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Eeva Talts 70
Aino Praakli 80

Õnnitleme!

85 aastat Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu asutamisest
1929-2003 Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskselts

Aastast 2004 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Tänavu, meie juubeliaastal, mil täitub 
85 aastat Eesti Rahvakunsti ja Kä

sitöö Liidu loomisest, on fookuses eel
kõige meister. Sellistel puhkudel oleme 
ikka vaadanud tagasi möödunule ning 
tänanud tegijaid. Talvel Estonia Talveaias 
toimunud pidulikul volikogu koosolekul 
andsime üle käsitööliidu teenetemärgid. 
Oleme märgiga tunnustanud pikaaegseid 
koostööpartnereid, meie liikmeid ja eest
vedajaid. Siinkohal on hea meel mainida, 
et erilise teenena Haapsalu pitsikeskuse 
toetamise ja keskusele ruumide leidmi
se eest pälvis märgi Haapsalu linnapea 
Urmas Sukles. Kohaliku käsitöökultuuri 
hoidmine ja tunnustamine ei ole sugugi 
igas paikkonnas enesestmõistetav. Haap
salu Pitsikeskuse avamine on kindlasti 
käsitööaasta tähtsündmus.

28. juunil avab Tallinna Kunstihoo
nes uksed meie suur unistus – kaua ja 
pikalt planeeritud näitus „OrnaMEN
TAALNE“, mis toob esile ornamendi 
mitmesuguseid tähendustasandeid, teki

tab intriige ja vastandusi ning loob vald
kondadevahelisi üksteisemõistmist.

Laulu ja tantsupeolised, kasutage 
võimalust, suvine Tallinn üllatab teid! 
Kui näitus vaadatud ja peomelu keskel 
mahti saate, otsige välja fotoaparaadid 
ning tehke mõned klõpsud huvitavatest, 
headest ja väga headest rahvarõivastest. 
Juhtide kooliga samal päeval toimub 
teemaõhtu See ongi meie Rahvarõivas, 
kus analüüsitakse rahvarõiva kandmise 
oskust ja rahvuslike rõivaste kandmise 
nutikust. 

Meistrite aastal on kohane rääkida ka 
infoliikumisest. Tartumaa meistrite in
folist on järgitegemist väärt uus algatus, 
millega saate käesolevas Teatajas tutvuda.

Juba sügisel soovime üle anda ka esi
mesed meistrimärgid. Ole kindlasti ko
hal Mardilaadal, sest siin sünnib ajalugu!

Meistriteaasta ilus jätk sünnib koos
töös Tallinna Rahvaülikooliga: „D3 kul
tuur“ kursusesarja raames saab esimesi 
käsitööalaseid katsetusi proovida pere

kursustel, „Tegijate“ sarjas tutvustame 
meistreid, kelle looming meid kõnetab – 
mõjutajad on meie õpetajad ja suunajad. 
Õpi, uuri, õpeta!

Liivi Soova teatepulk käsitööliidu 
juhatuse esimehe tiitliga sai märtsikuise 
juhatuse koosoleku otsusega edasi antud 
minule. Olen tänulik usalduse eest – uus 
väljakutse on põnev ja ambitsioonikas. 
Meie tegus juhatus jätkab pooleliolevate 
projektidega, uued ettevõtmised idane
vad, kõige selle juures on endiselt abiks 
Liivi, käsitööliidu aujuht.

Liina Veskimägi-Iliste
juhatuse esimees

Haapsalu käsitööselts.
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Pärandihoidja 2013

KERSTI LOITE
Tartu Riiklikus Ülikoolis matemaa

tika õpetaja ja majandushariduse kutse 
omandanud Kersti Loite suundus käsi
tööettevõtlusesse. Kümmekond aastat 
hiljem asus ta õppima rahvusliku tekstiili 
erialale Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri
akadeemias. Praegu on tal samas koolis 
käsil magistriõpingud pärandtehnoloo
gia erialal. Kersti omab rahvakunsti ja 
käsitöömeistri IV kategooria kutsetun
nistust. Alates 1999. aastast on ta Viru 
Käsitöö salongi juhataja.

Kersti on osalenud mitmetes käsi
tööga seotud riiklikes projektides. Ta on 
olnud tugiisikuks Eesti Kunstiakadeemia 
projektis „Käsitööga tööle“, TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia projektis „Käsitööga 
tööle 2“ ja käsitöökonsulendiks projektis 
„Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimi
mine tööturule“.

Kersti on aktiivne ka ühiskondlikus 
tegevuses. Ta on olnud Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liidu juhatuse liige, Rakve
re Vanalinna Seltsi juhatuse liige, Eesti 
Väike ja Keskmiste Ettevõtete Assot
siatsiooni volikogu liige ning praegu on 
Kersti tegev Virumaa Kunsti ja Käsitöö 
Seltsi juhatuse liikmena. 

Kersti Loite on edukalt osalenud kä
sitöökonkurssidel ja tema tööd on olnud 
väljas mitmetel käsitöönäitustel. Lisaks 
käsitööle on Kersti suureks armastuseks 
rahvatants, mis on viinud teda reisima 
erinevatesse riikidesse üle maailma ja 
võimaldanud tutvuda erinevate kultuu
ridega. 

LEIDA MÄGI
Viljandi maakonna käsitööjuht Lei

da Mägi sai pärandihoidja elutöö pree
mia rahvusliku käsitöö alalhoidmise ja 
arendamise eest. Leida on tegutsenud 
Viljandimaa rahvakunstiühingu juha
tuse esimehe ja projektijuhina alates 
selle loomisest 1991. aastal. Ta on oma 
tagasihoidlikul, kuid kindlal moel koor
dineerinud maakonna käsitööelu: igal 
aastal toimub Leida eestvedamisel talvi
ne kodukäsitöömess ja kevadine rahva
kunstipäev, lisaks korraldatakse ühiseid 
käsitöönäitusi ja koolitusi. Viljandimaa 
Omavalitsuste Liit on Leida Mägi tööd 
hinnanud mitmete tänukirjadega. 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu teenetemärk omistati 
järgmistele käsitöövaldkonna edendajatele:

Aili Palm, MTÜ TuleLoo juhatuse liige
Anne Uttendorf, IdaVirumaa Käsitööseltsi juhatuse esimees
Anu Randmaa, MTÜ Rahvarõivas juhatuse liige
Ave Matsin, ERKL juhatuse liige, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku kä
sitöö osakonna juhataja
Eeva Talts, Pärnu Pitsistuudio juhatuse liige
Eino Pedanik, Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik
Imbi Karu,  MTÜ KeskEesti Käsitööseltsi juhatuse liige
Kadi Pajupuu, Tekstiilikunstnik
Katre Arula, Põltsamaa Käsiteokoda juhatuse liige
Kristi Teder, Eesti Käsitööõpetajate  Selts AITA esinaine
Kristina Rajando, Vormsi Käsitööseltsi juhatuse liige
Lembe Maria Sihvre, ERKL juhatuse liige, Alaliitude Nõukoja ja Mänguasjade 
alaliidu juht
Luule Nurga,  MTÜ Loometöö juhatuse liige
Marika Sepp, Kreutzwaldi muuseumi käsitöötoa tegevusjuht
Olga Kublitskaja, MTÜ Narva Klubi Käsitöö juhataja
Sigre Andreson, Seto Käsitüü Kogo juhatuse liige
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
Veinika Västrik, Kangakudujate alaliidu juht

ENE PARS
Ene Parsi peetakse lapitehnika maa

letoojaks Eestis. Ta on arendanud hobi
tehnika täiesti uuele tasemele, tema di
sainitud esemed on väga funktsionaalsed 
ja kompaktsed. Ta alustas julgeid mänge 
rahvusmustritega juba siis, kui meie rah
vusriigist oli keelatud isegi und näha. 
Debüüt rahvusliku temaatikaga aga algas 
2005. aastal, kui valmis esimese seina
pannoo Rapla kihelkonna seelikutrii
bustikust. Sellest sai alguse rahvuslik sari 
„Uuesti uus”.

Ene Parsi isikunäitusi on eksponee
ritud galeriides ja muuseumides Eestis, 
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KRISTI TEDER’ile meeldib olla kä
sitööõpetaja, märgata koolis noori, kes 
saavad aru, et isetegemise kaudu kan
duvad oskused ja teadmised edasi ning 
loodab, et rahvapärimuse traditsioonid 
selles kiiresti tõttavas maailmas ei katke.

Kristi Teder on tulihingeline taaska
sutaja. Eriti meeldib talle just kasututest 
asjadest midagi uut luua, sest need on 
tõelised inspiratsiooniallikad, olles väärt 
materjal arendamaks loomeprotsessi 
ning teisalt hea võimalus säästa loodust 
ja rahalisi ressursse. Mis kõige tähtsam: 
ei ole ühtegi sarnast eset, tulemused on 
ainulaadsed!

Kristi on pärit lihtsast ja käsitöölem
besest perest. Õmblejast vanaema tegi 
isegi koolivormi talle ema vanast see
likust või mantlist – ja sellist ei olnud 
mitte kellelgi teisel! Nüüd on aeg ümber 
pöördunud ja Kristi on oma loomingus
se pannud mälestused vanaema ja ema 
tekstiilesemetest.

Kultuurkapitali tänupreemia pälvis 
Kristi Teder oma töö eest koolinoortes 
käsitöö vastu huvi äratamises.

