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Puupits. Meister Meelis Kihulane. Foto: Sandra Urvak
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iljuti nähtud video ketravast naisest
pani mind mõtlema ajatust käsitööst.
Ketrava naise liigutused ja olek olid ülimalt kõnekad. Tajusin voogavat heli, ketraja tegevus oli nagu muusikainstrumendi
täiuslik valdamine. Töövõtted olid läbimõeldud – teadlikud, ratsionaalsed ning
samal ajal nii loomulikud ja enesestmõistetavad. Pilt oli ilus ja saatis mind mõtetes
veel mitu päeva.
Sel sügisel toimub Eestis kaks konverentsi, kus keskendutakse käelisele tegevusele ja käsitöö ilule. Mardilaada ajal saame
kokku rahvusvahelisel konverentsil „Hingel ja käel“. 12.–13. novembril toimub aga
Viljandis rahvusvaheline pärandtehnoloogia konverents, millega tähistatakse ühtlasi
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku
käsitöö osakonna 25 aasta juubelit.

Käsitööpärandi hoidmiseks ja oskuste
edasikandmiseks oleme filmilinale jäädvustanud 15 meistri tööd ja tehnikad. Igas
filmilõigus tutvustab meister talle omast
käsitöötehnikat. Järgmisel aastal ootavad
salvestamist juba järgmised meistrid ja
järgmised tehnikad.

Jagame lahkelt teadmisi ja oskusi, suured
asjad saavad alguse väikestest!

Et kogenud meistrite kõrval laste
ja noorte käsitöö tegemine loomuliku
protsessina liiguks, oleme ellu kutsunud
kaks just sellele sihtrühmale mõeldud
ettevõtmist. Üleskutsega „Märka noort
käsitöömeistrit“ püüame leida üles käsitööd armastavad noored ja koos mõelda
ühistegevusi just nendele. „Meister tuleb
kooli“ kohtumiste eesmärk on rahvuslike
käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamine noorte käsitööhuviliste ja tunnustatud käsitöömeistrite ühistegevuse kaudu.

Traditsiooniliselt kuulutame Mardilaadal välja uue aastateema ning seekord on
meie järgmine peategelane pits. Aasta jooksul tuleb tavapärasest rohkem juttu rahvuslikust pitsist. Pitsiaasta suursündmuseks
on suvel toimuv Rahvusvahelise Niplis- ja
Nõelpitsi Organisatsiooni (OIDFA) 19.
kongress ja peaassamblee Tartus.

Tore, et meie rahvarõivas on jätkuvalt
pildil! Meil on üha enam kursusi, rahvarõiva nõuandekodade uusi algatusi, rahvarõivaste esitlusi ja tuulutamisi!

Liina Veskimägi-Iliste
Juhatuse esimees

Konverents „Hingel ja käel“
Mardilaadal

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu
aastateema „Ajatus“ haarab aastaid 2018–
2019. Teeme kummarduse ajatutele käsitöötehnikatele ja meistritele. 2018. aasta
suursündmus oli „Ajatuse“ näitus. 2019.
aastal kutsusime aga kokku rahvusvahelise konverentsi „Hingel ja käel“, mis toimub samal ajal Mardilaadaga, laupäeval,
9. novembril Saku Suurhallis Tallinnas.
„Käsi on kui lüli meeleliste ja vaimsete tegevuste vahel. Tegemine teeb
midagi ka tegijaga. See mõju on vaimne.
Käsitöö (või selle tegemise) lõpptulemus
ei saa olla lihtsalt mingi valmis ese, vaid
ka panus inimese enesemõistmisse. Oma
kätt kasutades saab inimene rohkem inimeseks. Seekord ei ole sõnade ülesanne
meile ütelda, kuidas asju teha, vaid aidata
küsida, mis toimub, kui midagi tehakse.“
Eesti meistrite seas on erikülaline
Anna-Stina Svakko. Ta on Põhja-Root-

