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Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

TEATAJA
KEVAD 2018 NR 38 

Kevadine Teataja ilmub traditsiooniliselt Käsitööpäevadeks 
ja on nüüd juba mitmendat korda veebilehena. Mai alguses 
saame kokku Haapsalus toimuvatel Käsitööpäevadel, et seal-
sete meistrite ja käsitööliste tegemisi uudistada. Sisukas semi-
narikava tõotab pakkuda huvitavat päeva Haapsalu Kutseha-
riduskeskuses, ringreis Läänemaal annab aga võimaluse koh-
tuda tegijatega kohapeal.

Tallinnas alustame suvehooaega 1. juunil, kui toimub Rah-
varõivaste tuulutamine. Uus asukoht ja uus aeg annavad ette-
võtmisele hoogu, ning arvatavasti liitub meiega ka hulk uusi 
huvilisi.

Ajatuse aasta käsitöösuvi pakub palju võimalusi, suur hulk 
laagreid ja kursusi on tulvil väljakutseid üsna erinevatel käsi-
tööaladel. Käsitöökalendris leidub vanu häid, aga ka päris uusi 
ettevõtmisi alates rahvarõiva õppepäevadest Tõstamaal ja 
lõpetades Nordic Knitting Symposiumiga Viljandis. Üsna mit-
meid nendest ettevõtmistest tutvustame Teatajas, kuid kind-
lasti soovitan jälgida käsitööliidu Facebooki lehekülge, kus 
jagame pidevalt infot üle Eesti toimuvate ettevõtmiste kohta.

Suve keskel toimuvad Keskaja Päevad tulevad uuenenud 
Rüütliturniiriga: teeme turniiri esimest korda koostöös aja-
looklubiga Nordburg. Samuti oleme programmi liitnud linna-
müüri tornid ja nende lood. Rahvakunstilaadal soovime küla-
listele aga senisest rohkem pakkuda rõõmu isetegemisest, töö-
tubasid ja meistrikodasid on avatud varasemast rohkem.

Aga juba 7. septembril avame Katariina kirikus meie aasta-
teema näituse „Ajatus“. Näitusel osaleb 30 käsitöömeistrit eri-
nevatelt aladelt sepisest tikandini. Näituse kuraator on meile 
„Käsitööga tööle“ projektist tuttav teatrikunstnik Mae Kivilo, 
näituse tehnilise poole eest vastustab Kaarel Kuusk. Tavapä-
raselt oleme teema-aasta seminari pidanud kevadel, sel korral 
saame aga kokku 21. septembril, et Katariina kirikus teadlaste 
ja arvamusliidritega abil „Ajatuse“ teemat avada.

Uue algatusena toimub septembri alguses Põhjamaade 
käsitöönädal, Põhjamaade Käsitööföderatsiooni kuuluvad rii-
gid teevad ühel ajal koos käsitööd, esimesel korral kõik siiski 
veidi enda moodi. Meie teemaks on kiri-kott, mille kohta saad 
täpsemalt lugeda Teataja  9. leheküljel.

Sisukas ja võimalusterohke suvi on kohe-kohe käes, soovin 
lennukaid ideid ning uusi ja põnevaid kohtumisi meie tublide 
meistrite ja käsitöötegijatega!

Liina Veskimägi-Iliste
Juhatuse esimees

Foto: Sandra Urvak, modell: Monika Hint

Käsitöö on me pärand
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Pärandihoidjad 2017

Maie Roos
Maie Roosi ja tema tikandeid tuntakse 
Lihulas hästi. Osa tuttavaid kutsub teda 
Roosi Maiks või Mai Roosiks. Nimi Roos 
on Maiele kui loodud, sest tikkimist on 
Lihula kandis juba ammustest aegadest 
roosimiseks nimetatud ja roosimise 
kunsti valdab Maie täiuslikult.

Maie on tikkinud kogu elu. Ta val-
mistas kümmekond aastat töö kõrvalt 
UKU-le käsitööesemeid, muu hulgas roo-
sis ka kindaid. Rahvariideseelikuid hak-
kas Maie tikkima 1990. aastatel, tekke 
kümmekond aastat tagasi. Tema käe alt 
on tulnud lugematul hulgal roositud kin-
daid, seelikuid, patju ja muid esemeid. 
Maie valmistab rahvarõivaseelikud algu-
sest lõpuni ise: tikib, õmbleb ja kurrutab. 
Eriti väärtuslikud on Maie tikitud tekid. 
Peaaegu igal aastal valmib tal uus Lihula 
tikandiga tekk. Neist osa on vanade tek-
kide koopiad, osa mustreid on Maie ise 
vanade tekkide ainetel loonud. Maie loo-
dab, et armas Lihula lillkiri särab veel 
järgmised sadakond aastat.

Raamatu „Lihula lilltikand. Õpe-
tus. Mustrid. Inspiratsioon“ eessõnasse 
kirjutas Maie Roos järgmised read: 
„Tänapäeva tõtlikus elus leiame sageli 
vabandusi, miks ei saa suuremahulisi 
käsitööesemeid teha. Küll on vähe aega 
või vähe valgust, küll valed prillid või 
valed lõngad. Avastades esiemade rik-
kalikku käsitööpärandit, imetleme aga 
ikka ja jälle seda oskust ja annet, millega 
tikkijad oma kaunid esemed on loonud. 
Sajandivanuste tekkide maitsekas värvi-
valik ja fantaasiaküllane kompositsioon 
tekitavad soovi nende loojatest rohkem 
teada saada ning ise midagi sama kau-
nist luua.“

Maie loob. Ta ei otsi vabandusi, miks 
ei saa seelikut või tekki tikkida. Tema 
leiab alati aja ja võimaluse, et teistelegi 
nõu ja õpetust jagada. Maie innustab ja 
on eeskujuks. Maie on lihtsalt üks väga 
abivalmis ja armas inimene.

Urve Selberg

Katre Arula
Pärandihoidja auhinnaga pärjatud Katre 
Arulat teame tunnustatud käsitöö-
meistri ja moekunstnikuna, kes ammu-
tab sageli inspiratsiooni rahvakunstist. 
Tema rõivastes on isikupära ja vaoshoi-
tust, neil on jutustada oma eriline lugu.  

Tunnustatud Eesti Käsitöö märki 
kannavad Katre välja töötatud kindakir-
jatehnikas tooted, mis lubavad autoril 
kasutada kunagi esiemade poolt kin-
nastesse kootud motiive tänapäevas-
tel rõivaesemetel, kottidel ja muudel 
aksessuaaridel. Käsitööliidu viimasel 
rõivakonkursil eesti-keha-kate2 tun-
nistati võidutööks vanaemale mõeldes 
valminud meisterlikult teostatud kleit 
„Sõlelugu“. Kuulda on, et Katre Meist-
rikojas Põltsamaal puhuvad juba uued 
tuuled ja õhus on põnevaid ideid. 

Sama põhjalikkusega kui oma loo-
mingusse on Katre panustanud ka Põlt-
samaa kultuurielu edendamisse. Käsi-
tööliidu juhatuses olles on tema toetus 
olnud väga oluline nii uute ettevõtmiste 
planeerimisel kui ka elluviimisel. Oma 
kodukoha Põltsamaa on ta toonud suu-
relt Eestimaa käsitöökaardile.

Õnnitleme ja soovime, et pärandi-
hoidja auhind annab Katrele kindlust ja 
julgust uuteks loomingulisteks otsingu-
teks. Põnevusega ootame osalemist kon-
kurssidel, näitusi meie rahvakunstigale-
riis ja mujal. Seni kanname armastusega 
tema rahvuslike motiividega autoriteh-
nikas rõivaid ja aksessuaare.

Liivi Soova

Harvi Varkki
Oma esimese päris ehte tegi Harvi juba 
9–10-aastasena. Erilise huvi metallitöö 
vastu sütitas isa ja vanaisa põnev ees-
kuju. Harvi vanaisa oli erakordne küla-
sepp, kes katsetas lõputult uusi võima-
lusi. Emapoolsest suguvõsast on Harvile 
antud kaasa armastus kaunite kunstide 
vastu ja samuti tohutu töövõime.

Põhjalik süvenemine oma töösse 
ja sügav huvi ajalooliste asjade sünni-
loo vastu täidab Harvi tööpäevad. Enne 

kunstiõpinguid Tallinna Tehnikaülikoo-
lis omandatud insenerikraad on osutu-
nud võimsaks boonuseks armastatud 
ehtekunstiga tegelemisel. 

Harvi lõputöö Eesti Kunstiakadee-
mias oli hõbedast valatud detailidega 
ning inkrusteeritud kulla ja ehtekividega 
kaetud pronksist ehisvöö. Tol ajal keegi 
metallehistöö kateedris metallivalu teh-
noloogiaga aga ei tegelenud, mistõttu 
puudus seal kõik valamiseks vajalik. 
Nüüd tuli valamine endale ise päris algu-
sest peale korralikult selgeks teha, lisaks 
arendada ja ehitada töövahendid.

Pärast kunstiakadeemia lõpeta-
mist tekkis ootamatu võimalus minna 
Halle kõrgemasse kunstikooli, et end 
sküütide iidse granulatsioonitehnikaga 
kurssi viia. Sellest arenes ka hilisem huvi 
pärltraadi tehnika vastu. 