TARMO TAMMEKIVI
Seekordse Rahvuskultuuri Fondi 

stipendiumi pälvis TÜ Viljandi Kultuu
riakadeemia pärandtehnoloogia eriala 
magistrant Tarmo Tammekivi. Sama 
kooli rahvusliku ehituse eriala vilistlase
na on ta süüvinud käsitööndusliku puu
töö saladustesse. Tema meelisteemaks on 
vahvärk konstruktsioonid ehk ehituses 
kasutatavad erinevad puidust tapplii
desed, mis ei vaja metalliga toestamist. 
Oma magistritöös keskendubki Tarmo 
traditsioonipõhise vahvärkehituse töö
protsessi uurimisele ja analüüsile. Tema 
eesmärk on seeläbi kindlustada selle ehi
tustehnika jätkusuutlik areng ka prae
guse nn kiirehituse ajastul. Võimalikult 
laiapõhjaliste teadmiste saamiseks on 
Tarmo end täiendanud Soome, Kanada 
ja Ameerika meistrite juures. Omanda
tud kogemustele tuginedes lõi ta 2013. 
aastal oma ettevõtte Puupunn Ehitus OÜ.

VEINIKA VÄSTRIK sai Eesti Kul
tuurkapitali rahvakultuuri aastapreemia 
kangakudumise edendamise ja raamatu 
„Lapilised vööd“ koostamise eest.

2007. aastast on Veinika Västrik Tartu 
Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna 
kangakudumise õppejõudmeister, alus
tades erinevate kudumistehnikate õpeta
mist traditsioonilistel käsitelgedel. Täna
seks on Veinika enesetäiendusväljakutse 
arvutitelgedelt digitaalsetele žakaartelge
dele kandumas. Ta on üheaegselt mahe
dasõnaline kuid nõudlik õpetaja ja töö
kas ning pühendunud õppija.

2009. aastast on Veinika Västrik Ees
ti kangakudujate ja üleeestiliste kanga
kudumise infopäevade eestvedaja (kes 
paraku ise ennast tagasihoidlikult vaid 
koordinaatoriks nimetab). Ta on sageli 
ka kangakudumise õpitubade juhendaja. 
OÜ Kangaspuu osanikuna täidab Veini
ka üheaegselt nii ettevõtte kui ka Eesti 
asja arendaja rolli. Et innukad tegijad va
javad häid tööriistu ja kvaliteetseid ma
terjale, on OÜ Kangaspuu epoe kaudu 
vahendatud tooted ja teenused olulised 
kangakudumise edendamisel võrdväär
selt oskuste ja teadmiste edastamisega. 

Soliidses väljaandes „Lapilised vööd“ 
on enamik Eesti Rahva Muuseumi ese
mekogus olevaid lapilisi vöid nüüd 
kõigile huvilistele tutvumiseks ja järele 
kudumiseks kätte saadavad. See trükis 
valmis koostöös Merike Freientaliga, 
kelle Olustvere Teenindus ja Majandus
kooli vastavasisulist lõputööd Veinika 
juhendas.

ANU RANDMAA pälvis Kultuur
kapitali aastapreemia rahvarõiva suviste 
õppelaagrite korraldamise eest. 2013. 
aastal toimus Tõstamaa mõisas juba 10. 
rahvarõiva laager. Laagrid on osutunud 
nii populaarseks, et mõnel aastal on ol
nud raskusi kõiki soovijaid vastu võtta.

Anu Randmaa on MTÜ Rahvarõi
vas ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
juhatuse liige. Rahvarõivad on Tallinna 
Ülikoolis käsitöö ja kodunduse eriala lõ
petanud ja haridusteaduse magistrikraa
di omandanud Anu lemmikteema. 

Ta on lõpetanud rahvarõivakooli 
Rahvakultuuri Arendus ja Koolituskes
kuse juures ja saanud rahvarõivameistri 
kutsetunnistuse. Nüüd tegeleb Anu ak
tiivselt rahvarõivaste propageerimisega, 
viies ise läbi erinevaid koolitusi. Üheks 
suuremaks saavutuseks võib praegu luge
da Tõstamaa Käsitöökeskusese rajamist, 
kus toimuvad käsitööringid ja õppepäe
vad nii lastele kui täiskasvanutele. Suviti 
saab osta kohalikku käsitööd Anu eestve
damisel avatud käsitööpoest.

Kultuurkapitali aastapreemiad

Hollandis, Prantsusmaal, Itaalias, Taanis, 
Saksamaal, Inglismaal, Ungaris ja USAs.

Raamatud „Kümme aastat eesti la
pitööd” ja „Kakskümmend aastat eesti 
lapitööd“ annavad ülevaate lapitöö tegi
jatest ja loomingust. Alates 1992. aastast 
on Ene Pars kureerinud ja kujundanud 
Eesti Lapitööde näitusi, mis on toiminud 
igal aastal Eesti eri paigus.

Alates 1995. aastast töötab Ene Pars 
Katariina Gildis tekstiilikunstnikuna. 
Kaksteist aastat on tegutsenud ettevõ
te Ene Pars Disain OÜ. Veel on ta koos 
Anni Kreemiga pidanud ettevõtet Ene 
ja Anni Lapitööd (1993–2007). 2001. 
aastast on ta Eesti Kunstnike Liidu liige, 
2011. aastast Eesti Tekstiilikunstnike Lii
du esinaine.

Ene Parsi on pärjatud mitmete kõr
gete autasudega Eesti Tekstiilikunstnike 
Liidu ja Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapitali poolt.
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2014 Meistrite aasta
Suuremad ettevõtmised
- Paikkondade meistrite veebikata-

loog
- Näitus ornaMENTAALNE Tallinna 

Kunstihoones
- Meistrimärgi Tunnustatud Eesti 

Käsitöö väljaandmine
       Vt. www.folkart.ee

Aastateema õppepäevad 
Tallinnas ja Tartus

Meistrite aastale pühendatud aasta
teema õppepäevade peateema oli „Kä
sitööpood ja toode“ ning need toimusid 
31. jaanuaril Tallinnas ning 20. märtsil 
Tartus, kus osales kokku üle saja huvilise.

Õppepäevade eesmärk oli taastutvus
tada käsitöö valdkonnaga seotud inimes
tele käsitööpoodide ja näituste kujunda
mise põhitõdesid, visuaalset müüki ning 
väljapanekute loomist ja väiketrükiste 
kujundusloogikat. 

Ettekannetega esinesid TLU Kuns
tihariduse osakonna juht Krista Aren, 
tekstiilikunstnik ja disainer Kadi Paju
puu, teatrikunstnik Mae Kivilo ning Tar
tu Kunstikooli värvusõpetuse, maalimise 
ja erialakompositsiooni õpetaja Imbi 
Kruuv.

Õppepäevade tagasiside oli väga po
sitiivne – selliste koolituste korraldamise 
järele on juba ammu vajadus, kuna antud 
teema vastu tuntakse suurt huvi. Igapäe
vaselt ühes keskkonnas viibides harjub 
silm paratamatult poe/meistrikoja olu
korraga, samas kui külastaja võib näha 
vaid segadust. Optimaalselt ja läbimõel
dult sisustatud müügikeskkond aitab 
üheltpoolt paremini müüa, teisalt loob 
meeldiva keskkonna nii külastajale kui 
müüjale. Õppepäevadel saadud teadmi
si said osalejad kohe rakendama minna 
oma töötuppa/kauplusesse või innusta
tuna otsima uusi võimalusi täiendkooli
tuseks. 

Käsitööliidu mentorprogrammi raa
mes on võimalik õppepäevade esinejaid 
kutsuda paikkondadesse koolitusi läbi 
viima.

Mentorprogramm
2013. aastal käivitus käsitöövald

konnas pilootprojektina Rahvakultuuri 
keskuse kaudu rahastatav mentorprog
ramm. Mentorprogramm on loodud 
rahvakultuuri erinevate valdkondade 
alalhoidmiseks ja edendamiseks pak
kudes võimalust tuua maakondadesse 
oma teadmisi ja oskusi jagama vastavate 
valdkondade tippspetsialiste. Mentorlus 
toimub põhimõttel, et õpetatakse õpeta
jaid, kes siis saadud teadmisi maakonnas 
edasi jagavad. Käsitöö valdkonna men
torprogramm hõlmab 20 paikkonda üle 
Eesti. 2013. aastal sai iga paikkond tellida 
vähemalt kaks mentorkoolitust 15 erine
va teema hulgast. Koolitused võeti väga 
hästi vastu ja need toimusid kõikides 
paikkondades.

2014. aasta on käsitööliidu poolt kuu
lutatud Meistrite aastaks ja seetõttu sai 
juba eelmisel aastal õhutatud paikkondi 
pöörama rohkem tähelepanu kohalikele 
meistritele ja korraldama neid tutvusta
vaid näitusi. Mentorprogrammi kaudu 
jõudis paikkondadesse koolitus „Käsi
töönäituste ja meistrikodade kujunda

Järgmiste aastate teemad 
2015 Loomast loodud
2016 Tulest tulnud
2017 Tikand- teema täpsustub
2018 Rahvarõivas. Esimene Eesti  

 Rahvarõiva Pidu

Tallinna Kunstihoone
Vabaduse väljak 6, Tallinn

28.06-27.07.2014

Pa
rtn

er
id 

ja 
to
eta

jad

mine“, mis osutus eelmisel aastal üheks 
kõige enam tellitud koolitusteemaks.