sis elav saami rahvarõivameister-disainer. Ta on meisterdanud 207 komplekti
saami rahvarõivaid ning kasutab samu
mustreid, lõikeid ja vorme ka moodsas
disainis. Tema pühendumus ja oskuslik
pärandi kasutamine on väga kõnekas ja
puudutab kõiki, kes temaga kohtuvad.
Enda iseloomustamiseks ütleb ta, et elab
saami kultuuris ja saami kultuurile.
Konverentsil on kaheksa ettekannet
neljal teemal, lisaks sissejuhatav ettekanne päritud pärimusest Anu Raualt.
Ettekannete teemad on järgmised: kirja
pärimus, muhumaailma pärimus, küütlev pärimus ja peidus pärimus. Kuna
konverentsi eelõhtul võõrustab Eesti
liikmesriigina Euroopa Käsitöö Föderatsiooni aastakoosolekut, siis on ka konverentsi külaliskond rahvusvaheline. Konverentsil on eesti-inglise sünkroontõlge.

Üleskutse „Märka noort“ sai
aktiivse tagasiside

Sooviga pöörata suuremat tähelepanu laste ja noorte kaasamisele käsitöövaldkonna ettevõtmistesse kutsuti ellu
algatus „Märka noort“. Soovime seeläbi
toetada ja tunnustada käsitöövaldkonnas
tulemuslikult tegutsevaid lapsi ja noori.
Noor on kuni 26-aastane käsitöömeister.
Otsisime noori, kes olid silma paistnud
käsitööalal iseseisvalt või koolitundides,
kursustel.
Üleskutsele tuli arvukas vastukaja ja
esitati mitmeid väga andekaid ja huvitavaid noori, kelle südames annab soojust ise käsitöö tegemine. Vastajateks
olid õpetajad, lapsevanemad, sõbrad
ning ka noored meistrid ise, nii neiud
kui ka noormehed, ning noorim neist
oli 9-aastane. Tehtud tööde hulgas olid

klassilõpu loovtööd, põhikooli lõpetamiseks valmistatud rahvarõivad, järjepidev
käsi
tööringides osalemine, huvitavate
töödega eri konkurssidel osalemine.
Noortele meeldib meisterdamine, tikkimine, heegeldamine, kudumine, puutöö,
niplamine, kirivöö kudumine, kangastelgedel suurräti kudumine, keraamika,
Waldorf-nuku meisterdamine ning
nukule Muhu rahvarõivaste meisterdamine.
Koostöös noorte meistritega paneme
2020. aastal Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis välja nende tööde ühise
näituse. Lisaks soovime nende tegevust
tuua laiema publiku ette ja üheskoos
leida võimalusi edasiseks koostööks, et
noortel meistritel käsitööind ei raugeks.

Meistrid
lähevad kooli
Sooviga anda lisandväärtust hari
dus
programmi käsitööosale algatab käsitööliit aktsiooni „Meister
tuleb kooli“. Ettevõtmise eesmärk
on rahvuslike käsitöötraditsioonide
järje
pidevuse säilitamine noorte
käsitöömeistrite ja tunnustatud käsitöömeistrite ühistegevuse kaudu.
Ettevõtmises osalemiseks on
oma nõusoleku andnud viis hinnatud meistrit üle Eesti – Külli Jacobson, Made Uus, Lembe Sihvre, Meelis Kihulane ja Urmas Veersalu. Iga
meister külastab eelneval kokkuleppel
mõnda kindlat kooli Eestis ja esineb
seal teatud vanuserühmale. Iga kool
saab valida kas loengu, meistri esitluse või ühistöö tegemise. Külastustel
on kaasas ka käsitööliidu esindaja, kes
räägib meie tegevusest Eestis ja käsitööpärandist üldiselt.
Peale käsitööoskuste ja meie pärandi
tutvustamise on aktsiooni eesmärk propageerida käsitööd elatusallikana.
27. juunil toimus Kehtnas käsitööõpetajate seminar, kus uut ettevõtmist
tutvustati. Pakkumine leidis õpetajate
seas väga sooja vastuvõtu ja mitmed
koolid avaldasid soovi selles meistri
vastuvõtjatena osaleda. Täpsemad
kokkulepped koolidega saame teha
2019. aasta septembris, kui koolitegevus on taas alanud.
Seni on meil soovi avaldanud koolidega suuline kokkulepe. Kokku on
viiel meistril planeeritud 20 külastust
2019. aasta oktoobrist 2020. aasta
aprillini.
„Meister tuleb kooli“ aktsiooni
jätkuna algab 2020. aasta kevadel aktsioon „Meistrile külla“. Kooli
grupid
saavad minna külla otse meistri
kodadesse käsitöölistega ja nende
tööga tutvuma.