Kui toimus teine Seto Kuningriigi 
päev, oli Harvi meelest sobilik sinna sõita 
vaid enda vermitud peenraha-münti-
dega, millest kujuneski välja traditsioon. 
Münte on tulnud enamgi vermida ja ikka 
täpselt nii, nagu neid tuhat aastat tagasi 
valmistati. Kõigele lisaks on Harvi uuri-
nud ülipõhjalikult muinasvalu tehnoloo-
giat ja teinud sellega katsetusi, õpetanud 
Viljandi Kultuuriakadeemias, juhenda-
nud töötubasid Soomes, Islandil ja loo-
mulikult ka Eestis.

Viimastel aastatel on Harvi kesken-
dunud krõllide tegemisele. Ja mitte liht-
salt vanaaegsete ehete matkimisele, vaid 
ikka käsikäes uurimistööga, et teada 
saada, kuidas meie esivanematest meist-
rid neid täpselt tegid. 

Kaasteelisena tundub mulle, justkui 
loeks Harvi aeg-ajalt mingil saladuslikul 
kombel iidsete meistrite ülestähendusi, 
salanippe ja lausumisi. Võttes Univer-
sumist palju, põimib ta teadasaamise 
keerdköied oma ehetesse, väikevormi-
desse, skulptuuridesse, maalidesse ja 
joonistustesse.

Anne Roolaht
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Pärandihoidjad 2017. 
Vasakult: Harvi Varkki, 
Maie Roos, Katre Arula. 
Foto: Sandra Urvak
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Eesti Kultuurkapital. Fotod Liis Treimann

Veebruari alguses sättisime sahisevates seelikutes sammud Tallinna 
Kultuurikatlasse, sest toimus Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate 
jagamine. Käsitööliidu taastamise eestvedaja ja pikaaegne juht Liivi Soova 
pälvis elutööpreemia käsitöövaldkonna edendamise ja pärimuse loova 
rakendamise eest. Rahvakunstivaldkonnas sai aastapreemia ka Kersti 
Loite raamatu „Virumaa rahvarõivad“  koostamise eest. Raamat oli Kersti 
pikaaegse uurimuse vili. Veel kord suured õnnesoovid käsitööpere poolt!

Liivi Soova pälvis Eesti 
Kultuurkapitali elutöö-
preemia, Kersti Loite 
aastapreemia

416-leheküljelise  rikkalikult illustee-
ritud raamatu väljaandja oli ERM.

ISBN 978-9949-548-44-6

https://kultuur.postimees.ee/4392423/kultuurkapitali-aastapreemiate-laureaadid-teada?gallery=117825&image=7540087
https://kultuur.postimees.ee/4392423/kultuurkapitali-aastapreemiate-laureaadid-teada?gallery=117825&image=7540079
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Parim näitus 
Preemia „Parim näitus 2017 Eesti Käsi-
töö Maja rahvakunstigaleriis“ on tun-
nustus käsitöömeistrile tema tehtud 
töö ja panuse eest Eesti käsitöö eden-
damisse. Eesti Käsitöö Maja rahvakuns-
tigalerii (Pikk 22, Tallinn) on kujunenud 
käsitöötegijate seas oluliseks näituse-
paigaks, kus saab näha parimate käsi-
töömeistrite loomingut. Iga-aastase 

Maakonna tegu 2017
Neljandat aastat anti välja auhind „Maa-
konna tegu“, mille eesmärk on märgata 
ja tunnustada paikkondlikku rahvakul-
tuuri ja käsitööd edendavaid ettevõtmisi 
ja eestvedajad. Sel korral said tunnus-
tuse Kedrafesti algatajad Uhti kõrtsis 
Tartumaal – Reola kultuurimaja, Uhti 
kõrts, Aili Palm, Tiina Konsen.

Laura Šmideberga näitus „Klaashelmed“.  Fotod Laura FB lehelt

tunnustuspreemia väljaandmisega 
tahame juhtida tähelepanu väga hästi 
teostatud ja esitletud näitustele. Sealt 
saavad innustust ja eeskuju ka kõik tei-
sed meistrid ja käsitöölised. Parima 
näituse 2017 tiitli sai Laura Šmideberga 
näitus „Klaashelmed“.  

https://kultuur.postimees.ee/4392423/kultuurkapitali-aastapreemiate-laureaadid-teada?gallery=117825&image=7540087
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Me kõik oleme 
vaimse kul-
tuuripärandi 
edasikandjad

Raplamaa käsitööseltsing Süstik 
tähistas oma 15 tegevusaastat 23. märt-
sil konverentsiga „Vaimne kultuuripä-
rand Raplamaal“. Päeva ettekanded olid 
pühendatud vaimse kultuuripärandi 
mõiste selgitamisele.

Rahvakultuuri Keskuse vaimse kul-
tuuripärandi osakonna juhataja Leelo 
Viita rääkis teemal „Vaimne kultuu-
ripärand ja tänapäev“. Vaadates lühi-
filmi „Vaimne kultuuripärand meis ja 
meie ümber“, valdas saalis olnuid suur 
äratundmisrõõm. Raplamaalt on Eesti 
vaimse kultuuripärandi nimistus praegu 
neli kannet.

Oma ettekandes „Rahvarõivastest eil-
sest tänasesse“ rääkis Anne Ummalas rah-
varõivaste ajaloost ja muutumisest, sellest, 
kuidas moevoolud on mõjutanud ka rahva-
rõivaste kujunemist. Paljud konverentsil 
osalejad kandsid rahvarõivaid, mille nad 
ise olid valmistanud. Lõpetuseks sõnas 
Ummalas: „Kui me ise oma pärandit siin-
mail ei väärtusta, siis ei väärtusta seda ka 
keegi teine.“

Sillaotsa Talumuuseumi pedagoog 
Liivi Miil tutvustas Valgu, Velise ja Nurtu 

kandi söögitegemist. Nimistusse on sealt 
kandist kantud mustikasupp klimpidega 
ja kartulivorst.

Oma teest kandlemänguni rääkis 
Aivar Arak. Valtu piirkonna sepatöödest 
rääkisid Alvar ja Aira Heiste OÜ Sepiko-
jast. Krista Urvet, kes on Rapla juurtega 
Ruhnu elanik, kõneles teemal „Ruhnu 
saare vaimne kultuuripärand“. Nais-
rahvatantsurühma Talutütred juhen-
daja Tiiu Laurimaa rääkis tantsijate 
esinemiste vahel oma teest rahvatantsu 
juurde. Viimase tantsu „Kihnumaa“ 
pühendas Tiiu minule. Tore oli jälle koos 
tantsida. Talutütardes olen ka ise tantsi-
nud ja käinud 2007. aasta tantsupeol. 

Päeva lõpuettekandes vaatasin tagasi 
Süstiku tegemistele – on õpitud ja kooli-
tatud, korraldatud laatasid, käsitööpäevi. 
Palju on reisitud nii maakonnas kui ka üle 
Eestimaa, tutvutud meistritega ja käsi-
tööseltsidega meil ja mujal.

Huvilistel oli võimalus osaleda töö-
tubades, küsida nõu meistritelt, vaadata 
väljapanekuid ning osta Hiiumaa käsi-
tööliste tooteid. 

Tänan kõiki, kellega 15 tegevusaasta 
jooksul oleme koostööd teinud!

Ivi Sark
Käsitööseltsing Süstik

Rahvarõivaste tuulutamine 
Tornide väljakul Tallinna 
vanalinnas 1. juunil  
kell 17 –19

Juba neljandat korda kutsume mee-
leolukale piknikule kõiki rahvarõivahu-
vilisi. Sel aastal aga augusti asemel juba 
juunis. Oodatud on nii rahvarõivakand-
jad kui ka -huvilised. Kõigil kohaletulnuil 
on võimalik tutvustada oma rahvarõi-
vaid või rääkida nende saamislugu.

Kohal on päevapiltnik, et kogu ilu 
üles võtta. Meistrid jagavad nõu rõi-
vaste valmistamise ja hooldamise kohta, 
eksperdilt saab küsida hinnangut oma 
rõivakomplektile, õpetusi ja soovitusi 
kandmise kohta. 

UUS! Rahvarõivakirbukas
Võimalus osta-vahetada-müüa kõike 

rahvarõivaga seonduvat materjalidest 

ja töövahenditest kuni täiskomplekti-
deni. Kauplemine oma müügitekilt ilma 
platsimaksuta.

Korraldajad:
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
MTÜ Rahvarõivas

Harjumaa Muuseumis ava-
takse suveks rahvarõivaste 
näitus
17. mail avatakse Harjumaa Muuseumis 
Harjumaa rahvarõivaste näitus. Näha 
saab nii ehtsaid museaale kui ka tänapäe-
val valmistatud rahvarõivakomplekte. 
Esindatud on kõik Harjumaa kihelkon-
nad. Näitus on valminud eri muuseumide, 
MTÜ Rahvarõivas, Harjumaa rahvarõiva 
nõuandekoja ja erakogude koostööna. 
19. mail, muuseumiööl, on kohal ka 
rahvarõiva nõuandekoja rahvas ja saab 
tulla isiklikke rahvarõivaid tuulutama. 
Rohkem infot www.hmk.ee

http://www.hmk.ee
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Paikkondlik 
rahvarõiva 
nõuandekoda 
Saaremaale
Sündisin ja kasvasin Tallinnas, kuid 
2006. aastal kolisin Saaremaale, kus asu-
tasin käsitööettevõtte. Eraldatus, vaikne 
ümbrus, sõbralikud ja lihtsad saarlased 
ning see miski, mida on raske sõnadesse 
panna, sidusid mind saarega jäädavalt. 
Käies laatadel oma kaupa müümas, 
tekkis vajadus saada endalegi rahvarõi-
vad. Nii jõudsin 2014. aasta jaanuaris 
rahvarõivaste valmistamise koolituse 
organiseerimiseni Saaremaal. Selle käi-
gus selgus tõsiasi, et infot eri kihelkon-
dade rahvarõivakomplektide kohta on 
raske saada. Puudu oli asutus, kus see 
info maakonnas kohapeal olemas oleks. 
Leidsin, et inimestele tuleks tutvustada, 
millised Saaremaa rahvarõivaste üksi-
kosad on muuseumides olemas, kuidas 
neid omavahel sobitada, milleks midagi 
kasutati ning kuidas ja milliste vahendi-
tega neid tänapäeval valmistada. Leid-
sin, et sellist selgitustööd ja nõuande-
teenust võiks jagada paikkondlikus rah-
varõiva nõuandekojas. 