Programm jätkub – ka käesoleval 
aastal saab iga paikkond tellida kaks 
mentorkoolitust. Sel aastal on käsitööliit 
suunanud oma tähelepanu käsitöökaup
lustele, võimaldades paikkondadel tel
lida koolitusi käsitöö müügikeskkonna 
kujundamise teemadel. Lisaks on välja 
pakutud mitmeid teisi käsitöövaldkonda 
toetavaid koolitusteemasid. Kuna käsi
tööliidu mentorprogrammis osalevad 
mentorid on oma valdkonna hinnatud 
spetsialistid, kes on seetõttu ka üsna hõi
vatud, siis palume paikkondadel oma 
koolitussoovidest aegsasti teada anda.

Täpsema info mentorite ja paikkon
dade esindajate kohta leiate veebilehelt: 
www.folkart.ee/mentorprogramm

Täiendav info ja mentorkoolituste 
tellimine: Karin Vetsa, karin@folkart.ee
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19. september 2014
See ongi meie Rahvarõivas

Muljed ja fotod laulu- ja 
tantsupeolt

Info ja registreerimine kultuur.ee/
kultuur

Näitused rahvakunstigaleriis Rahvarõiva 
ilu Pulli tallis 

Jänedal 
Näituste korraldamine Eesti Käsi

töö Maja rahvakunstigaleriis (Pikk tn 
22) on käsitöömeistritele hea võimalus 
oma tööde tutvustamiseks, seetõttu täi
tub meie näituste plaan alati väga kii
resti. Praegu on koostamisel 2015. aasta 
plaan, kuhu on jäänud veel vaid üksikud 
vabad näituste ajad. Käsitööliit on väga 
tänulik Eesti Kultuurkapitalile, kes on 
galeriis toimunud näituste korraldamist 
toetanud. Käsitööliidu töötajad on omalt 
poolt valmis näituste korraldajaid taot
luste koostamisel nõustama.

Näituse korraldamise soovi korral 
palume saata oma näituse idee tutvustus 
epostiaadressile: karin@folkart.ee. Järg
mise aasta lõpliku näituste plaani kinni
tab käsitööliidu juhatus käesoleva aasta 
Mardilaadaks.

Avatud uste päevad 
Rahvarõivas Nõuandekojas

Rahvarõiva Nõuandekoja esimene 
avatud uste ja nõuandepäev toimus 

14. märtsil k.a. Alates jaanuarist oleme 
kolinud Allikamaja koolituskeskusesse, 
kus on üles seatud programmi „Eesti 
rahvarõivas 2012–2016“ raames valmi
nud rõivaste näidiskomplektid ning foto
suurendused kaunimatest fotodest veebi
lehelt „Eesti rahvarõivad“.

Avatud uste päeval osalenud said 
tutvuda Maiken Mündi juhendamisel 
nõuandekoja ja koolitusruumidega, teha 
tutvust loodava raamatukoguga ning 

sirvida ning kaasa osta õppematerjale 
ja kirjandust. Külastajaid jätkus terveks 
päevaks ning nende küsimustele vastasid 
Silja Nõu, Igor Tõnurist, Lembe Maria 
Sihvre, Anu Randmaa ja Vilve Jürisson.

Üritust reklaamiti peamiselt Faceboo-
ki suhtlusvõrgustiku kaudu, mis andis 
külastajatele võimaluse end huvitavast 
teemast eelnevalt teada anda, mis oma
korda võimaldas nõustajatele aega ette
valmistuste tegemiseks.

Toimusid praktilised töötoad Sil
ja Nõu ja Vilve Jürissoni juhendamisel. 

15. juunil algusega kell 11.00 esit
levad Pulli tallis Jänedal omatehtud 
rahvarõivaid MTÜ Rahvarõivas kor
raldatud kursuse „Minu rahvarõivas 
– särgist sõbani“ ja Jäneda rahva-
riiete valmistamise koolituse lõpe
tajad.

Näha saab Kodavere, Nissi, Paistu, 
PärnuJaagupi, Urvaste, Muhu, Juuru, 
Jüri, Jõelähtme, Põltsamaa, Audru, 
Tori, Kuusalu, Kadrina, HarjuJaani, 
Põltsamaa, Hargla, Karula, Noarootsi, 
Kihnu, Ambla, Palamuse, Kihelkon
na, Rakvere, Kose ja Haljala kauneid 
kostüüme.

Ligi 40l vastava koolituse läbinul 
on seos omavalmistatud kostüümi
ga – olgu see siis enda kodukoht või 
vanavanemate sünnikoht või siis huvi 
teatud rahvarõiva või käsitööliigi vas
tu.

Rahvusliku omakultuuri harrasta-
mise alal on välja kujunenud teatud 
määral uus harrastustegevus – rah-
varõiva valmistamise õppimine ja te-
gemine rahvarõiva enda pärast. Ehk 
teisisõnu öeldes, rahvarõivaid valmis-
tatakse mitte niivõrd nn rahvusliku 
esinemisriietusena laulukooridele ja 
rahvatantsurühmadele, kui just eeskätt 
isiklikult endale ja oma lähedastele, 
ajendatuna huvist rahvusliku käsitöö 
ja võimalikult originaalilähedaselt teh-
tud rahvarõivaste vastu (Igor Tõnurist, 
etnograaf).

Valminud kostüümid pildistatak
se ja need hakkavad täiendama MTÜ 
Rahvarõiva kodulehte.

Anu Randmaa

Rahvarõiva Nõuandekoda, Lühike Jalg 6a. Foto: Maiken Mündi.

Suvised näitused rahvakunstigaleriis
13.05–2.06 Kaasaegne pärimus tekstii-

lis ja ehetes. GledAiriin ja 
AnnaHelena Saarso

3.06–25.06 Sünergia. TuleLoo 
26.06–14.07 SEE on rahvarõivas. MTÜ 

Rahvarõivas
15.07–4.08 Liina VeskimägiIliste au

torinäitus
5.08–25.08 Salli-kalli. Kango Tekstiil
26.08–15.09 Lambanaha- ja villatööd. 

Saaremaa meistrid

Töötubades jagati nõu, milliseid rõivaid 
endale valida ja valmistada ning kuidas 
esemeid tikanditega kaunistada ja kuidas 
konstrueerida lõikeid.

Päev lõppes Igor Tõnuristi praktilise 
ettekandega „Rahvarõivaisse ehtimine“.

7.18. maini olid Nõuandekojas tei
sed lahtiste uste päevad ja peateema pea
gi saabuv laulu ja tantsupidu. Võimalus 
oli tutvuda uue õppeaasta koolituskava.

Rahvarõiva Nõuandekoja tegemisi 
saab jälgida kodulehe www.rahvaroivad.
folkart.ee ja Facebooki kaudu.
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Uued alaliidud
Väikekandlemeistrid taasavastavad 

selle iidse pilli valmistamise oskusi. Ala
liidu eesmärk on propageerida ise pilli 
valmistamist ja õpetada ka pillimängu. 
Väikekandle meisterdamisega saab iga
üks hakkama, mida on korduvalt kursus
te raames ka tõestatud. 

Alaliidu juht on Toivo Tähemaa, 
staažikas pillimeister ja hea rahvamuu
sik. Kontakt: 5091918, toivo@overall.ee

Tohu- ja puutöömeistrite alaliitu ju
hib Andres Rattasepp, tuntud käsitöömeis
ter ja looduslike eluviiside propageerija. 
Kontakt: 55539677, ffrugo@gmail.com 

Alaliidu eesmärk on tutvustada tra
ditsioonilist tohutööd ja puutööd. Koos
tööd tehakse Palupõhja Looduskooliga 
ning korraldatakse erinevaid kursuseid 
ja näituseid.

Lembe-Maria Sihvre, Alaliitude 
Nõukoda

Käsitöökodade registreerimine 
on avatud!

Leia sobiv või loo ise uus käsitöösündmus!
www.folkart.ee

Käsitöö-
 KOJAD
üle maa

Aastateema 
MEISTRITE 
AASTA

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Eellugu ühele näitusele
Ma soovisin sattuda üle vee ränna

nud eestlaste juurde ja teada saada, kas 
sinna kaugele on rännanud mõni oluline 
rahvuslik kihelkondlik ehe. Soovidega 
peab olema ettevaatlik, sest käesoleva 
aasta märtsikuus saingi kutse Torontosse 
Tartu College´isse pidama loengut kihel
kondlike ehete ajaloost ja läbi viima ehte
teemalisi töötubasid.

Kahel õhtul kohtusin paljude kaas
maalastega, kes kõik olid väga avatud ja 
terased kuulajad. Huvi oli intensiivne, 
küsimusi jätkus ja inimesi rõõmustas 
teadasaamine, et meie rahvuslik ehtekul
tuur on sama ilus ja väärikas nagu meie 
rahvariidedki. Osalejatel oli võimalik 
oma käega katsuda Eestist kaasa võetud 

Keiu Kulles oma ehetest rääkimas. 
Foto: Piret Noorhani

Meelespeaõis ja kaheksakand – näitus Harjumaa muuseumis

Harjumaa Muuseum kogus teateid 
kodudes alles hoitud kootud ja tiki

tud tekkide kohta tänavu maist novembri 
alguseni. Kui esialgu oli kõhklus, kas ja 
kui palju tekiomanikke Harjumaa kandis 
üldse on ning kas nad enda kallist kaa
savara näitusele raatsivad anda, siis aja 
edenedes võeti muuseumiga ikka ja jälle 
ühendust. Kokku kogunes kevadel välja
kuulutatud üleskutse peale teateid seits
meteistkümnelt inimeselt kolmekümne 
kuue teki kohta. Seda oli rõõmustavalt 
palju ja tänu nendele lahketele pärandi
hoidjatele sai koostöönäitus teoks.

