiooni
lehel.
 Teataja kirjastamine kevadel ja sügisel. Veebiväljaanne ja paberkandja.
 2018–2019 aastateema raamatute kirjastamine.
 Mardilaada teabelehe jätkuv väljaandmine.
 Tunnustatud Eesti Käsitöö märgi väljaandmise jätkamine ja tutvustamine erinevaid
kanaleid kasutades.
Tulemused:
 Eesti käsitööliikumise seisukohad on viidud Põhjamaadesse ja Euroopasse.
 Osaleme aktiivselt rahvusvahelistes käsitööprojektides, oleme oma meistrite ja
tegevusega muutunud nähtavamaks teistele Euroopa riikidele.
 Alguse on saanud nelja-aastane ühisprojekt Euroopa riikide vahel eesmärgiga edendada
käsitöötraditsioone ja vahetada kogemusi. Projekti rahastab osaliselt Euroopa Liit.
 Koostöö valdkonna institutsioonide jt asutustega on paranenud ning koostöölepingud
parandatud või sõlmitud. Paranenud on üksteise mõistmine ja koostöö.
 Käsitööliidu suuremad ettevõtmised on kajastatud meedias jm infokanalites. Üldsus on
paremini informeeritud meie käsitööliidu ja meie liikmete käsitöövaldkonna
sündmustest.
 Välja on antud kuni 23 Tunnustatud Eesti Käsitöö märki.
 Ilmunud on aastateemaga (Ajatus 2018–2019) seotud trükis.
Eesmärk 3. Rahvusliku käsitöö säilimine on tagatud elukestva õppe, järelkasvu toetamise
ja mitmekesise koolitustegevuse kaudu.
Õppida on mõnus, see viib asja edasi
Olulisemad tegevused
 Aastateema näituse ja seminari korraldamine (septembris Tallinnas Katariina kirikus).
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Organisatsioonisisese koolituse korraldamine: juhtide kool 21. septembril.
Mentorprogrammi rakendamine paikkondades.
ERKLi koolituskeskuses toimuvate teoreetiliste ja praktiliste kursuste korraldamine
käsitöömeistritele ja -harrastajatele.
Täiendkoolitused käsitööühenduste juhtidele, meistritele, huvilistele ning õpetajatele
alaliitude kaudu. Alaliitude kursuste, suvekoolide ja käsitöölaagrite korraldamine.
Meistrikodade ja õpitubade korraldamine käsitööliidu üritustel ja paikkondlikel
rahvakunsti- ja käsitöölaatadel, VIII „Käsitöökojad üle maa“ 20. oktoobril.
Koolitustegevusest teavitamine kodulehel, Facebookis ja flaieritel. Koostöö Tallinna
Rahvaülikooliga, MTÜga Rahvarõivas ja Käsitöömaailmaga.
Meistriõppe korraldamine ja kutsetunnistuste „rahvakunsti- ja käsitöömeister I–V“
väljaandmine.
Osalemine rahvusvahelistel koolitustel/konverentsidel.
Jätkuv traditsioon – rahvarõivaste tuulutamine-piknik 26. augustil Tallinnas.

Tulemused:
 Aastateemaga ajatus seotud näituse ja teiste sündmuste toimumine Eestis.
 Igas paikkonnas on toimunud 2–3 mentorprogrammi koolitust. Paikkondade
esindajad (õpetajad jt koolitajad) on saanud täiendavaid oskusi erinevate
käsitöötehnikate kohta.
 Toimunud on alaliitude koolitused/suvelaagrid.
 Koostöös Kutsekomisjoniga on paranenud side kutsekoolidega ja meistritega, kes
soovivad saada kutsetunnistust.
 Hästi toimivad rahvarõiva koolitused paikkondades. Rahvarõivateemaga seotud uute
klubide tekkimine ja jätkumine pärast baaskursust.
 Rahvarõivaste tuulutamine toimub 7–9 paikkonnas.
Eesmärk 4. Traditsioonide ja järjepidevuse väärtustamise, tegijate tunnustamise ja
tegevuse mitmekesistamise kaudu on säilinud elujõuline rahvuslik käsitöö. Käsitööalased
ettevõtmised on saavutanud ühiskonnas laia tuntuse.
Koos tehtud, hästi tehtud
Olulisemad tegevused
 Pärandihoidja auhinna väljakuulutamine koos Rahvakultuuri Keskusega 10. veebruaril.
 Käsitöövaldkonna andmebaasi korrastamine koostöös Rahvakultuuri Keskuse ja
spetsialistidega.
 Stipendiumide taotlemine meistritele käsitöövaldkonna edendamiseks, traditsiooniliste
käsitöötehnikate omandamiseks (Kultuurkapital, Tallinna Kultuuriamet jt fondid).
 Keskaja Päevad.
 Mardilaat. Jätkuvad traditsioonid: käsitöö-öö, kutsekoolide börs, meistrite esitlused jne.
Konkursi „Parim toode Mardilaadal“ korraldamine ja toodete tutvustamine.
Tunnustatud Eesti Käsitöö märgi väljaandmine.
 Teabe kogumine ja paikkondlike rahvakunstilaatade presenteerimine meie kodulehel ja
Facebooki ning Instagrami lehel.
 Rahvakunsti- ja käsitöönäituste korraldamine Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis.
 „Käsitöökojad üle maa“ 20. oktoobril. Käsitöökodade registreerimine ja info jagamine
käsitööliidu kodulehel ning Facebookis.
 Käsitööpäevad Haapsalus 4.–5. mail.
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Tulemused:

Antakse välja kolm pärandihoidja auhinda. Auhind on kõrgeim meie valdkonna
tunnustus.