Üldiselt on paikkondlik rahvarõiva 
nõuandekoda asutus, mis annab asja-
tundlikku rahvarõivanõu mingis kindlas 
piirkonnas. Vajadust sellise nõu järele 
tunnevad kliendid, kes soovivad paika-
pidavat infot piirkonna rahvarõivaste 
kohta, et neid endale ise valmistada või 
neid meistrilt tellida, aga ka rahvarõi-
vaste valmistajad-meistrid. Paikkond-
liku nõuandekoja põhitegevused on koja 
töö juhtimine, rahvarõivanõu andmine 
ning rahvarõivaste valmistamine või 
selle töö vahendamine tellijalt meistrile. 
Nõuandekoda võib olla iseseisev asu-
tus, kuid võib ka paikneda mõne teise 
asutuse kõrval. Muuseumi juures asuva 
nõuandekoja põhitegevus on rahvarõi-
vaalane uurimustöö ja nõustamine. Käsi-
töökaupluses võib kõige olulisemaks 
osutuda kogu asutuse töö juhtimine. 
Rahvarõivaste valmistamise ateljee 
põhitegevus on rahvarõivaste valmista-
mine ning koolituskeskuses õpetatakse 
rahvarõivaid valmistama. Paikkonna 
nõuandekodadele on omakorda nõu-
andjaks ERM oma suure rahvarõivakogu 
ja teadurite uurimistöödega.

Saaremaa rahvarõiva nõuandekoja 
missioon on tuua iga Saaremaa rahvarõi-
vaste vastu huvi tundva inimeseni tema 
kodukoha rahvarõivaste isikupära, eri-
lisus, värviküllus ja mustrid. Saaremaa 
rahvarõiva nõuandekoda hakkab asuma 
Kuressaares, Saaremaa Muuseumi juures 

ning selle põhitegevuseks on rahvarõi-
vainfo jagamine ning huviliste igakülgne 
nõustamine. Nõuandekoja juht organi-
seerib rahvarõivaste tellimusele eelne-
vat nõustamist, rahvarõivakomplekti 
kokkupanekut ja valmistajate juurde 
suunamist. Rahvarõivaste valmistajate 
tööd hõlbustab ja arendab nende kõrval 
toimiv nõustamine ja kogu muu abisüs-
teem: huvitasand, uurimus- ja teavitus-
töö. Nõuandekoda alustab tööd 2018. 
aasta sügisel ja esialgu on töökavas ette-
nähtud nõuandepäevade korraldamine 
kord kuus. Nõuandjateks on muuseumi 
teadur Maret Soorsk, pärandkultuuri 
spetsialist Mari Lepik ja rahvarõivaste 
valmistajad-meistrid. Nõuandjate ringi 
kaasame ka erinevate käsitöötehnikate 
valdajaid, ning inimesed, kes on läbinud 
rahvarõiva valmistamise koolituse ning 
teinud konkreetse kihelkonna põhjal 
kirjaliku uurimustöö. Nõuandekojaga 
samas hoones asuv tekstiilikogu on ker-
gesti kasutatav. Metoodilistest materja-
lidest on valminud videofilm Anseküla 
rahvarõivastest, Karja kihelkonna rah-
variiete andmebaas ja trükis, õpetused 
Mustjala kasuka ja sarikülli valmistami-
seks ning andmebaasid rahvarõivameist-
ritest ja rahvarõivastest erakogudes.

Mareli Rannap

Saaremaa rahvarõivakooli lõpetamine. Foto: Sandra Urvak
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Rahvarõiva õpitoad 
Tõstamaal
30.06–1.07.2018
Õpitubasid juhendavad Silja Nõu, Lembe 
Maria Sihvre, Merli Mänd ja Anu Rand-
maa. Õppida saab nii ehedat rahvarõiva-
tikandit, -õmblust, -kudumist kui ka sel-
lest mõjutatud iseloomist ja -tegemist.

Silja on rahvarõiva tikandeid tikki-
nud ja õpetanud nüüdseks juba aas-
takümneid. Temalt on palju õppida 
igasuguseid meistrinippe. Seekord on 
peateema Lääne-Eesti särkidelt ja põl-
ledelt tuntud põimpilutikandid. Eriti 
uhked on oma ülilaiade tikanditega Lää-
nemaa särgid ning värvilised, nurkse 
tikandiga Audru lahtkraed. Kui on 
midagi kindlat plaanis või juba pooleli, 
mis juhendamist vajab, võite registree-
ruda ka oma sooviga. 

Lembe Maria on tunnustatud nuku-
meister ja tikkija. Loomingus on ta oma 
oskused ühendanud ning lisaks kauni-
tele, rikkalike tikanditega rõivastele teeb 
ta armsaid tikitud karusid, linde ja teisi 
tegelasi. Lembe joonistab oma tikandid 
ise. Kavandamist, kompositsiooni, lõn-
gade valimist ja tikkimist õpetab ta ka 
töötoas. Tikkida võib nii värskendust 
vajavale mantlile, jakile, seelikule kui ka 
uuele salliks, sõbaks või keebiks mõel-
dud kangatükile. Lembelt on kavas ka 
loeng ornamentikast, kompositsioonist 
ja natuke värvidestki.

 
Merli on rahvarõivakoolis valmistanud 
endale Muhu rahvarõivad. Ta juhendab 
erinevaid õmblemisega seotud töötuba-
sid ja õpib Viljandi Kultuuriakadeemias 
rahvusliku tekstiili erialal. Merliga koos 
saab õmmelda rahvusliku sitsijaki – kas 
päris ehtsa Muhu, Kihnu, Juuru, Nissi või 
Jüri kihelkonna jakkide järgi või siis neist 
inspireeritud tänapäevase variandi.

Anu õpetab roosimist Tõstamaa 
moodi, päris ehtsaid roosedega kindaid 
ja ka nõelaga roosimist juba valmis ese-
metele, olgu need siis masinal kootud või 
n-ö tuunimist vajavad kasutatud tooted. 

Nagu ikka, pakub Tõstamaa õpitu-
bade juurde sauna, uhket mõisa, kaunist 
loodust ning mõnusat seltskonda.

Täpsem info: 
www.rahvaroivad.folkart.ee 

Viljandis toimus Inge-
rimaa rahvarõivaste 
koolitus
Ingerimaa rahvarõivaste koolitus toimus 
Eesti Ingerisoomlaste Liidu, Tartu Inge-
risoomlaste Seltsi ja TÜ Viljandi Kultuu-
riakadeemia koostöös märtsist 2017 
kuni veebruarini 2018. Koolitusel anti 
ülevaade Ingerimaa rahvarühmade – vad-
jalaste, isurite, äyrämöiste, savakote rah-
varõivastest ja nende kandmisest. 

Koolitus koosnes kaheksast kursuse-
päevast ning kursuse teemadest lähtu-
vast iseseisvast uurimustööst. Kursusele 
registreerus 19 osalejat üle Eesti, sh inge-
risoomlaste seltsidest ja TÜ Viljandi Kul-
tuuriakadeemiast, ning huvilised laiemalt.  
Projektis osalesid lektorid Ildiko Leh-
tinen, Taisto Kalevi Raudalainen, Juha-
Matti Aronen, Astri Kaljus, Jekaterina 
Kuznetsova, Nikita Djatškov, Annaliisa 
Abramova. Lektorid esitasid suurepärase 
ülevaate Ingerimaa rahvastest ja nende 
eluolust, keskendudes rahvarõivaste 
kujunemisele Ingerimaa eri paikkonda-
des ja eri aegadel, andes ka viited tänapäe-
val kättesaadavatele materjaliallikatele. 

Osalejad tutvusid vadja ja isuri rah-
varõivakomplektidega ning said ülevaate 

nende uurimisest ja Ingerimaa rahvarõi-
vaste juurde kuulunud ehetest. Samuti 
saadi aimu meeste rõivastusest ja õppe-
reisil Soome tutvuti Helsingi muuseumi 
(Museovirasto) kogudega. Toimusid mit-
med teemapõhised töötoad, näiteks vadja 
nuku, vaseliste, ushnikate ja kõlavöö 
valmistamine. 

Kursuste jooksul ettevalmistatud 
õppematerjal jäädvustati ja säilitatakse 
Eesti Ingerisoomlaste Liidu arhiivis. Kur-
suse loengute ja käsitöötubade jätkuna 
on kavas teha mõned Ingerimaa rahvarõi-
vakomplektid 2018–2019 aastal, samuti 
valmistada mõned üksikesemed kursuse 
käigus kogutud materjalide (eelkõige 
Helsinki Kansallismuseo kogude) põhjal. 
Samuti käivitus kursuse jooksul projekt 
Järvisaari kihelkonna (Ida-Ingerimaa) 
ühe rahvarõivakomplekti terviku tunnus-
tamiseks koostöös Eesti ja Soome asja-
tundjatega. Projekt tekitas positiivset vas-
tukaja, loengutes oli ka vabakuulajaid ning 
osalejate vahel tekkis sisukas kontakt. 
Projekti aitas rahastada Kultuurkapitali 
rahvakultuuri sihtkapital.