Mitmete tekkidega saadi kaasa ka 
lugusid nende kohta ning mõne teki 
mustreid ja värve uurima hakates jõudis 
nende praegune omanik oma sugupuu 
põhjalikuma uurimiseni. Mõne piirkon
na meistrite looming oli nende endi ko
dukohast kaugemale välja jõudnud ning 
uues kohas omaks ja uuesti teha võetud. 
Nii on need vanad esemed lisaks silma
ilule ja soojusele hoidnud ka põlvkonda
devahelist sidet ning käsitöötraditsiooni 
järjepidevust. Näituse pealkirjakski said 
tekimustrites levinud motiivid meeles

Foto: Merike Laht.

ehteid ning näha lisaks fotosid ja slaide 
tänapäevastest etnograafilistest ehetest.

Olin eelnevalt teatanud, et soovin pil
distada Eestist pärit vanu ehteid ja loengu 
lõppedes avanesid nii mõnedki kaasavõetud 

laekad ning mul õnnestus pildistada ajaloo
lisi aardeid, mis olid jõudnud koos loengul 
osalejate emade ja nende endiga üle vee.

Loodan tulevikus sellest ilusast ja 
südamlikust fotosessioonist teha näituse 
„ÜLE VEE“.

Keiu Kulles

pealille õis ja kaheksakand – mälestuse 
hoidja ning kaitsev ja õnnetoov suuna
näitaja.

Üles seatud tekid, mida nende prae
guste omanike peredes on läbi aegade 
alles hoitud, olid pärit peamiselt Har
jumaalt, sekka mõned Lääne, Järva ja 
Pärnumaalt. Üks osa tekkidest, mis näi
tuse tarbeks muuseumisse jõudsid, olid 
kodudes igapäevases kasutuses ja kau
nistasid interjööri, mõned tekid otsiti 
aga suvel aidast kirstu seest spetsiaalselt 
näituse jaoks välja. Oma otstarbelt on 
need olnud saani, hobuse, seina ja 
vooditekid.

Materjalideks on enamjaolt kodu
kootud villane kangas ning ise kedratud 
ja värvitud villased lõngad – seda nii 
kudumisel kui ka tikkimisel. Tikitud on 
ka poelõngadega. Kasutatud lõngade lä
hemal uurimisel selgus, et esmapilgul 
tagasihoidlikud värvid on algselt olnud 
intensiivsed ja kõrvuti üksteise võidu 
säranud. Omaette rühma moodustavad 
rannarootsi päritolu erksavärvilised tu
medatriibulised tekid. Rariteetideks võib 
pidada kahte mustale põhjale tikitud tek
ki, mille kangaks on Pakri saarte naiste 
seelikute lahtiharutatud laiud koos mõ
nes servas säilinud algupärase ülilihtsa 
tikanditriibuga.

Näituse koostasid Riine Kallas, Mari
ke Laht, Silja Nõu ja Lembe Maria Sihvre 
ning toetas Eesti Kultuurkapital.

Uusi tekke toodi muuseumisse kogu 
näituse lahtioleku aja ning voog ei ole ka 
praeguseks lõppenud. Muuseum mõtleb 
tõsiselt juba uue näituse korraldamise 
peale. 

Lembe Maria Sihvre
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Kirbukaga rahvarõivapäevadest Näitusest 
„PLAHV ja 
meistrid“

II Tartu Rahvusvähemuste 
Festivali näitusest

Tartu linna folkloorikuraatori eest
vedamisel Tiigi Seltsimajas toimuvatele 
rahvarõivapäevadele tullakse kohale ka 
kaugemalt, sest korraga saab mitut asja 
ajada – rahvarõivaste asjatundja vastab 
kohe igale küsimusele, rahvarõivameist
rilt või ehtesepalt saab midagi ilusat ja 
uut osta või tellimuse esitada, samuti on 
soodsalt saadaval poolpidused rõivad, 
pastlad, vööd ning aksessuaarid. 

Tegemist on tõelise kirbukaga, sest 
vanimad rõivad on sajanditagused ja 
uusimad äsja nõelasilmast tulnud. Pool
piduseid rõivaid on niisama ära antud ja 
ka sümboolse hinnaga müüdud – näiteks 
üks uus tüllpitsist tanu müüdi sama hin
naga nagu 7osaline vanem rõivakomp
lekt. 

Kirbuka korraldamise eesmärk on 
anda rahvarõivalembelistele ja folkloori
liikumises osalejatele võimalus oma rõi

vavara täiendada, unarusse jäänu esemed 
uuele kasutusringile tuua ja nii kunagiste 
meistrite näputööd väärtustada.

Senini on osalejad korraldatuga ra
hule jäänud, sest kohalolevatelt Eesti 
Rahva Muuseumi konsulentidelt Reet 
Piirilt või Age Raudsepalt saab vahetult 
ja tasuta teavet kehakatete kihelkondli
ku kuuluvuse ning etnograafiliselt õige 
teostuse kohta. Tiigi Seltsimaja on hoo
litsenud kõige eest – sissepääs on kõigile 
prii, kauplejatele on lauadnagid kohale 
toodud ning konsulentidele taotletud 
stipendiumid Eesti Kultuurkapitalilt või 
Tartu Kultuurkapitalilt. 

Esimene rahvarõivakirbukas toimus 
2012. aasta mihklipäeval ja tänaseks on 
neid olnud kokku kaheksa. IX rahvarõi
vapäev koos kirbukaga toimub 15. no
vembril 2014. 

Tartu Laulupeomuuseumis oleval 
näitusel „PLAHV ja meistrid“ osa
levad 9 käsitöömeistrit, keda esitati 
mullu käivitunud Käsitöömeistrite 
veebikataloogi kandidaatideks. 

Kuna kataloog mahutas vaid viis 
meistrit, siis tuli komisjonil (koos
seisus: Aili Palm, Astrid Hallik, Tiina 
Konsen ja Virve Tuubel) teha valik. 
Valituks osutusid Angelika Nöps, Hil
ja Sepp, Merlin Lõiv, Piia Rand ja Vai
ke Jakobsoo. Paraku oli ka Setomaa 
esitanud Merlin Lõivu oma piirkonda 
esindama ja nii asendus hääletuse tei
ses voorus Merlin Lõiv Liina Laansa
luga.

Tublid tegijad ja oma ala meistrid 
on näitusel esinejad aga kõik, lisaks 
juba nimetatutele ka Sirje Ots, Maris 
Raud ja Kai Paks. Näituse korraldami
se võttis Tartu Linnavalitsuse, Tartu 
Kultuurkapitali ja Eesti Kultuurkapi
tali toel ette Tartu Käsitööklubi, kes 
on esemelise kunsti ja käsitöö näitusi 
Tartus korraldanud ligi 20 aastat.

Veebikataloogi kantud meistrite 
nimetähtedest PLAHV moodustu
vaks koosluseks on vöömeister Piia, 
lapitehnikat armastav Liina, niplaja 
Angelika, lapitöömeister Hilja ja kan
gur Vaike. Meistritena osalevad näitu
sel rahvarõivaste valmistaja ja seente
ga imeilusaid lõngu värviv Sirje Ots, 
niplaja Maris Raud, nahameister ja 
viltija Kai Paks ning ehtemeister Mer
lin Lõiv. Näitusele valisid tööd meist
rid ise ja nii on eakaima meistri gobe
läänidel aastaid rohkem kui noorimal 
käsitöömeistril eluaastaid. 

Ekspositsioonis domineerib ma
terjalina tekstiil, eesti rahvakunstile 
omane tonaalsus ja tehnikad, rahvus
lik stiil ja esemete kodustes tingimus
tes teostatavus. Üks oluline ja ühine 
joon iseloomustab näitust küll – tööd 
on väga hästi ja meistritele omaselt 
tehtud, sest on ju kolmandik näitusel 
osalejatest ka kutsetunnistuste oma
nikud.

25. ja 26. aprillil toimunud II Tartu 
Rahvusvähemuste Festivali üks osa oli 
väljapanek Tartus elavate mitteeestlaste 
käsitöödest. Vaadata sai armeenia, leedu, 
läti, mari, poola, udmurdi, ukraina, val
gevene ja vene rahvakunsti. Näituse tööd 
liigitusid kaheti, esiteks näputööd, mida 
on tehtud tartlaseks olemise aastatel ja 
teiseks esemed, mille koondnimetuseks 
on „mälestustega kodumaalt“. Viimati 
nimetatud on loodud erinevate meistri
te poolt ajaloolisel kodumaal ja Tartusse 
kaasa toodud. Materjalide valik oli laial

dane – linane, puuvill, siid ja vill, kase
toht, puit, nahk ja luu.