Juhtide koolis oli sel aastal teemaks turundus
20. septembril toimus traditsiooniline
käsitööliidu Juhtide kool, kus vaadati eeloleva hooaja plaane ning arutati uue aasta
sündmusi ja ühistegevusi.
Juhtide koolis viisime läbi eneseturunduse koolituse, et õpetada viise, kuidas end
ja oma tööd edukamalt esitleda, müüa, olla
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ise atraktiivsem pakkuja ja saada julgust
oma tööd ja oskusi laiemalt levitada.
Eneseturunduse koolitaja oli hinnatud
Sirle Truuts, kes oma koolitustel ühendab
psühholoogia, äriteooria ja praktilised
kogemused. „Inimesel on võimalik oma
tahte ja valikute kaudu mõjutada suunda,

kuhu ta liigub. Teadlik isiklik areng on
võti, mis viib nii muutusteni kui ka soovitud eneseteostuseni.“
Koolitusest osavõtt oli aktiivne ja meeldiv, et paikkondlike käsitööseltside esindajate sekka lisandus mitmeid uusi isikuid.

On alanud ettevalmistused ERKLi ajalooraamatu
väljaandmiseks
Käsitööliidu taastamisest on möödas
27 aastat ja on aeg mälestused raamatusse kirja panna. Milliseks see raamat
kujuneb ja millal trükist ilmub, ei oska
me veel öelda. Paikkonnad ja alaliidud
peaksid alustama oma olulisemate ettevõtmiste kirjapanekut tegijate meenutuste kaudu. Kes on teie paikkonnas
käsitöövaldkonna vedajad ja toetajad,
meistrid, õpetajad, ettevõtjad ning millised on kohalikud traditsioonid? Paik-

konniti on pilt väga erinev ja tõusudmõõnad erinevatel põhjustel ja aegadel.
Ja kuidas näeme oma tulevikku?
Otsigem koos välja kõik need paberid ja fotod, mis meil kusagil olemas, ja
asugem mälestusi üles kirjutama! Kas
poleks uhke, kui paikkondadel oleks ette
näidata väike ajaloovihik või miks mitte
ka sisukas raamat?
Käsitööliidu juhatuses on esimesed
intervjuud ja esialgsed plaanid käsitöö-

valdkonna tegemiste kirjapanekuks juba
tehtud. Lähiajal võtame paikkondade
juhtidega ühendust ja ootame ka teie
algatusi!
Kindlasti on väga oodatud igasugused huvitavad mälestused, juhtumised
meie ühistel või kohalikel ettevõtmistel.
Ükski põneva looga foto pole ülearune!
Kontakt: liivi@folkart.ee

Käsitööliit teeb lühifilme erinevatest
käsitöötehnikatest

Inna Raud valmistamas filmimisel pastlaid.
Meie ajatud käsitöötehnikad elavad
meistrite käte vahel veel ka tänasel päeval. Tihtipeale ei jõua aga need teadmised meistri enda kojast kaugemale. Koos
mitmete tegijate hääbumisega kaovad ka
viimased tehnika oskajad. Käsitööliidu
suurnäitus „Ajatus“ tutvustas mitmeid
suuri meistreid ja nende töid, mille vastu
oli publikul suur huvi.
Meie pärandi hoidmiseks, austamiseks ja olulisemaks teabe levitamiseks on
käsitööliit loonud lühifilmide projekti, et
salvestada esitlemise ja levitamise eesmärgil meistrite tööd ja käsitöötehnikaid.