Merje Malkki 
Lembe Lahtmaa

Õnnitleme, Kersti Loite!
Viru Käsitöö Salongi ruumides Rakveres on 
avatud Virumaa Rahvarõiva Nõuandekoda.

Ingerimaa rahvarõivaste koolitus Tartus Ingerisoomlaste majas

http://www.rahvaroivad.folkart.ee
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Ajatud, ajast aega meiega kaasas 
käinud traditsioonilised teadmised, 
oskused ja materjalid on toodud suurde 
plaani. Ilma alguse ja lõputa, kestvana, 
puhta vormina ripuvad need vana kiriku 
hämaruses nagu Linnutee. Meistrios-
kused ja Eestile omased materjalid on 
välja tõstetud tavapärasest esemeli-
sest keskkonnast ning esitletud suurtel 
umbes meetrise läbimõõduga keradel. 
„Nahana“ ümber aluskarkassi tõmmatud 
tuttavad käsitöötehnikad ja -materjalid 
annavad värske ning mängulise vaate-
nurga igas vanuses külastajale.

Katariina kirikusse riputatakse 30 
kera diameetriga 100 või 70 cm. Kera 
karkassiks on rotovalu tehnikas teosta-
tud plastkoorik, mis võimaldab sellele 
tõmmatavat materjali pingutada. Koori-
kud on lakke riputatud trossidega. 

Esindatud on Eestile läbi aegade 
omased käsitöötehnikad ja traditsiooni-
lised materjalid, nagu  kangakudumine, 
traditsiooniline nahatöö, tohutöö, punu-
tised, sepis, silmuskudumine, niplispits, 
heegelpitsid, viltimine, villa töötlemine, 
tikandid jne. 

Eesti Rahvakunsti ja 
Käsitöö Liidu suur üle-
vaatenäitus „Ajatus“ 
tutvustab eesti pärand-
kultuuri uue nurga alt

Näitus „Ajatus“ päritud kirjadest 
ja rütmidest Tallinna vanalinnas 
Katariina kirikus 7.09.–7.10.2018

Näitusest valmib kataloog, kus osa-
lejad esitlevad oma valdkonna tradit-
sioonilises tehnikas valminud töid ja 
iseloomustavad põhjalikumalt näituseks 
valminud eksponaati.

21. septembril toimub Katariina kiri-
kus aastateema seminar.

Projektijuht: Liina Veskimägi-Iliste
Kuraatorid: Mae Kivilo, Kaarel 

Kuusk
Fotograaf: Sandra Urvak
Kolleegium: Kristiina Rajando, And-

res Rattasepp, Liis Luhamaa, Ave Matsin, 
Sigre Anderson

Näituse „Ajatus“ meistrid: Urmas 
Veersalu – roo- ja õletöö; Margus Rebane 
– vitspunutis; Andres Rattasepp – tohu-
töö;  Väino Niitvägi – sepis; Joonas Kiri 
– sepis; Eve Tiidolep – vilt; Lembe-Maria 
Sihvre – Lihula lilltikand; Mareli Rannap 
– valge lilltikand; Allike Oidekivi – Muhu 
tikand; Liina Langi – Haapsalu pits-
kudum; Katti Muru – villatöötlemine; 
Marju Tamm – kurrutamine; Angelika 
Nöps – niplispits; Külli Jacobson – kiri-
kinda tehnika; Anu Randmaa – roo-
simine; Anu Pink – silmuskudumine; 
Mirje Sims – Haapsalu pitsitehnika;  Ulve 
Kangro – Seto pits;  Airi Gailit – seentega 
värvimine; Aet Reha – Hiiu heegelpits; 
Kristina Rajando – naha parkimine; Liis 
Luhamaa – käsitsi ketramine; taimedega 
värvimine; Julika Roos – villatööd; Maret 
Sikstus – võrgutehnikas kudumine; 
Katre Arula – lapitehnika; Katrin Kabun 
– maavillane kudum; Kadi Pajupuu – 
kangakudumine; Merle Suurkask – kan-
gakudumine; Piia Rand – kirivöö.

Pärnu suvekoolis 
tehakse sel korral 
priiheegeldamist
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu  
käsitöömeistrite alaliidu eestveda-
misel toimub 30. juulist 1. augus-
tini Pärnus Nooruse majas 17. 
korda  Käsitöömeistrite Suvekool. 
Sellel ettevõtmisel on alati osalenud 
maakondade käsitöömeistrid ja 
käsitööõpetajad. Ettevõtmine on iga 
aastaga muutunud aina populaarsemaks. 
Oleme alati leidnud ka väga nõutud 
juhendajad, kes tutvustavad huvipakku-
vaid teemasid.

2018. aastal on suvekooli teemaks 
priiheegeldamine ja juhendajaks oma 
ala meister Deivi Org, kes vabakutselise 
kunstnikuna on tegutsenud juba 32 aas-
tat ning heegeldamise teemal välja and-
nud ka kaks raamatut. Kursusel osaleja 
saab juhendaja õpetusega katsetada eri-
nevaid töövahendeid ja tehnikaid ning 
valmib ka reaalne toode. Seekordsel 
koolitusel osalemise eeldus on heegel-
damise ja kudumise tingmärkide tund-
mine. Koolituse läbinu on kursuse järel 
võimeline iseseisvalt priiheegelduse 
tehnikas tooteid valmistama.

Huvilised kontakteeruge: 
tederkristi@gmail.com 

3D kultuurõhtud 
jätkusid ka kevadel
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit korral-
dab koostöös Eesti Folkloorinõukogu ja 
Tallinna Rahvaülikooliga 3D teemaõh-
tute sarja eesmärgina tutvustada rah-
vakunsti ja käsitöövaldkonna loomeini-
mesi laiemale üldsusele.

24. jaanuaril õhtul toimus kultuu-
rõhtu „Kersti lugu. Rahvarõivahuvist 
raamatuni“. Matemaatikuharidusega 
Kersti Loite on algselt hobitasemel käsi-
töölise rollist kasvanud välja tunnusta-
tud rahvarõivameistriks ja õpetajaks. 

Kultuurõhtu ettekandel keskendus ta 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia magist-
riõpingute raames valminud uurimu-
sele Virumaa rahvarõivastest. Koostöös 
ERMiga on nüüd välja antud ka raamat 
Virumaa rahvarõivastest. Kersti oli raa-
matu koostaja. Tema ettekanne oli ääre-
tult põhjalik ning seda ilmestas rikkalik 
pildimaterjal käsitletud piirkonna rah-
varõivastest. Teemaõhtul osales üle 50 
kuulaja.

14. märtsil 2018 oli 3D kultuurõhtul 
enda lugu rääkimas kunagine Tallinna 
Moemaja.

Tallinna Moemaja andis omal ajal 
juhiseid riietumiseks mitte ainult Eestis, 

vaid kogu Nõukogude Liidus. Sel õhtul 
tuli juttu 1957. aastal asutatud ettevõtte 
väärikast ajaloost ja selle rollist moetar-
bijate harimisel ning loomulikult legen-
daarsest ajakirjast Siluett. Külalised olid 
moemajas töötanud kunstnikud Krista 
Kajandu ja Kai Saar. Nende isiklikud 
meenutused ja kommentaarid tollastele 
moeetendustele olid kõige oodatum osa 
sellest õhtust.

mailto:tederkristi@gmail.com
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EV100 sündmu-
sed haaravad ka 
käsitöömaastikku
EV100 lehel on väljas hulgaliselt 
sündmusi ja kingitusi, mida eestlased 
oma riigi sünnipäevaks teevad. Palju 
toimub muidugi ka ilma suurema rek-
laamita. Uurisime, mida on ette võtmas 
Eesti käsitööpiirkonnad.

Kesk-Eesti Käsitööselts korraldas 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks Türi 
Kultuurikeskuses näituse „100 kinda-
paari kootud ja kantud Järvamaal“. Keila 
Lapiring osales ühiselt 100 meetri lapi-
teki „Minu Eesti täna“ ühe osa õmblemi-
ses. Mais on 100 meetrit lapitekki vaa-
tamiseks väljas Keila neljas asutuses: 
Keila Sotsiaalkeskuses, Harju Maakon-
naraamatukogus, Keila Kultuurikesku-
ses ja Harjumaa Muuseumis, kus ekspo-
neeritakse Keila naiste õmmeldud 1 × 1 
meetrit tekki. Mai keskel toimub näitust 
tutvustav kultuurikõnd läbi Keila. Lapi-
teki õmblemises osalesid ka Hiiumaa 
käsitöölised ning „lapimoorid“ Jaanika 
Tiitson ja Annely Õun. Näitust esitle-
takse veel paljudes teistes piirkondades, 
kus selle osasid on valmistatud.

Jänedal tehtava kingituse „Elav pärand. 
Rahvariided Jänedalt“ raames pannakse 
kõik Jäneda rahvariidekoolitustel val-
minud autentsed rahvarõivakomplektid 
välja MTÜ Loometöö kodulehel 

https://rahvariided.eu. 