Kohal olid ka käsitöömeistrid, kes 
tutvustasid nii traditsioonilisi kui kaas
aegseid käsitöövõtteid – poolatar Marta 
Perlikiewicz rõõmustas rahvarõivahuvi
lisi piirkondlikke rõivaid tutvustava nu
kumänguga ja ingerisoome naised õpe
tasid nukkude valmistamist ja paelte 
punumist, leedulanna Živile Balašova 
demonstreeris lihavõttemunade vahata
mistvärvimist ja lätlanna Liga Zile mul
likilesse tušipiltide tegemist.

Tiina Konsen

Tartumaa käsitööliste infolist 
kasvab jõudsalt

2012. aastal toimunud Tartumaa kä
sitööliste ümarlaual tõstatati info ebapii
sava liikumise küsimus ning tehti ettepa
nek moodustada Tartumaa käsitööliste 
meililist, mille kaudu levitada olulist kä
sitööinfot nii Tartumaalt kui mujalt Ees
tist. Tänaseks on infolistiga liitunud juba 
113 käsitööhuvilist.

Listi täiendavad listisolevad inimesed 
ise. Oodatud on kõik uudised ja teated 
kursuste, õpitubade, raamatuesitluste, 
näituste, laatade ning muude ürituste ja 
käsitöökogunemiste kohta. Kindlasti on 

list ka koht, kus saab pidada üldisemaid, 
käsitööd puudutavaid arutelusid ning 
teha ettepanekuid Tartumaa käsitööelu 
elavdamiseks või probleemide lahenda
miseks. Kõik listiliikmed on oodatud jul
gesti postitama. See on meie endi suht
luskanal ning meist endist sõltub, kui 
informatiivne see on!

Meililistiga liitumiseks saada kiri lis
tihaldur Kersti Ernitsale kersti@ylenur
me.ee tekstiga, et soovid liituda Tartu
maa käsitööliste infolistiga.

Kersti Ernits
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Haapsalu Pitsikeskus: mõttest tegelikkuseks
Haapsalu käsitöönaistel alati 

olnud unistus pitsidega täi
detud majast. 2012. aastal tähistas 
10. tegevusaastat Haapsalu Rätiku 
Muuseum, kuhu oli koondatud sal
le rätte, kleite – kõike, mis puudutas 
meie linna pitsiilu. Külastajaid käis 
lähemalt ja kaugemalt, kuid kah
juks seadis ruum omad piirid ning 
korraga ei mahtunud pitsiilu palju 
rahvast vaatama. Meie, käsitööseltsi 
naised, oleme mitmel suvel sealses 
muuseumis olnud nn muuseumi
valvuriteks: iga päev oli kohal keegi 
meist ja kudus ning õpetas huvilisi. 

2013. aasta kevadisel üldkoos
olekul võttis Haapsalu Käsitööselts 
vastu otsuse võtta üle Haapsalu Rä
tiku Muuseumi varad ja tegevus.

Selleks hetkeks oli ka käsitöö
selts tervikuna alustanud omale 
Haapsalu linnas uute ruumide otsi
mist. Meie senine pesa sotsiaalma
jas oli küll mugav, kuid organisat
siooni arengu mõttes olime jäänud 
seisma ning lisandus ka mure pitsi
ekspositsiooni ning käsitöönäituste 
pinna puudumise pärast. Haapsalu 
linn on olnud kõik need 22 aastat, mil 
selts tegutseb, meile heaks ja usaldavaks 
partneriks. Ka sel korral olime oma ruu
miotsingutesse kaasanud linnavalitsuse 
esindaja, ühest hetkest tegeles meie prob
leemi lahendamisega juba linnapea. Vaa
tasime iga Haapsalu maja kui võimalikku 
pitsikeskust – kas on piisavalt käidavas 
kohas, kas ruumivalgust on piisavalt jne. 
Juuniks olime jõudnud Karja 25 hoone
ni. Pärast seal asunud viimase kaupluse 
välja kolimist vaatas meile vastu avar ja 
8 suure aknaga valgusküllane ruum. Pa
rema asukohaga ja avaramast ruumist 

Foto: Mirje Sims.

Uued trükised

Rahvarõivaid Vooremaa veerelt
Koostaja: Tiina Kull
Jõgevamaa Koostöökoda
Saara Kirjastus

Raamat on valminud MAK meetme 4 Leader 
programmi ja Kultuurkapitali toetusel. Ilmub 30. 
mail 2014. Raamatusooviga pöörduda Jõgeva-
maa Koostöökoja poole (info@jogevakoostooko-
da.ee).

See raamat heidab pilgu Jõgevamaa rahvarõivas-
tele, nagu neid selles piirkonnas 18. ja 19. sajandil 
kanti. Selle pilguheitmise juures on abiks aastatel 

2007–2013 Tartus rahvarõivakoolis valminud tä-
napäeva Jõgevamaa aladele jäänud vanade ki-
helkondade rõivakomplektid. Siit võiks omakorda 
abi saada praeguse Jõgevamaa rahvarõivastest 
huvitunud, olgu nendeks siis isetegevusrühmade 
liikmed, käsitöölised või muidu huvilised.
Raamatust ei leia küll täpseid juhiseid iga komp-
lekti õmblemiseks, kuid siiski on siin hulk must-
reid ning olulisemate esemete valmistamiseks 
vajalikud õpetused. 

Hinnakem rahvarõivaid ja neis peituvat esiemade 
väärikust ja ilumeelt!

– 250 ruutmeetrit – poleks me osanud 
unistadagi! 

Haapsalu II Pitsipäeval sai rahvas 
esimest korda tulevast pitsikeskust kü
lastada. Olime selleks päevaks kasutanud 
ruume nii näitusteks kui loenguks, aga 
suurim eesmärk oli rahvale teada anda 
– pitsikeskus tuleb! Kõik Käsitööseltsi 
naised, lõid kaasa korrastus ja remondi
töödes ja vähe sellest – tõid oma mehed 
ja lapsedki appi. Keskuse näituseala ku
jundamisel oli väga suureks abiks Kadi 
Pajupuu, Aitäh talle! 

Nüüd ongi meie seltsil uus kodu 
ja tunneme ennast seal väga hästi 
ja koduselt. Maja kannab Haapsalu 
Pitsikeskuse nime, kuid sisu annab 
sellele käsitööselts. Rendi, kommu
naalmaksete ja elektri eest hoolit
seb Haapsalu linn. 

Meie maja ei ole pelgalt näituste 
korraldamise koht. Siin on peaaegu 
alati keegi, kes koob pitsi, toimuvad 
erinevad koolitused, käsitööõhtud, 
kus saab meistriga koos kududa. 
Meie juurest saab osta Haapsalu 
salle ja pitse, mis on kootud tra
ditsioone järgides ning vastavad 
nõuetele. Siit saab osta kõike pit
silist ja vähem pitsilist. Meilt leiab 
käsitööraamatud, (pits)keraamikat, 
sallilõngu ja ka pitse hõlmavat too
tearendust. Seltsil on käsitööraama
tute riiul, mida saab soovi korral 
kasutada – igaüks võib tulla omale 
mustreid otsima! 

Meil on ruumi ka käsitöönäitus
te korraldamiseks. 2014. aastal toi
muvad need Meistrite aasta raames: 
igal kuul on uus näitus ja esindatud 
uus meister või meistrid. Järjekord 

on hetkel juba aprillis 2015. 
Oleme avatud olnud veidi üle kahe 

kuu, külastajate arv läheneb kahele tu
handele ning elame suure suve ootuses. 

Oled oodatud meile külla – tule vaa
tama ja imetlema Haapsalu pitsilist ilu! 

Haapsalu Pitsikeskus on avatud TR 
1118, L 1115. Vaata ka meie Facebook’i 
lehte (Haapsalu Pitsikeskus)!

Pitsiliste kohtumisteni Haapsalus ning 
ära unusta – Haapsalu III Pitsipäev toi-
mub juba 10. augustil 2014!

Mirje Sims 
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Osalemine Masqaţi Rahvusvahelisel 
folkloorifestivalil 22. jaanuar – 22. veebruar 2014

Foto: Liina Veskimägi-Iliste.

Omaan on väike riik Araabia pool
saare tipus, rahvaarvuga 2,34 mil

jonit, põhirahvas on araabia keelt rääki
vad omaanid. Omaan on moslemiriik, 
mille pindala on 309 550 km2 ja pealinn 
Masqaţ.

Festivalil käisid MariLiis Makus, 
Katarina Naarits, Aita Rõemus ja Liina 
Veski mägiIliste.

Festival toimus pealinnast umbes 
poole tunni sõidu kaugusel keset kõrbe
mägesid Amera Park’is. Festivali toimu
mispaiga läheduses oli traditsiooniline 
beduiinide küla, seal sai maitsta nende 
kohalikku toitu ja näha nende igapäeva 
elu.

Festivalil esitleti meistreid kuues pa
viljonis. Meiega sama ajal näitasid enda 
käsitööd 20 erineva maa meistrid. Olime 
ühises paviljonis Ungari, Peruu, Jordaa
nia ja Palestiinaga.

Need olid huvitavad kolm nädalat, 
kogemuste ja emotsiooniderohked: toi
musid töötoad, sai vaadata erinevate 
maade meistrite käsitööd, leida sarnasust 
ja kogeda midagi hoopis uut.