Koostööst Eesti Kultuurkapitaliga antakse välja aastaauhinnad: maakonna tegu ja parim
näitus.

Käsitöövaldkonna andmebaasi korrastamine koostöös Rahvakultuuri Keskusega.

Keskaja Päevade ja Mardilaada uuendamine ja läbiviimine.

Mardilaat on toimunud ning „Uus toode Mardilaadal“ konkurss on aidanud esile tuua
uuemat ja kvaliteetset käsitööd.

Paikkondade suuremate ürituste ja laatade info on kogutud ning esitletud käsitööliidu
kodulehel ning infolehes Teataja.

Rahvakunstigaleriis on toimunud näitused. Info aasta jooksul toimuvate näituste kohta
on esitatud käsitööliidu kodulehel ning infolehes Teataja.

„Käsitöökojad üle maa“ on toimunud. Kõikide kodade info on kättesaadav käsitööliidu
kodulehel. Infot vahendatakse ka sotsiaalmeedia kaudu. Kõik paikkonnad on kaasatud
üleriigilisele käsitööpäevale ning suurenenud on käsitöö koostegemise rõõm.
Eesmärk 5. Eestlane väärtustab ja oskab tähele panna unikaalset Eesti käsitööd, mis on
üks eestluse identiteedi aluseid.
Oma on armas
Olulisemad tegevused
 Väikeettevõtjate tegevuse toetamine ja kajastamine Teatajas, veebilehel.
Koolituspäevade korraldamine.
 Käsitööettevõtjate tunnustamine käsitööettevõtja stipendiumiga.
 Paikkondade käsitööettevõtluse esitlemine Eesti Käsitöö Kodus Vene 12, Tallinn.
 Toetajaliikmete tutvustamine meie kodulehel ja nende tegevuse toetamine vastavalt
võimalustele (koolitus, nõustamine, ühistegevused).
 ERKLi juhatuse koolitus- ja tööreis Hämenlinna jaanuaris.
 Õppereiside korraldamine käsitööettevõtjatele. Käsitöö- ja kultuurireis Peterburi
septembris.
 Parimate meistrite valimine Mardilaadal ja Keskaja Päevadel.
 Parima näituse valimine Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis toimunud näitustest.
 Käsitööpoodide ja avatud meistrikodade kaardistamine paikkonniti ja tutvustamine
veebilehel, võimalusel ka paberkandjal. Tallinna käsitöökaardi väljaandmise jätkamine
koos Tallinna turismiosakonnaga.
 Rahastuse otsimine (tootearenduspreemiad) parimate konkursitööde turuletoomiseks
koostöös kunsti ja disaini õpetavate koolide ja ettevõtetega.

Tulemused:
 Toetajaliikmete andmed on kajastatud liidu kodulehel ning kaks korda aastas ilmuvas
infolehes Teataja.
 Käsitööettevõtja 2018 auhind on välja antud ja parim tegija on saanud tunnustuse.
 Laatadel on valitud laada parimad, tõusnud on osalejate motivatsioon ja tase.
 Paikkondade ja Tallinna käsitöökaart on ilmunud. Meistrite ja käsitööpoodide
paiknemise info on paremini kättesaadav.
 Tootearenduskonkursid on paremini rahastatud. Ühisprojekt LooTöö Tartu Kõrgema
Kunstikooliga liigub suurema tootmise ja edukama turunduse poole.
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Näitused rahvakunstigaleriis 2018

Eesti Käsitöö Maja (Pikk 22, Tallinn)
2.01–22.01
23.01–12.02
13.02–5.03
6.03–26.03
27.03–16.04
17.04–7.05
8.05–28.05
29.05–18.06
19.06–9.07
10.07–30.07
31.07–20.08
21.08–10.09
11.09–1.10
2.10–22.10
23.10–12.11
13.11–3.12
4.12–29.12

Lihtne ja soe suguvõsa. Tiia Artla
Tehtud südamesoojusega. Kose Kunsti ja Käsitöö Seltsi 5. juubelinäitus
Pidurõivad Pärnumaalt. Pärnu Muuseum
Vigala raud IX. Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Lood soojusest / Tales of Warmth. Läti rahvakunstistuudio ROTA
Kootud sõprus. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning Soome
Käsitööliidu ühisnäitus
2018. aastateema „Ajatus# näitus
Lisbeth sõitis kuurorti. OÜ Kango Tekstiil
Padjasadu. MTÜ Rahvarõiva padjaklubi
Kunst puidus. Schefferwood OÜ
Kolm lammast ja koer. Liina Veskimägi-Iliste vildinäitus
2018. aastateema Ajatus näitus
Pits nimega seto. Ulve Kangro
Piret Aaviku isikunäitus
Käsitööõpetajate ja koolinoorte kingitus Eestile. Eesti Käsitööõpetajate
Selts AITA
Lembe Maria Sihvre isikunäitus
OÜ Kodukäsitöö
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