Rahvarõivateemalise kingituse teeb ka 
Marvi Madisson-Volmer raamatu „Pär-
numaa kihelkondade rahvarõivad“ näol. 
Raamatus on kihelkondade viisi naiste 
ja meeste rõivaste lõikeid, mustreid, 
õmblemise õpetusi, ehteid jpm.

Maarja-Magdaleena Gild korraldab 
kampaaniat „#100oskust #ev100“. Aasta 
jooksul edastatakse 100 sotsiaalmeedia 
ja kodulehe postitust (fotod ja videod), 
mis on tähistatud teematrellidega 
#100oskust #ev100. Igas postituses kes-
kendutakse ühe uue käsitööoskuse kir-
jeldamisele või näitamisele, mida Maar-
ja-Magdaleena Gildi meistrikodades iga-
päevaselt kasutatakse. Kampaania ees-
märk on tutvustada laiemale huviliste 
ringile käsitöötoodete valmistamiseks 
vajaminevaid materjale ja töövõtteid, 
tuletada meelde praktilisi oskusi meie 
igapäevasest elust ka humoorikas võt-
mes ja hoida kogukonna huvi loometöö 
väärtustamise vastu püsivana. Kampaa-
nia „#100oskust #ev100“ alustas 24. 
veebruaril 2018 tervitusklipiga ja kestab 
terve juubeliaasta. Kampaania lõpeb 24. 
veebruaril 2019. Lisaks sellele toimuvad 
Maarja-Magdaleena Gildis EV100 sün-
nipäevakingitusena lastekaitsepäeval 1. 
juunil 2018 tasuta töötoad Pärnu linna 
vähekindlustatud perede lastele.

Hiiumaa meistrid valmistavad kõi-
kidele sel aastal sündivatele hiidlastele 
mütsid ja sokid. Samuti osalesid kohali-
kud käsitöölised üleskutses kududa lipu-
värvides mütse ja salle, millega vabariigi 
ausambaid riigi sünnipäeval kaunistati. 

Ellu kutsuti uus 
projekt: Põhjamaade 
Käsitöö Päevad
Märtsi alguses kohtusid käsitööliidust 
Liis ja Liina Põhjamaade sarnaste liitude 
esindajatega Stockholmis, et koos tagasi 
vaadata läinud aasta käsitöötegemis-
tele igas riigis, tutvuda üksteise 2018. 
aasta plaanidega ning leida võimalusi 
koostööks. Tore oli üle pika aja Põhja-
maade Käsitöö Föderatsiooni ridades 
taas tervitada Fääri saarte esindajaid.

Peale suurt kogemustevahetust 
otsustati ühendada riikides eri aega-
del toimuvad käsitöö meistrikodade 
päevad, nagu meil on Käsitöökojad Üle 
Maa. Ettevõtmise ühisnimetajaks saab 
Põhjamaade käsitööpäevad, mis hak-
kab toimuma septembri esimesel näda-
lal. Infot jagame selle tarvis loodaval 

Algab ERKL arengu-
kava uuendamine
Käsitööliidu kehtiv arengukava vajab aja-
kohastamist tulenevalt käsitöömaastiku 
arengust. Paljude piirkondade juhid on 
vahetunud, meie liikmete ja käsitöösõp-
rade huvid ja sihtrühmad muutunud. 
Et meie igapäevatöö saaks võimalikult 
tulemuslikuks, oleme abiks palunud 
arengueksperdi Kristjan Otsmani. Koos 
liikmete ja koostööpartneritega toimus 
esimesel kohtumisel ajurünnak, mille 
käigus saime pildi meist endist praegu-
ses hetkes. Panime paika eesmärgid, kus 
näeme end viie aasta pärast, ning aruta-
sime, milliseid viise kasutades suudame 
kõike soovitut saavutada. Alati on ooda-
tud kõikide ettepanekud meie toime-
tuste ja koostöö kohta!

Kangakudujate korraldusel toimub 
õppepäev teemal „Merekarva“ ning kon-
kurss. Et võistlustööde taset tõsta, toi-
mub enne seda koolis ka tootearendus.

Käsitööliidu kingitus EV100 raames 
on „Ajatuse“ konverents ja näitus, mis 
kestab Tallinna vanalinnas Katariina 
kirikus 7. septembrist kuni 7. oktoobrini 
2018.

Facebooki kontol. Toimuvad näitused, 
töötoad ja esitlused. Iga riik saab oma 
tegevused ise otsustada. 

Eestis otsustasime siiski säilitada ka 
juba toimiva Käsitöökojad Üle Maa sünd-
muse ning Põhjamaade Käsitöö Päevade 
raames kutsume kõiki käsitöölisi üles 
käsitöötalgutena valmistama kiri-kotti. 
Üleskutse ise algab tegelikult juba kohe 
mai kuus, kuid septembris võib huvilisi 
veel kokku kutsuda ühisele tegemisele. 
Oodatud on erineva tarbe-eesmärgiga 
ning erinevast algmaterjalist tehtud 
kotid mõõdus 10x15 cm. Oluline on, 
et kotil oleks kiri mustri või sõnumina. 
Kõik valminud kotid kogume kokku käsi-
tööliidu poolt ning müüme neid meie 
sündmustel ning poodides. Kõik saadud 
tulu annetame heategevuseks läbi TÜ 
Lastefondi. Valminud kotid võib tuua 
Lühike jalg 6A käsitööliidu kontorisse 
hiljemalt 28. septembriks 2018.
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Liivi Vainu 
1973–2018
Raske haigus viis jäädavalt pilvepiirile 
Lihula Lilltikandi Seltsi liikme ja tubli 
käsitöönaise Liivi Vainu. Liivi oli lõpe-
tanud Viljandi Kultuuriakadeemia rah-
vusliku tekstiili eriala, spetsialiseerudes 
rahvarõivastele ja muuseumitööle ning 
Pärnumaa rahvarõivakoolitusele Tõs-
tamaal. Ta osales aktiivselt Lihula lillti-
kandi raamatute (2009, 2014) koostami-
sel, oli raamatu „Läänemaa sõrmkindad“ 
(2016) autor. Ta oli Hanila Muuseumi 
juhataja 2012–2018 ja Hanila muuseumi 
seltsi esinaine.
Maie Vokk, Lihula Lilltikandi Seltsist

Lia Looga 
1929–2018
Lia eristus mitmeti teistest klubi liikme-
test. Lia oli professionaalne pitsimeis-
ter, kes oli raamatute abil ise niplispitsi 
tegema õppinud. Tema püüdlikkus ja 
sügavuti minek viisid alati sihile. Liast sai 
Tartu Käsitööklubi ehe, tema ilusaid ja 
korrektselt teostatud pitse oli suur rõõm 
eksponeerida käsitööklubi näitustel.  
Tundsime suurt heameelt, kui Lia lii-
tus rahvusvahelise niplis- ja nõelpitsi 
organisatsiooni OIDFA tegevustega. 
Rahvusvahelised kontaktid innusta-
sid teda, andsid hoogu nii isikunäitus-
teks kui ka raamatute väljaandmiseks.  
Tema loodu jääb tallele imeilusates 
ehetes, mida kannavad Lia kaasteelised 
Tartu Käsitööklubist. 

Tiina Konsen, Tartu Käsitööklubi

Estlander MTÜ ja Lahemaa Pärimuskoda/
Isade Meel MTÜ toovad EV100 kingitusena 
Eestisse rahvusvahelisel formaadil põhineva 
pärandkäsitöö- ja loodusfestivali 
BUSHCRAFT ESTLAND, mis saab toimuma sel 
samasel aastal 8.-10. juunil Harjumaal Uuri külas 
Raudsilla Matkakompleksis.

Täpsemalt kodulehelt  
https://bushcraftfestival.ee/ 
FB https://www.facebook.com/
events/1651170648254839/

Piletid ja passid  
https://www.piletilevi.ee/est/piletid/
bushcraft-festival-estland-2018-55422/
Toimuma saab midagi ürgset ja samas 
suursugust. Kõik on oodatud osa saama.

 

Rahvakultuuri 
mentorprogramm 
2018–2022
Aprilli alguses saime Rahvakultuuri Kes-
kuselt rõõmustava teate, et kultuurimi-
nister on kinnitanud järjekordse viieaas-
tase mentorprogrammi ja saame jätkata 
mentorkoolitustega paikkondades. Nagu 
varasematel aastatel, on iga paikkonna 
kohta arvestatud kaks koolitustellimust. 
Võrreldes eelmise mentorprogrammiga 
on rahastamise tingimusi täiendatud ja 
nüüd on meil võimalus teatud piirides 
katta ka koolitusruumi rendikulu. 

Uued mentorid ja teemad:

Mae Kivilo – Aastateema Ajatus näi-
tuste kujundamine. Meistrikodade ja 
müügikeskkonna kujundamine

Siiri Reimann – Haapsalu pitsilised 
kudumid ja nende ajalugu. Haapsalu sall. 
Haapsalu kolmnurksed rätid ja Haapsalu 
suur ruudukujuline rätt. Kootud pitsiline 
kleit. Eesti kootud pitsid

Pille Källe – Haapsalu salli õpituba

Rohkem infot: 
http://folkart.ee/koolitus/
mentorprogramm/

https://www.facebook.com/liivi.vainu?fref=gs&dti=372389939455009&hc_location=group
https://bushcraftfestival.ee/
https://www.facebook.com/events/1651170648254839/
https://www.facebook.com/events/1651170648254839/
https://www.piletilevi.ee/est/piletid/bushcraft-festival-estland-2018-55422/
https://www.piletilevi.ee/est/piletid/bushcraft-festival-estland-2018-55422/
http://folkart.ee/koolitus/mentorprogramm/
http://folkart.ee/koolitus/mentorprogramm/
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Läti kultuuripäevad 
Eestis – Läti 100
Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis korral-
dab 8.–10. juunil 2018 Läti 100 aasta 
juubelile pühendatud kultuuripäevad 
Eestis.