Keele ja kultuuripäev Petseri Lingvistilises 
Gümnaasiumis

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsil 
on saanud juba traditsiooniks käia 

igal aastal keelepäeva paiku külas Petseri 
Lingvistilise Gümnaasiumi perel. Sel aas
tal olime seal 17. märtsil, et korraldada 
koos üks mõnus ja tegus eesti keele päev. 
Lapsed olid ette valmistanud programmi, 
kus põimusid eesti ja soome keel, kõlasid 
laulud ja naljandid ning mängiti eesti 
rahvamänge. Muuseum tõi külakostiks 
käsitöötoad ja eesti keelt väärtustavad 
keelemängud. Räägiti, mida saab villast 
valmistada ja jutu kinnituseks said lap
sed meisterdada mõnusa villalamba. Pal
ju elevust tekitas helmekeede tegemine, 
taustaks seletused helmeste tähendusest 
ning kuidas neid rahvariietega kanda. 
Kõik poisid tunnistasid, et mõtlesid ehte 
valmistamisel oma emale. Keelemängu
des, mille tulemusel täideti tööleht, mõ
testati lahti Eesti koha  ja perenimesid 
ning innustati lapsi väärtustama oma 
sugupuud. 

Erikülaline oli sel aastal Tartu käsi
töömeister Aili Palm, kes tutvustas oma 

Foto: Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts.

suguvõsa setu tausta ämma tekstiilide 
näitel. Ämma heegelpitsi mustrid on Aili 
põlistanud oma keraamikasse. Kaasavõe

tud päeva ja teemakohaseid tõid põlisel 
setu alal sai vaadata ka väikesel näitusel.

Virve Tuubel

Omaani kohalikust käsitööst oli 
võimsalt esil mägedes elavate beduiini
de väljapanek: näomaskides kangast ku

duvad või kedervarrega lõnga ketravad 
naised, valgetes kleitides mehed võrke 
kudumas ja korve punumas – kõik see oli 
omanäoline ja seni nähtust erinev.

Mind köitsid eriti peruulaste tikitud 
vööd ja alpakalõngast kudumid, Khaana 
klaasimeistri täiesti uskumatul, primi
tiivsel moel valmistatud klaasist ehted, 
Nigeeria vahabatika, Kirgiisia vilt ja Tai
vani punutised. 

Esialgne ebakindlus võõras kultuu
riruumis kadus peagi. Sealne rahvas 
tundus väga meeldiv ja erakordselt uu
dishimulik. Vabadel hommikupoolikutel 
oli aega ka linnaga tutvuda. Paaril korral 
saime sõita linnast välja, hingata mägede 
õhku, näha lõputuid liivakivist mäeahe
laid, maitsta kohalikku sööki ja nautida 
sooja ilma. Omaanis oli samuti talv, soo
jakraade aga 25–29°C – Euroopa inimes
tele just sobiv temperatuur selle maaga 
tutvuse sobitamiseks.

Liina Veskimägi-Iliste
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NIPINURK
NÖÖBITEGU
Tekst ja foto: Evelin Rikma

Nööpe pole kunagi liiga palju! Ometi ihkab hing teine-
kord midagi teistsugust, omanäolist ja erilist. Suurepära-
se nööbimaterjali leiad toidupoe puuviljaletist. 

Vajad: kookospähkli koort, haamrit, tange, lintlihvijat/
liivapaberit, puuri

Purusta kookospähkel ja eralda sisu koorest. Sisu söö ära 
ja koor purusta haamriga just nii suurteks tükkideks, mis-
suguseid nööpe vajad. Hea on seda tööd teha paksema 
kanga vahel põrandal vaiba peal. Vajadusel võid tangi-
dega teravamad nurgad maha naksata. Järgmiseks lihvi 
nööbi servad ümaraks ja puuri augud sisse. Võid kindel 
olla, et kahte täpselt ühesugust nööpi sa ei leia! 

Viljandi KA juubeliaasta
2014. aastal möödub 20 aastat rah

vusliku käsitöö osakonna esimese õppe
kava – talukujunduse ja rahvusliku käsi
töö – avamisest. Nüüd rahvusliku tekstiili 
nime kandev õppekava on olnud teenäi
tajaks rahvuslikke käsitöötraditsioone ja 
oskusi uuriva ning arendava osakonna 
teiste õppekavade, rahvusliku ehituse 
ja metallitöö ning pärandtehnoloogia 
magistriõppe loomisel. Oleme otsusta
nud tähistada juubelit kogu osakonnaga 

koos. Soovime seeläbi rõhutada, et meie 
tegevuse juures ei ole oluline konkreetne 
tehnika või materjal, vaid üldine maa
ilmavaade, mis meie missiooni koha
selt hoiab paikkondlikke ja rahvuslikku 
identiteeti tugevdavaid ning taasloovaid 
väärtusi. Sellise koosluse ja eesmärkidega 
käsitööosakond on kogu Euroopa kõrg
haridusmaastikul unikaalne. 

Juubeliaastat läbib meie õppejõudu
de kirev, sünnipäevale kohase hinnaga 

täienduskoolituste sari. Sügisel jõuame 
oma näitustega lisaks Viljandile ka Tal
linnasse ja Tartusse. Aasta kulmineerub 
14.–15. novembril Viljandis toimuva juu
belikonverentsi ja vilistlaspäevaga.

Ootame kõiki uusi ja vanu sõpru 
meiega koos sünnipäeva tähistama! Täp
sem ürituste kava on kättesaadaval meie 
kodulehel http://www.kultuur.ut.ee/et/
rahvuslik/juubeliaasta

Ave Matsin

Pärimus ja haridus
Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ 

sügisseminar „Pärimus ja haridus“ 
toimus 21. oktoobril Türi Kultuurimajas 
ning oli pühendatud pärandkultuuriaas
tale 2013. 

Seminari teema „Pärimus ja haridus“ 
käsitles pärandkultuuri püsimajäämise 
võimalusi tänapäeva maailmas. Anu Pin
ki ettekanne viis kuulajad meie esivane
mate esemelise ja käelise pärandi juurde. 
Säilinud esemete kaudu saame küll teada, 
milliseid esemeid tehti, aga vähem on uu
ritud käelist pärandit, oskuste omanda
mist pereringis või meistri käe all. Käeliste 
oskuste edasikandumine toimus enamasti 
meisterõpipoiss meetodil. Tänapäeval, 
tehnoloogia arenguga ning käsiraamatu
te ja õpikute levikuga, on katkenud meie 
esivanemate oskuste pärandamine ja sa
geli ei jõua need meieni algupäraselt. Anu 
Pink selgitas käsitööõpetajatele pärand
tehnoloogia uurimise võimalusi ning kut
sus märkama inimesi, kes on oma käelises 
tegevuses uue eseme loomisel säilitanud 
esivanemate pärandatud tehnoloogilisi 
võtteid. Ta innustas õpetajaid koos õpi
lastega rohkem pöörduma muuseumite 
kogude poole, tegema välitöid ning ana
lüüsima kriitiliselt õppekirjandust. 

Lektor Kaidi Holm käsitles oma et
tekandes autoriõigusi pärimuskultuuris, 
keskendudes selle emotsionaalsetele, 
eetilistele ja juriidilistele aspektidele. Se
minari osalejad arutlesid selle üle, kes on 
autor ning mis on teos. Pildistamise ja 
salvestamise ning selle avaldamise õigus 
puudutab iga õpetajat, kes loob tunnitöö 
edukaks läbiviimiseks uusi õppevahen
deid ja näidiseid. Saadi teada autoriõigu
se ja omandiõiguse erinevusest ning au
tori õigusest autoritasule. Sageli ei peeta 
autorluse tavast kinni ning esineb plagia
ate, piraatkoopiaid, esemete teadlikku ja 
ebaseaduslikku teoste kopeerimist ning 
nende müüki. Kuna Kaidi Holm on ka 
ise loominguline inimene, siis olid tema 

Muhu kinnas, mille eeskujuks võetud 
mitu vana kinnast. Foto: Anu Pink.

näited tegelikkusest ilmekad ja mõtlema
panevad. Vestlustest osalejatega selgus, 
et autoriõiguse küsimusega on käsitöö
õpetajad sageli kimpus olnud. Loomeini
mesed ei ole tõsiselt süüvinud õigusakti
desse, aga hilinenud tarkus nõuab suurt 
asjaajamist, seetõttu hindasid seminaril 
osalenud kõrgelt lektori teemakäsitlust 
kui head võimalust saada keerulistest as
jadest lihtsamalt aru. 

Seminari käigus külastati tekstiili
kunstnik Resa Tiitsmaa Nukutuba ja 
Eesti Ringhäälingumuuseumi. Türi Toi
metulekukooli käsitöö ja kunstiõpetajad 
tutvustasid oma kooli eripära – seal on 
loodud kaasaegsed võimalused erivaja
dustega noorte õpetamiseks ning suurt 
rõhku pööratakse tegevusteraapiale. 
Käeline tegevus aitab õpilasel paremini 
toime tulla ka teistes õppeainetes. 

Seminari tööpäeva mahutati ka seltsi 
üldkoosolek, kus tutvustati uusi liikmeid, 
õnnitleti juubilare, esitleti seltsi logo stii
liraamatut, ning kinnitati seltsi uus juha
tus. 

Saara kirjastus pakkus seminari osa
lejatele uut käsitööalast kirjandust ja kä
sitööõpikuid.

Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ sü
gisseminari toetas Eesti Kultuurkapital.