Projekti käigus valmis 2019. aasta
suvel 15 viieminutilist lühifilmi, millest
igaüks tutvustab eri meistrit talle omast
käsitöötehnikat rakendamas. Keskendutakse just oskustele ja protsessile. Et piiritleda teemavalikut, on aluseks võetud
tarberõivaste ja -esemete valmimisega
seotud tehnikad. Videotele on lisatud ka
ingliskeelsed subtiitrid, et neid oleks võimalik kasutada ja esitleda ka välismaalaste ja kuulmispuudega inimeste seas.
Videomeister on Raul Valgiste Harju
maalt, kellega on meil teiste projektide
raames olnud korduvalt väga edukas ja

kvaliteetne koostöö. Videote esmaesitlus
on Mardilaada peaekraanil. Lisaks loome
käsitööliidu veebikeskkonnas videote
levitamiseks täiendavaid võimalusi ja
lahendusi.
Need videod ei ole ühekordne projekt, vaid panevad aluse meie pärandi
pikemale kestmisele ja levikule. Edaspidi
keskendume käsitööliidu aastateemade
raames põhjalikumalt ühe valdkonna
spetsiifilisematele tehnikatele, et valmiv
videopank oleks kõikehõlmavam.
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ERKL’i järgmine aastateema on
eesti-oma-pits
Aastateema „Ajatus“ annab Mardilaadal teatepulga üle teemale eesti-omapits. Pöörame tähelepanu meie rõivaste ja
tarbeesemete õhulistele mustritele, jutustavatele kujutistele, mis on erinevaid esemeid alati kaunistanud.
Teema-aasta keskseid sündmusi on
Rahvusvahelise Niplis- ja Nõelpitsi Organisatsiooni (OIDFA) 19. kongress ja peaassamblee Tartus 31. juulist 2. augustini.
Üritust korraldab MTÜ OIDFA2020 koostöös Eesti Rahva Muuseumiga (ERM).
OIDFA kongressile ja peaassambleele
eelneb neli päeva töötubasid, kus kongressist osavõtjad saavad teha tavalist eesti
rahvuslikku niplispitsi, Seto niplispitsi,
metallniplispitsi, nõelapitsi ja proovida
ka Haapsalu räti kudumist. Kongressi
ajal on ERMis riikide väljapanekud, näitus Eesti pitsidest ja konkursitööd teemal
„loodus“. Samuti on võimalik tutvuda
väljapanekuga „Kingime Eesti Vabariigile 100 rahvuslikku niplispitsi“. Kongressi ajal toimuvad ka loengud pitsiteemadel ning üritusele järgneb neli päeva
kestev ringsõit Eestimaal, külastatakse
pitsinäitusi ja tutvutakse kultuuri ja eluoluga.
Seoses OIDFA kongressiga korraldatakse näitusi ka mujal Eestis.
Paikkondliku pitsikultuuriga saab
5.–26. mail tutvuda Värskas, kus toimuvad XXVII Seto pitsi päevad teemal „Pitsid noortele ja lastele“.
Lisaks on 7. augustil Haapsalus
öökudumine ning 9. augustil IX Haapsalu pitsipäev.
8.–9. augustil korraldavad Priit Halberg ja MTÜ Pitsimaailm Tallinnas
Allikamajas (Lühike jalg 6a) teise rahvusvahelise kohtumise „Men making lace“
(„Mehed teevad pitsi“) koos töötoa ja
näitusega.
Juuli esimesel pühapäeval toimub ülemaailmne niplispitsi tegemise päev, millest ka Eesti niplajad kindlasti osa võtavad – seega võib ka siis üritusi aset leida
mitmes paigas. Mardilaadal novembris
Tallinnas on niplajad taas kindlalt kohal.
Käsitööliidus toimuvad teema-aastal
erinevad 3D kultuurõhtud, kus tutvutakse meistrite ja nende loominguga. 18.
märtsil on külas Olga Kublitskaja Narvast, 15. aprillil Priit Halberg. Mõlemad
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pitsimeistrid tutvustavad oma tööd ja
armastust pitsimustrite ning nende loomise vastu. Käsitööliidu pitsikonkursi
võidutööde näitus on Eesti Käsitöö Maja
rahvakunstigaleriis väljas 20. oktoobrist
9. novembrini.