Eestimaa lätlased kutsuvad kõiki 
huvilisi tutvuma Läti kultuuriga. Me 
oleme teineteisele nii lähedal, meie kul-
tuuris ja ajaloos on palju paralleellugu-
sid, aga ometi oleme teissugused.

Kootud sõprus – Soome 
ja Eesti käsitöö

18.04.–07.05.2018 Eesti Käsitöö Maja 
rahvakunstigaleriis, Pikk tn 22

Näituse läbiv teema on tänapäevane 
ja rahvuslik kudum. Ilona Korhonen / 
Handu esitleb käsitsi värvitud lõngu ja 
kudumisettevõte Kaino nüüdisaegseid 
rõivaid. Eestit esindavad Külli Jacobson 
ja Riina Tomberg. Näituse korraldajad 
on Soome Käsitööliit ning Eesti Rahva-
kunsti ja Käsitöö Liit.

Näitust esitleti Helsingis oktoobris 
2017.  

9. juunil kell 11–21 on Maarjamäe 
lossi pargis (Pirita tee 56) kontserdid, 
Läti 100 filmid, Läti disaini- ja meistrite 
laat, meistrikojad, Läti traditsiooniline 
toit, tantsud ja jaanipäeva eelpidu. Sisse-
pääs tasuta.

10. juunil 12–17 on Meistrite hoovis 
(Vene tn 6) Läti disaini- ja meistrite laat, 
kontserdid.

Tule ja tutvu naabriga!
www.facebook.com/lkpeL100/

http://www.facebook.com/lkpeL100/


TEATAJA 38      13     

TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia 
rahvusliku käsitöö 
osakonna sündmused 
2018      
 
NÄITUSED

 
6.03.–18.05.2018 näitus „Ilu vägi. Koda-
ratega kaelarahad“ Viljandi muuseumis 

 
4.04.–29.06.2018 vaibanäitus „Eesti 
sõbakirjalised tekid“ Kunstide Keskuse 
galeriis Tartus (Lossi 38, Tartu) 

 
12.06.–8.07.2018 näitus „Lendutõus XI“ 
Viljandi linnagaleriis 

 
11.06.–9.07.2018 Kristi Jõeste kindanäi-
tus Sakala keskuse väikeses näitusesaalis  
13.06.–8.07.2018 Anu Pingi ja Siiri Rei-
manni näitus „Eesti valge“ Kondase kes-
kuse II korrusel  

SÜNDMUSED
 

OmaMood etendus toimub 6. juunil 
2018 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. 
OmaMood on seekord osa Eesti Moe Fes-
tivalist. Rohkem teavet etenduse kohta 
on siin: 

https://fashionfestival.ee/oma-
mood.html 

Nordic Knitting Symposium 
(NKS) ehk rahvusvaheline Põhja-
maade silmuskudumise sümpoo-
sion toimub 25.06–1.07.2018 Viljan-
dis. Täpsem ajakava on siin: https://
s i s u . u t . e e / k n i t t i n g 2 0 1 8 / ava l e h t  
Craft Camp toimub 8.–14.07.2018. 
Rahvusliku käsitöö osakonna Olustve-
res korraldatud viienda rahvusvahelise 
Eesti käsitöö suvekooli päevad on sisus-
tatud mitmekesise programmiga. Kõik 

osalejad saavad valida neli ühepäevast 
käsitöökursust ning lisaks ühe kultuuri-
reisi kas Viljandisse, Tartusse, Setomaale 
või Tõstamaale. Õppetöö toimub inglise 
keeles. Laagrisse on veel vabu kohti. 
Täpsem teave on leitav siin: https://
www.kultuur.ut.ee/en/craft-camp 

2018. aastal jätkub terminikomis-
joni töö rahvusliku käsitöö osakonna 
juures.  

Täiendkoolitused
 

21.–22. aprillil 2018 toimub kullassepa-
tehnoloogia algkursus – jootmistehnika.  
Toimumiskoht: SA Viljandi Loomema-
janduskeskuse metallikeskus (Reinu tee 
27, Viljandi). 
Maht: 0,5 EAP. Õppejõud: Indrek 
Ikkonen

Lõputööde kaitsmised
 

Mai lõpus toimuvad Vilma õppehoo-
nes rahvusliku käsitöö osakonna 
erialade avalikud lõputööde kaits-
mised, kuhu on oodatud kõik huvi-
lised! Rahvusliku metallitöö lõpu-
tööde kaitsmised toimuvad 29. mail. 
Pärandtehnoloogia magistriõppe lõpu-
tööde kaitsmised toimuvad 29. mail 
Rahvusliku tekstiili lõputööde kaitsmi-
sed on 30.–31. mail. Täpsem info ja aja-
kava kodulehel. 

Vastuvõtt
 

Sellel suvel toimub vastuvõtt pärandteh-
noloogia õppekava rahvusliku tekstiili 
erialal (päevane ja Avatud Ülikooli 
õppevorm) ning pärandtehnoloogia 
magistikavale (tsükliõpe). Dokumentide 
esitamine 20.06–1.07.2018. Vastuvõtu-
katsed 4.–6. juulil. Täpsem teave kodu-
lehel https://www.kultuur.ut.ee/et/
sisseastumine  

Sügisesed sündmused
Pärandtehnoloogia sügiskool toimub 
5.–6. oktoobril 2018 Männiku metsa-
talus. Täpsem ajakava ja osalustasu 
selguvad.

Pärandtehnoloogia konverents 
toimub 16. novembril.

-------
Kursus „Unustuse hõlma vajunud 

rahvapillid“ ootab osalejaid

Tuntud Eesti rahvapillide kõrval on 
palju teisi arhailisi pille, mis on valdavalt 
unustuse hõlma vajunud. Paljud neist 
pillidest on olemas looduses – puukoo-
res, puulehtedes, putkedes ja taimedes. 
Töötoa käigus valmib karjapasun – pill, 
mis ununes koos karjaste kadumisega 
eelmisel sajandil. Õpitoas kogume met-
sast vajalikku materjali, uurime karja-
pasuna eri tüüpe ning lõpuks paneme 
valminud pasuna ka helisema! Osaleda 
võivad nii muusika- kui ka puutööhuvili-
sed, eelnev puutöö kogemus pole vajalik, 
kuid tuleb kasuks. 

Õpitoa juhendaja on Allan Jürgens, 
kes on pühendunud rahvapärasele puu-
tööndusele ja muusikale. Kursus toimub 
Valgamaal Parmu Ökokülas 20.–22. juulil 
2018. Esialgu oli plaan korraldada näda-
lane puukäsitöö laager, kuid näib, et aeg 
pole selleks veel küps. Kursust korraldab 
MTÜ Puukäsitöö Laager. 

Toimumiskohas, Parmu külas, ela-
takse kooskõlas looduse ja esivanemate 
pärandiga ega rutata igapäevaste tege-
misega. Tule ja saa kolmeks päevaks 
osa rikkalikust taasavastatud pärandist! 
Registreerumine on avatud juuni lõpuni, 
lisateavet leiad meie kodulehelt http://
puuvagi.ee/iwwc/.

https://fashionfestival.ee/oma-mood.html
https://fashionfestival.ee/oma-mood.html
https://sisu.ut.ee/knitting2018/avaleht
https://sisu.ut.ee/knitting2018/avaleht
https://www.kultuur.ut.ee/en/craft-camp
https://www.kultuur.ut.ee/en/craft-camp
https://www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine
https://www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine
http://puuvagi.ee/iwwc/
http://puuvagi.ee/iwwc/
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Aastateema 2018 – Ajatus
4.–5. mai – XXIII käsitööpäevad Haapsalus
8.–14. mai – Allikamaja Koolituskeskuse lahtiste uste päevad
1. juuni – rahvarõivaste tuulutamine ja piknik Tornide Väljakul
5.–8. juuli – XIX Keskaja Päevad Tallinna vanalinnas
20.–22. juuli, rahvakunsti laat Raekoja platsil
7. september – 7. oktoober – näitus „Ajatus“ Katariina kirikus
21. september – juhtide kool
21. september – seminar „Ajatus“
20. oktoober – VII Käsitöökojad Üle Maa
8.–10. november – XXII Mardilaat Saku Suurhallis

Käsitööliidu ja meiega seotud sündmused leiad kodulehelt
http://folkart.ee/sundmused/ 

17.04–7.05 Eesti Rahva-
kunsti ja Käsitöö Liidu ning 
Soome Käsitööliidu näitus 
„Kootud sõprus“
Traditsioone ja nüüdisaegset 
kudumidisaini ühendava 
näituse korraldavad Soome 
Käsitööliit ning Eesti Rahva-
kunsti ja Käsitöö Liit. Näituse 
läbiv teema on inimesi ühen-
davad kudumid ja nende 
erinevad vormid. Oma töid 
esitlevad kaks Eesti ja kaks 
Soome meistrit.
 