Kristi Teder, Eesti Käsitööõpetajate 
Selts „Aita“
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ToetajaliikmedÜritused 2014
Kodukäsitöö OÜ-Eesti 
Käsitöö Maja
rahvuslik käsitöö, rahvarõi-
vaste müük ja valmistamine
6314076 info@crafts.ee 
www.crafts.ee

Viru Käsitöö Salong
Rahvuslik käsitöö, rahvarõi-
vaste valmistamine
3241587 
viru.kasitoo@mail.ee  
www.aale.ee

Elotroi OÜ
villasest ja linasest tooted
5065672 elo@elotroi.ee 
http://www.elotroi.ee

Kango Tekstiil OÜ
kangastelgedel kootud 
tekstiilid
5061023 
kangotekstiil2005@hot.ee
http://www.kangotekstiil.ee

Liliina OÜ
linased kodutekstiilid
5041420 liliina@liliina.ee 
http://www.liliina.ee

Vestra EX OÜ
linased tooted
5134587 vestraex@hot.ee 
http://www.vestra.ee

Võrumaa Ukuharu
naturaalsest linasest 
käsitööesemed
7821949/5659111 
www.zone.ee/voruukuharu

Kadipuu OÜ
sisustustekstiil
5111711 kadipuu@sejs.ee 
www.kadipuu.eu

OÜ Ribiinia
gobeläänist tooted
5155029  
marje.vihula@hot.ee 
www.ribiinia.ee

Linen4me
linasest jm. naturaalsest 
materjalidest sisustusteks-
tiilid
55600233 
info@linen4me.com
http://www.linen4me.com 

Reta LG OÜ
lapitekid jm. sisustus 
tekstiilid, kudumid
56687802 laine@reta.ee 
sautiina@hot.ee
http://www.patchwork.ee/ 

Lõnga-Liisu OÜ
kudumid
5121214 ylle@longaliisu.ee
www.longaliisu.ee

Marimirt OÜ
silmus- ja masinkudumid
4733460 marimirt@hot.ee
www.handicrafts.ee

Mirelle Käsitöö OÜ
kudumid
5229798 
mirellekasitoo@hot.ee
www.zone.ee/mirelleka-
sitoo

Ruut ja Triip OÜ
rahvuslikud kudumid
5111678 ruutjatriip@hot.ee

Villapai OÜ
eesti maalamba villast laste 
ja beebide kudumid
53462209 
villapai@villapai.ee
www.villapai.ee

Külliki Nõu FIE
vilditud tooted
5062657 woolhats@hot.ee
www.hot.ee/woolhats

Foelte OÜ
vilditud tooted
56655513 
riina.maitus@gmail.com
www.riinamaitus.ee

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

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

Woolcentrum OÜ
villa pesemine, müük. Villa 
ja lõnga värvimine
51917418 
ingy.kiisa@gmail.com 
www.woolcentrum.net 

Aita Rõemus
siid
58500685 
aitaroemus@gmail.com

Eesti Nukuehitus OÜ
mänguasjad
5160657 
info@nukuehitus.ee
www.nukuehitus.ee

Tiia Mets FIE
keskaegsed nukud, kangast 
ehted, kujundustööd ja 
illustratsioonid
5520348 tiia@tsunft.com 
www.tsunft.com

Hidante OÜ
setu pits
5534051 
ulvekangro@gmail.com

Artwood OÜ
kadakast suveniirid
5102102 
artwood@artwood.ee
www.artwood.ee

Henry Pähn FIE
kadakapuust tooted
5076647 
henry.pahn@mail.ee
www.hot.ee/haapsaluka-
dakas

Krista Liiv FIE
looduslikust materjalist 
(vitsad, oksad jm.) dekora-
tiivesemed
5178968 kristaliiv@hot.ee

Liimeister OÜ
puutöö, lambakujulised 
pingid ja lastekiiged
56645028 kaasen@hot.ee
www.kaasen.ee

Rein Kiviorg FIE 
puidust mänguasjad
5205284 

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

Roosid ja Okkad
keraamika
5344 7638 hedwig@tulik.eu
FB: Hedvigi töötuba

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

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

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

Sepikoda OÜ
sepis
5098948 aira@sepikoda.ee
www.sepikoda.ee

Manlund OÜ
nahast tooted
5036351, 5064599
manlund@nahakoda.ee
www.nahakoda.ee

Eviteh OÜ
käsitsi valmistatud seep
56486514, 5043407
info.eviteh@mail.ee

Aeg Sündmus Koht Lisainfo
Juuni
15. Suur rahvarõiva päev Jäneda, Lääne-

Virumaa
Luule Nurga 5287107 
luulekodu@gmail.com

6.-8. Pika tänava laat Rakvere pikk tänav ja 
kirikupark

Silva Rannaste 5029857 
silva.rannaste@gmail.com 
http://pikalaat.rakvere.ee/

6.-8. Viljandi hansalaat Viljandi vanalinn info 4334606, 53233899 
http://hansa.viljandi.ee/

13.-15. 
14.

Rahvakunsti laat Rahvakunsti 
laada raames noorte ja laste laat

Raekoja plats, Tallinn www.folkart.ee 5187812 
info@folkart.ee

23. Avinurme tünnilaat Avinurme, Ida-
Virumaa

www.avinurme.ee 3397483

27. 06-27. 07 Näitus ornaMENTAALNE Tallinna Kunstihoone www.folkart.ee 5187812 info@folkart.ee
27.-29. Pärnu Hansapäevad Pärnu hansa.parnu.ee
28. Põltsamaa Linna- ja lossipäev Põltsamaa Lossihoovis info ja reg: www.teokoda.ee
Juuli
10.-13. XIV Keskaja päevad Vanalinn, Tallinn www.folkart.ee 5187812 info@folkart.ee
11.-13. Eesti seppade päevad Kärdla, Hiiumaa www.hiiukasitoo.ee  www.hiiumaa.ee 
12.-13. Rahvusvaheline pitsifestival 

"Pitsilised peolauad"
Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikoolis

Nooruse maja 
www.noorusemaja.ee

11.-13. Kihnu Mere Pidu Kihnu saar www.kihnu.ee 
12. Suvine käsitöö- ja omaloo-

mingulaat
Kärdla vabrikuväljak, 
Hiiumaa

www.hiiukasitoo.ee  
www.hiiumaa.ee

16.-20. Võru Folkloorifestival Võru, Võrumaa www.vorufolkloor.ee
18.-20. Võru Folkloorifestivali raames 

Käsitöö ja kunsti laat. 
Võru, Võrumaa Margus Külm laat@vorufolkloor.ee 

http://www.vorufolkloor.ee
26.-27. Jäneda talupäevad Jäneda www.janedaturism.ee 
August
1.-2. Pärnu XVII Gildipäevad Maarja Magdaleena 

Gild, Pärnu
www.maarjamagdaleenagild.ee

1.-3. Vabariiklikud portselanipäevad Pärnus Nooruse Majas Nooruse maja www.noorusemaja.ee 
3. Otepää käsitöölaat Otepää Ene Raudsepp 56153357 Otepää Naisselts
10. Haapsalu III pitsipäev Haapsalu Haapsalu Käsitööselts 

www.haapsalusall.ee
8.-10. Valge daami festival, käsitöölaat Haapsalu www.valgedaam.ee
9.-10.. Lihula lillkirja festival Lihula mõis www.lihula.ee
16. Ruhnu käsitööpäevad Ruhnu saar kulli.vahi@gmail.com
September
19. Juhtide kool Tallinna Rahvaülikool, 

Estonia pst 5a
www.folkart.ee 5187812 
info@folkart.ee

27. V Jõhvi Mihklilaat Jõhvi Mihkli kiriku 
juures

Anne Uttendorf  5547273 
anne.uttendorf@gmail.com

Oktoober
4. Kangakudujate infopäev Avinurme Elulaadikes-

kus, Ida-Virumaa
Veinika Västrik 5806 8703 
veinika@kangaspuu.ee

11. VII Käsitööettevõtjate foorum Pärnu www.folkart.ee 5187812 info@folkart.ee
25. Käsitöökojad üle maa Kõikjal Eestis www.folkart.ee 5187812 info@folkart.ee
November
6.-9. XVIII Mardilaat Saku Suurhall, Tallinn www.folkart.ee 5187812 info@folkart.ee
Detsember
12.-13. XVIII Viljandi käsitöömess Sakala keskus, Viljandi Leida Mägi 5290617 rahvakunst@hot.ee
12.-13 Talvine käsitöö- ja omatoo-

dangu laat
Kärdla Kultuurikeskus www.hiiukasitoo.ee 

www.hiiumaa.ee
20. Rapla XIII jõululaat Rapla Ivi Sark 5128931 ivi.sark@mail.ee

Rohkem üritusi www.folkart.ee

Uued trükised

Eesti Rahva Muuseum koos-
töös Tartumaa Rahvakul-

tuuri Keskseltsiga annab välja 
koguteose Vana-Tartumaa 
rahvarõivad. Rikkalikult illust-
reeritud raamat käsitleb üksik-
asjalikult 16 Tartumaa kihel-
konna rahvarõivaste elemente 
ja nende kandmist.

Raamatu esitlus toimub Eesti 
Rahva Muuseumi Näitusema-
jas (Kuperjanovi 9) järjekord-
sel rahvarõivapäeval, 31. mail, 
kell 12. Eriti oodatud on kõik 
raamatu ettetellijad, kes oma 
raamatu esitluse järel ka kätte 
saavad.