8.05–28.05 Aivar Rumvolti 
näitus „Tumering II“
Ekspositsioon on koosta-
tud põhiliselt 2017. aasta 
novembris Võrus toimunud 
isikunäituse „Tumering“ töö-
dest. Esitletav keraamika on 
teostatud osalt rakupõletuse 
tehnikas, osalt autoriteh-
nikas, mis sisaldab ka savi 
külmutamist. Mustast savist 
teosed on loodud spetsiaal-
selt sellele näitusele. Välja-
panekusse kuuluvad ka tööd, 
mis loodi rakupõletuse kaas-
tulemina. Kõige üldisemalt 
võiks öelda, et näitus koos-
neb heledusest, tumedusest 
ja tühjusest.

29.05–18.06 OÜ Kango 
Tekstiili näitus „Lisbeth 
sõitis kuurorti“
Näitusel on eksponeeritud 
kangastelgedel kootud kan-
gast õmmeldud rõivad ja 
aksessuaarid. Kerged jakid ja 
tuunikad, erinevad sallid ning 
kotid. Märksõnad: suvi, puh-
kus, meri, kuurort. Meeleolu 
on pisut luksuslik, kuid vaba 
ja vallatu.
 
19.06–09.07 MTÜ Rahva-
rõiva padjaklubi näitus 
„Padjasadu“
Padjaklubi toimub igal kuul 
Allikamaja II korrusel. Juhen-
dajateks peamiselt käsitöö-
meistrid. Klubiõhtu kestab 
neli akadeemilist tundi. Selle 
ajaga omandab klubiline 
konkreetse käsitöötehnika ja 
töö tulemusena valmib padi.
 
10.07–30.07 Schefferwood 
OÜ näitus „Kunst puidus“
Näitusel saab tutvuda Juri 
Schefferi käsitööga. Dekora-
tiivsed paneelid on intarsia-
tehnikas – eksklusiivne sise-
kujunduselement teie kodus! 
Intarsia on interjööris nii 
mitmekülgne, et sellega saab 

kergesti kehastada mis tahes 
stiili – antiigist kuni moder-
nini. Puit loob kodus hubase, 
sooja ja külalislahke õhkkon-
nna. Intarsiatehnikas puidust 
pilt võimaldab teha igast ruu-
mist ilusa ja erakordse.
 
31.07 – 20.08 Liina Ves-
kimägi-Iliste vildinäitus 
„Kolm lammast ja koer“
 Näitusel esitletakse toor-
villast valminud vilditud 
kangaid. Toorvilla kasuta-
misel jääb vilditud kanga 
lõpptulemus struktuurne, 
ürgne ja veidi karune. Lam-
bavillale omane säbarus 
lisab üldilmele loomulikkust, 
looduslikud värvid ja eri-
nevate lammaste villakud 
annavad töödele naturaalse 
väljanägemise.
Näituse tööd valmivad Pär-
numaal asuva Jaani talu lam-
maste villadest, kasutatakse 
Ahvenamaa lamba, Rootsi 
penvillalamba ja Gotlandi 
lamba villa, mitmetele töö-
dele on lisatud Tõstamaal 
elava Berni Alpi karjakoera 
pehmet alusvilla.
Kangad on valminud Kala-
majas asuvas FeltMill ateljees 

käsitööna rullimise tehnikal.
Näituse autor Liina Veski-
mäg-Iliste on viltimise ja 
tekstiilitöödega tegelenud 
alates aastats 1996.

21.08 – 10.09 Küllike Tuvi-
kese näitus „Võtame vabalt“
Näitusel esitlen oma moeloo-
mingut – linaseid mantleid. 
Mantleid kaunistavaid lop-
sakaid mustreid joonistan 
vaba käega, mõeldes meie 
rahvuslikule pärimuskultuu-
rile. Need rõivad on vabalt 
kantavad nii külateel kui ka 
linnatänaval.
 
11.09–1.10 Ulve Kangro 
näitus „Pits nimega Seto“
Näitus on viimase seitsme 
aasta kokkuvõte Ulve Kangro 
Seto-ainelisest loomingust, 
milleks on rõivad, sisus-
tustekstiilid ja erinevad 
väikevormid.

2.10 – 22.10 Piret Aaviku 
isikunäitus
23.10–12.11 Eesti Käsi-
tööõpetajate Seltsi „Aita“ 
näitus „Käsitööõpetajate ja 
koolinoorte kingitus Eestile“.

FeltMill

 A
JA

TU
S

http://folkart.ee/sundmused/
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FeltMill

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu paikkondade seltsid ja ühendused ning käsitöö infopunktid (INFO)

Harjumaa ja Tallinn
Rahvakultuurispetsialist Merike 
Hallik
6150356, 53428822, 
merike.hallik@rahvakultuur.ee 
Harjumaa ja Tallinna Keskselts
Tiiu Jalakas, 5247284, 
tiiu.jalakas@gmail.com 
Harjumaa Muuseum
Riine Kallas, 5252880, 
riine.kallas@hmk.ee 
Kose Kunsti ja Käsitöö Selts
Piret Aavik, 5078055, 
piret.aavik@gmail.com 
Tallinna Käsitöökeskus
Liina Veskimägi-Iliste, 56674671, 
liina@folkart.ee 
Rahvakunsti Klubi, info@
rahvakunstiklubi.ee 
www.rahvakunstiklubi.ee 
Eesti Käsitöö Maja
Silja Nõu, 6314076, silja@folkart.ee 
Tallinna Rahvaülikool
6306508, 56901707, 
info@kultuur.ee

Ida-Virumaa
Rahvakultuurispetsialist 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, 5211967, 
pille.tutt@rahvakultuur.ee 
Katre Meistrikoda
Katre Arula, 5513147, 
katre.arula@gmail.com
www.facebook.com/
KatreMeistrikodaPõltsamaa 
Käsitööselts
Anne Ütt, 55612312, 
anneytt@hot.ee 
www.facebook.com/
PoltsamaaKasitooselts

Järvamaa
Rahvakultuurispetsialist Külliki Aasa
52 508 50, 
kylliki.aasa@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, 5229831, 
marju.viitmaa@rahvakultuur.ee 
Haapsalu Käsitööselts 
Mirje Sims, 5160445, 
mirje@haapsalusall.ee 
www.haapsalusall.ee

Läänemaa Käsitöö Liit
Tiina Ojamäe, 56352591
laanemaakl@gmail.com 
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 
Elo Kallas, 5065672, 
elo@janeda.ee 
MTÜ Loometöö
Luule Nurga, 5287107, 
luulekodu@gmail.com 
www.rahvariided.eu  
INFO Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts
Kersti Loite, 3241587, 
kerstiloite@hotmail.com

Põlvamaa
Rahvakultuurispetsialist Kati Taal
7998943, 58022858, 
kati.taal@rahvakultuur.ee 
Põlva Käsitööklubi
Mare Põld, 53917587, 
marepold@gmail.com
http://polvakasitooklubi.blogspot.
com/ 
Räpina Käsitöökoda
Malle Avarmaa, 55602314, 
malle14@hot.ee 
INFO Ulve Kangro Meistrikoda
Ulve Kangro, 5534051, 
ulvekangro@gmail.com 
MTÜ Veriora Tsunft
Signe Strohm, info@verioratsunft.ee
http://www.verioratsunft.ee
Räpina Loomemaja 
Maiu Vares, maiu@ariabi.ee, 372 
5301 0830. 
OÜ kagu Kudujad
Külli Jacobson, 
kulli.jacobson@gmail.com
http://kagukudujad.blogspot.com.ee/ 

Pärnumaa
Rahvakultuurispetsialist Aire Koop
4479768, 55536693, 
aire.koop@rahvakultuur.ee 
MTÜ Maarja-Magdaleena Gild 
Liis Luhamaa, 53428318, 
liisluhamaa@gmail.com 
www.maarjamagdaleenagild.ee  
Tõstamaa Käsitöökeskus
Anu Randmaa, 56682283, 
anu@folkart.ee 
Pärnumaa Rahvakunsti- ja 
Käsitöökeskus
Birgit Pere, 5076571, 
birgit.pere@gmail.com

Raplamaa
Rahvakultuurispetsialist Triinu 
Ülemaante
53852677, 
triinu.ylemaante@rahvakultuur.ee 
Käsitööseltsing „Süstik“
Ivi Sark, 5128931, 
ivi.sark@gmail.com 

Setomaa
Kultuurinõunik Aare Hõrn
56222348, aare@setomaa.ee 
MTÜ Seto Käsitöö Kogo
Ingrit Kala, 56200057, 
ingrit@setomaa.ee 
Sigre Andreson, 56280676, 
sigre@setomaa.ee 
www.kogo.ee 
MTÜ Värska Käsitööselts Kirävüü
Ingrit Kala, 56200057,
ingrit@setomaa.ee 
http://kangakiri.wordpress.com/

Tartumaa
Rahvakultuurispetsialist Kati 
Grauberg-Longhurst
57871177, 
kati.grauberg@rahvakultuur.ee
Tartumaa Käsitöö Keskselts 
Maire Henno, 55628457, 
maireh@yle.edu.ee 
Urve Kaasik (Tartu Maanaiste Liit) 
53412408
maanaine@hot.ee, 
www.tartumaanaisteliit.ee 
Tartu Käsitööklubi
Tiina Konsen, 53478479, 
Tiina.Konsen@raad.tartu.ee
kasitooklubi@gmail.com 
MTÜ TuleLoo
Kadri Tomasson, 5113806, 
tulejaloo@gmail.com 
http://tuleloo.edicypages.com/
Eesti Rahva Muuseum 
Virve Tuubel, 56204979, 
virve.tuubel@gmail.com 