12

MAAKONDADE SELTSID JA ÜHENDUSED NING KÄSITÖÖ INFOPUNKTID (INFO)

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Pikk 22, Tallinn 10133

e-post: info@folkart.ee
telefon 6604772/5187812

korrektor: Kadri Liimal
Trükk ja kujundus: Vali Press

Ida Virumaa
Rahvakultuuri spetsialist: Erika Kõllo 
3321248/5200943 erika.kollo@rahvakultuur.ee
Ida-Virumaa Käsitööselts MTÜ
Anne Uttendorf, 5547273, 
anne.uttendorf@gmail.com
Narva Klubi Käsitöö
Olga Kublitskaja, 5531658, estonianlace@gmail.com
INFO Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
Anne Uttendorf, 5547273, 
anne.uttendorf@gmail.com

Jõgevamaa
Rahvakultuurispetsialist: Pille Tutt 7766395/521 
1967 pille.tutt@rahvakultuur.ee
Põltsamaa Käsiteokoda, Katre Arula, 5513147, 
katre.arula@mail.ee 
Põltsamaa Käsitööselts, Anne Ütt, 55612312, 
anneytt@hot.ee

Järvamaa
Rahvakultuurispetsialist: Lili Välimäe 
3859634/53439531 lili.valimae@rahvakultuur.ee 
MTÜ Kesk Eesti Käsitööselts, Imbi Karu, 56956639, 
imbi.karu@mail.ee 
Silvia Aarma, 5015975, silvia.aarma@paidevald.ee 
INFO Huviselts Põimik Ruta Eslas, 3879286, 
56207145

Läänemaa
Rahvakultuurispetsialist: Marju Viitmaa 
4725642/522 9831 marju.viitmaa@rahvakultuur.ee
Haapsalu Käsitööselts, Mirje Sims, 5160445, 
mirje@haapsalusall.ee 
INFO Haapsalu Kutsehariduskeskus, Marju Heldema, 
56158119, marju@hkhk.ee

Lääne-Virumaa
Rahvakultuurispetsialist: Pilvi Lepiksoo 
3258037/53324118 pilvi.lepiksoo@rahvakultuur.ee
Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts 
Kersti Loite, 5143795, kerstiloite@hotmail.com 
Jäneda Käsitöökeskus, Luule Nurga, 5287107, 
luulekodu@gmail.com 
INFO Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts, Kersti Loite, 
3241587

Põlvamaa
Rahvakultuurispetsialist: Kati Taal 799 8943/5802 
2858 kati.taal@rahvakultuur.ee
Põlva Käsitööklubi
Mare Põld, 53917587, marepold@gmail.com
Asta Tagel, , 7995338 astatagel@hot.ee
Räpina Käsitöökoda, Malle Avarmaa, 55602314, 
malle14@hot.ee 
INFO Ulve Kangro Meistrikoda, Ulve Kangro, 
5534051, ulvekangro@gmail.com

Pärnumaa
Rahvakultuurispetsialist: Aire Koop 
4479768/55536693 aire.koop@rahvakultuur.ee 
MTÜ Maarja-Magdaleena Gild 
Kadri Rebane, 55588187, kadrirebane1@gmail.com 
Pärnumaa Rahvakunsti- ja Käsitöökeskus, Eeva Talts, 
56453401, eeva.talts@mail.ee

Raplamaa
Rahvakultuurispetsialist: Anne Ummalas 
4841145/55638048 anne.ummalas@rahvakultuur.ee
Käsitööseltsing „Süstik“
Iivi Sark, 5128931, ivi.sark@gmail.com

Tallinn ja Harjumaa
Harjumaa ja Tallinna Keskselts, Reet Suurkask, 
55564919, kasereet@gmail.com 
Harjumaa Muuseum, Riine Kallas, 6782049, 
riine.kallas@hmk.ee 
Kose Kunsti ja Käsitöö Selts, Piret Aavik, 5078055, 
piret.aavik@gmail.com 
Rahvakunsti Klubi, info@rahvakunstiklubi.ee 
Eesti Käsitöö Maja, Silja Nõu, 6314076, 
silja@folkart.ee 
Tallinna Rahvaülikool, 6306508 56901707, 
info@kultuur.ee

Tartumaa
Rahvakultuurispetsialist: Astrid Hallik 
7305231/56491696 astrid.hallik@rahvakultuur.ee
Tartumaa Käsitöö Keskselts 
Maire Henno, 55628457, maireh@yle.edu.ee 
Tartu Käsitööklubi, Tiina Konsen, 53478479, 
Tiina.Konsen@raad.tartu.ee, 
kasitooklubi@gmail.com 
MTÜ TuleLoo, Kadri Tomasson, 56661171, 
tulejaloo@gmail.com 
Eesti Rahva Muuseum, Virve Tuubel, 56204979, 
virve.tuubel@gmail.com

Valgamaa
Rahvakultuurispetsialist: Eha Mandel, 
7666177/5392 6891 eha.mandel@rahvakultuur.ee
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts
Marge Tadolder, 56466720, 
margetadolder@gmail.com 
INFO Käsitöökelder, Mai Norman, 55915446, 
mainorman@hot.ee 
INFO Anni Butiik, 56466720, 
margetadolder@gmail.com

Viljandimaa
Rahvakultuurispetsialist: Anneli Kundla 
4330436/57871177 anneli.kundla@rahvakultuur.ee
Viljandimaa Rahvakunstiühing, Leida Mägi, 5290617, 
tahvakunst@hot.ee

Võrumaa
Rahvakultuurispetsialist: Maie Pau 
7868366/53465634 maie.pau@rahvakultuur
MTÜ Aila Näpustuudio
Aila Kikas, 7828048/5079920, 
ailastuudio@gmail.com 
Kreutzwaldi muuseumi käsitöötuba
Marika Sepp, 51928199, sepamari@gmail.com 
MTÜ Näputüüselts, Marge Ojastu, 53932352, 
margeojastu@gmail.com

Saared
Hiiumaa Käsitööselts Ain Jepišov, 5244785, 
hiiukasitoo@gmail.com 
Rahvakultuurispetsialist: Helle-Mare Kõmmus 
4632192/5299429 
helle-mare.kommus@rahvakultuur.ee 
Kihnu Käsitöö, Mare Mätas, 5071453, 
kultuuriruum@kihnu.ee 
Muhu käsitööselts Oad ja Eed
Ülle Kuusk, 5177340, yllekuus@hot.ee, 
oadeed@gmail.com 
Saaremaa käsitööühendus MTÜ Kadakmari

Imbi Padar, 5089682, Imbi.padar@gmail.com
Rahvakultuurispetsialist:
Krista Lember 4520525/5121447 k
rista.lember@rahvakultuur.ee 
Vormsi Käsitöö Selts
Liisa Ostapenko, 5241887, liao@hot.ee
Kristina Rajando 56616395, 
kristina.rajando@gmail.com 
MTÜ Ruhnu Kultuuriait Külli Vähi, 56929551, 
kulli.vahi@gmail.com

Setomaa
MTÜ Seto Käsitöö Kogo
Sigre Andreson, 5071029, sigre@setomaa.ee 
MTÜ Värska Käsitööselts Kirävüü
Ingrit Kala, 5120659, ingrit@setomaa.ee

Koostööpartnerid

MTÜ Rahvarõivas
rahvaroivad.folkart.ee
Anu Randmaa, e-post: anu@folkart.ee, 56682283
MTÜ Käsitöömaailm
Koolituste ja näituste korraldamine
Maiken Mündi, e-post: maiken@folkart.ee
Eesti Käsitöö Maja 
Pikk 22, Tallinn 10133
Rahvusliku käsitöö müük
Riina Tombergi rahvuslikud kampsunid
Rahvakunstigalerii 
Rahvakunstigalerii näitused
Karin Vetsa, karin@folkart.ee
Allikamaja Käsitöö
Lühike Jalg 6a, Tallinn
Rahvusliku käsitöö müük
Koolituskeskus, Rahvarõiva Nõuandekoda

Eesti Rahva Muuseum
Rahvakultuuri Keskus
Tallinna Rahvaülikool
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Tallinna Ülikool
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA
Eesti Tööõpetusõpetajate Selts ETS
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Fenno-Ugria Asutus
Sihtasutus Kutsekoda

Liikmelisus
Käsitööliit on Vabaharidusliidu, Folkloorinõukogu, 
Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni, 
Euroopa Rahvakunsti- ja Käsitööföderatsiooni ning 
Põhjamaade Käsitööliidu liige.

ERKL juhatus
Liina Veskimägi-Iliste (juhatuse esimees), Liivi Soova, 
Ave Matsin, Anu Randmaa, Katre Arula, Virve Tuubel, 
Lembe Maria Sihvre

ERKL töötajad
Monika Plaser, tegevjuht, monika@folkart.ee
Maiken Mündi, projektijuht, maiken@folkart.ee
Karin Vetsa, projektijuht, karin@folkart.ee
Leen Jõesoo, arendusjuht (lapsehoolduspuhkusel)

Pakume Käsitööliidu aastateemade 
raamatuid ja katalooge.
www.folkart.ee/kirjastamine

Kordustrükina on ilmunud Reet Piiri Talurahva 
ülerõivas 19. sajandil