Valgamaa
Rahvakultuurispetsialist Eha Mandel
7666177, 53926891, 
eha.mandel@rahvakultuur.ee 
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö 
Keskselts
Marge Tadolder, 56466720, 
margetadolder@gmail.com 
INFO Anni Butiik. 56466720, 
margetadolder@gmail.com 

Viljandimaa
Rahvakultuurispetsialist Anneli 
Kundla
anneli.kundla@rahvakultuur.ee
Viljandimaa Rahvakunstiühing
Leida Mägi, 5290617, 
rahvakunst@hot.ee 

www.vmrky.ee 

Võrumaa
Rahvakultuurispetsialist Maie Pau
53465634, 
maie.pau@rahvakultuur.ee 
MTÜ Aila Näpustuudio
Aila Kikas, 7828048, 5079920
ailastuudio@gmail.com 
Kreutzwaldi muuseumi käsitöötuba
Marika Sepp, 51928199, 
sepamari@gmail.com 
MTÜ Näputüüselts
Karmen Luiga, 5083472, 
karmenluiga@hot.ee
Marge Ojastu, 53932352, 
margeojastu@gmail.com
Vana-Võromaa käsitöö tsõõrik
Vilve Oja 5541999, 
vilve.oja@gmail.com

Saared
Hiiumaa rahvakultuurispetsialist 
Helle-Mare Kõmmus
463 2192; 529 9429, 
helle-mare.kommus@rahvakultuur.ee 
Hiiumaa Käsitööselts
Ain Jepišov, 5244785, 
hiiukasitoo@gmail.com 
www.hiiukasitoo.ee 
Kihnu Käsitöö
Maie Aav, 58188094, 
maie.aav@gmail.com
Muhu käsitööselts Oad ja Eed
Ülle Kuusk, 5177340, 
yllekuus@hot.ee, 
oadeed@gmail.com 
www.oadeed.ee
Saaremaa rahvakultuurispetsialist 
Krista Lember
5129932, 
krista.lember@rahvakultuur.ee
Saaremaa Käsitööselts KadakMari 
MTÜ
Mareli Rannap, 5228817, 
marelirannap@gmail.com
www.facebook.com/kadakmari.ee 
Vormsi Käsitöö Selts
Marju Tamm, 
marjutamm@yahoo.com 
Kristina Rajando, 56616395, 
kristina.rajando@gmail.com 
http://bindbongen.blogspot.com/ 
MTÜ Ruhnu Kultuuriait
Külli Vähi, 56929551, 
kulli.vahi@gmail.com 
http://rosavamsa.blogspot.com/
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mailto:maanaine@hot.ee
http://www.tartumaanaisteliit.ee
mailto:Tiina.Konsen@raad.tartu.ee
mailto:kasitooklubi@gmail.com
mailto:tulejaloo@gmail.com
http://tuleloo.edicypages.com/
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http://rosavamsa.blogspot.com/
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KOOSTÖÖPARTNERID
MTÜ Rahvarõivas
rahvaroivad.folkart.ee
Anu Randmaa, 
e-post: anu@folkart.ee, 
tel: 56 682 283

MTÜ Käsitöömaailm
Koolituste ja näituste 
korraldamine
Katre Tamp, e-post: katre@
folkart.ee, tel: 51 878 12

Eesti Käsitöö Maja 
Pikk 22, Tallinn 10133
Rahvusliku käsitöö müük
Riina Tombergi rahvuslikud 
kampsunid, Kango Tekstiil, 
Lembe Nukutuba
Rahvakunstigalerii 
Rahvakunstigalerii näitused
Katre Tamp, e-post: katre@
folkart.ee, tel: 51 878 12

Allikamaja Käsitöö
Lühike Jalg 6a, Tallinn
Rahvusliku käsitöö müük
Koolituskeskus, Rahvarõiva 
Nõuandekoda

Eesti Käsitöö Kodu 
Vene 12, Tallinn
Rahvusliku käsitöö müük, 
paikkondade käsitöökes-
kuste/poodide ja märgi Tun-
nustatud Eesti Käsitöö esitlus

Eesti Käsitöö Vedur
Balti Jaama turg (Kopli 1), 
Tallinn
Rahvusliku käsitöö müük

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

Liikmelisus
Käsitööliit on Vabaharidus-
liidu, Eesti Folkloorinõukogu, 
Väike- ja Keskmiste Ettevõ-
tete Assotsiatsiooni, Euroopa 
Rahvakunsti- ja Käsitööföde-
ratsiooni ning Põhjamaade 
Käsitööliidu liige.

ERKL juhatus
Liina Veskimägi-Iliste 
(juhatuse esimees), 
Liivi Soova, Ave Matsin, 
Anu Randmaa, Virve Tuubel, 
Lembe Maria Sihvre, 
Kristina Rajando, 
Mareli Rannap, 
Andres Rattasepp

ERKL töötajad
Liis Burk, tegevjuht, e-post: 
liis@folkart.ee
Katre Tamp, tegevjuhi 
kohusetäitja, e-post: katre@
folkart.ee
Karin Vetsa, projektijuht, 
e-post: karin@folkart.ee

Eesti Rahvakunsti ja 
Käsitöö Liit
Pikk 22, Tallinn 10133
Kontor: Lühike jalg 6a, 
Tallinn
e-post: info@folkart.ee
telefon 660 4772, 51 878 12

Korrektor: Hille Saluäär
Kujundus: Kadi Pajupuu

Toetajaliikmed

Käsitöö

Kodukäsitöö OÜ, rahvuslik 
käsitöö, 6314076, info@
crafts.ee, www.folkart.ee/
poed

Viru Käsitöö Salong, 
rahvuslik käsitöö, 3241587, 
viru.kasitoo@mail.ee,  
www.aale.ee

Eesti Esindus OÜ, Eesti 
käsitöö, kauplused, 
firmakingid, 6404037, nils@
sirelitalu.ee,  
www.eestiesindus.ee

Rahvarõivad ja rahvuslikud 
rõivad

Kodukäsitöö OÜ, Eesti 
Käsitöö Maja, rahvuslik 
käsitöö, 6314076,  
info@crafts.ee,  
www.folkart.ee/poed

Viru Käsitöö Salong, 
rahvuslik käsitöö ja 
rahvarõivad, 3241587, viru.
kasitoo@mail.ee,  
www.aale.ee

Tekstiil

Elotroi OÜ, villasest ja 
linasest tooted, 5065672, 
elo@elotroi.ee,  
www.elotroi.ee

Kango Tekstiil OÜ, 
kangastelgedel kootud 
tekstiilid, 5061023, 
kangotekstiil2005@hot.ee, 
www.kangotekstiil.ee

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

Vestra EX OÜ, linased tooted, 
5134587, vestraex@hot.ee, 
www.vestra.ee

Võrumaa Ukuharu, 
naturaalsest linasest 
käsitööesemed, 7821949, 
5659111

Kadipuu OÜ, sisustustekstiil, 
kujundustööd, 5111711, 
kadi@pajupuu.com, www.
kadipuu.ee

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

Linen4me, linasest jm 
naturaalsest materjalidest 
sisustustekstiilid, 556 
00 233, info@linen4me.com, 
irina@linen4me.com,  
www.linen4me.com

OÜ Kohala, lapitööd, 56 
236 402, jaanika@lapitekk.
ee, www.lapitekk.ee 

Beneri OÜ, linasest 
kodutekstiilid, 55522515, 
info@linenforyou.eu,  
www.linenforyou.eu  

Kudumid

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

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

Marimirt OÜ, kudumid, 
5029134, 56234740, 
marimirt@hot.ee,  
www.handicrafts.ee

MTÜ Töötuba Ratastel, 
uus- ja taaskasutus, töötoad, 
5034990, triipkoodx@gmail.
com, www.ttratastel.ee, FB: 
ttratastel

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

Vill ja vilt

Folte 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

Design Handicraft, vilt 
ja kudumid, 56226142, 
5166736,  
anukirjad@gmail.com,  
FB: Disainkäsitöö OÜ

Siid

Aita Rõemus, siid, 58500685, 
aitaroemus@gmail.com

Mänguasjad 

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

Pits

Hidante OÜ, setu pits, 
5534051,  
ulvekangro@gmail.com

Hestia MTÜ, niplispits, 
5089277,  
angelikanops@hotmail.com, 
FB: Niplispitsi klubi

Puit ja punutised 

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

Henry Pähn FIE 
kadakapuust tooted, 
5076647, henry.pahn@
mail.ee, www.hot.ee/
haapsalukadakas

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

Liimeister OÜ, puutöö, 
lambakujulised pingid ja 
lastekiiged, 56645028, 
vellokaasen@gmail.com, 
www.kaasen.ee

Rein Kiviorg FIE, puidust 
mänguasjad, 5205284 
 

SchefferWood OÜ, puidutööd, 
suveniirid, laserlõikus, 
5058654, schefferwood@
gmail.com, www.
schefferwood.com

Keraamika, portselan

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

Roosid ja Okkad, keraamika, 
53447638, hedwig@tulik.eu

Tallinna Kunstkeraamika 
Tehas OÜ, käsitsi valmistatud 
keraamikatooted alates 
1720, 54501777, estonian.
ceramic@gmail.com,  
http://keraamikatehas.ee

Klaas

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

MariLiisMakusGlassDesign, 
klaasdisain ja klaashelmed 
(lampwork beads), 5100015, 
mari.makus@gmail.com, 
www.mariliismakus.com

Metall ja sepis

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

Estonian Design OÜ, 
hõbeehted, 55 531 600, 
info@estoniandesign.ee, 
www.estoniandesign.ee

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

Looduskosmeetika 

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