•

Huvitavat teema-aastal
eesti-oma-pits:

•

•

•

MTÜ Niplispitsi Selts tähistab oma
25. tegevusaastat juubelinäitusega
Eesti Käsitöö Maja galeriis (Tallinn,
Pikk tn 22) 28. juulist 10. augustini.
Harjumaa Muuseum Keilas paneb
üles näituse eestirootslaste pitsidest.

•
•

•
•

Pärnu Pitsistuudio niplajatel on näitus Nooruse Majas (Pärnu, Roheline
1b) 28. juulist 9. augustini.
Jäneda mõisas on niplispitsi ja
rahvarõivaste näitus.
Seto talumuuseumis Värskas on näitus Seto pitsidest.
Võrus Fr. R. Kreutzwaldi majamuuseumis on niplispitsi näitus.
Heimtali muuseumis on niplis- ja
nõelpitsi näitus muuseumi kogudest.
Olga Kublitskaja korraldab OIDFA
kongressi ajal pitsinäituse ka Narvas.

Kindlasti lisandub veel huvitavaid
sündmusi.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
kuulutab välja konkursi

eesti-oma-pits
Toimumisaeg: november 2019 – september 2020
Ootame konkursile rahvuslikest ja uusloomingulistest pitsidest inspireeritud töid. Materjali valikule
Ǥ

TINGIMUSED
•
•
•
•
•
•

Autor võib konkursile esitada kuni kolm tööd/komplekti.
Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
Konkursitöö juurde kuulub eseme lugu: inspiratsiooniallikas, sündimise lugu, legend,
Ǥ
Hindamisel arvestame nii töö uuǤ
Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 21. septembriks 2020. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu koolituskeskusesse Lühike jalg 6A (Allikamaja Käsitöö).
Töö külge kinnitada hindamiseks vajalik informatsioon: märgusõna, eseme lugu jm.. Samuti
märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on töö nimi, autori nimi, telefon, aadress, eǦǤ

AUHINNAD
•
•
•
•
•

Rahalised preemiad (žürii preemiafond ʹͲͲͲȌǡ eripreemiad.
Konkursi parimaid töid näitusel Eesti Käsitöö MajaʹͲǤ– ͲͻǤ
ʹͲʹͲ
Võidutöödest koostatakse kataloog ȋʹͲʹͲȌǤ
Korraldajad aitavad leida võimalusi ühe konkursitöö edaspidiseks tootmiseks ja
Ǥ
Üks konkursil osaleja saab võimaluse korraldada personaalnäitus Eesti Käsitöö Maja
rahvakunstigaleriis 2021 või osaleda 2020. aastal Mardilaadal.

Soovitame maakondade käsitööseltsidel ja Ǧühendustel korraldada oma piirkonnas
samateemalisi konkursse ning näitusi märtsis – ʹͲʹͲǤ
INFO: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö LiitǤTel 5 187 812
E-post info@folkart.eeǤVaata pitsiaasta ettevõtmisi www.folkart.ee

Rahvarõivamaastikul on käesolev aasta olnud
sündmusterohke
Oli ju suvel Eesti kultuuri suursündmus – XXVII laulu- ja tantsupidu. Ilma
rahvarõivaste värvika pillerkaarita ei
kujuta keegi meist seda pidu ette. Ja nii
oligi! Kaunis, rikkalik ja järjest mitmekesisemaks muutuv rahvarõivaste esitlus
koos Eesti laulude ja tantsudega puudutas taas kord kõigi eestlaste hinge. Ja kui
me ise sellele nii väga kaasa elame, siis
ka teised rahvad tunnetavad meie kaudu
traditsiooni suurust ja tähtsust. Rahvarõivad muutuvad peoliste seljas aastaaastalt kaunimaks ja rõõm on näha,
et pealtvaatajad end varasemast enam
rahvarõivaisse riietasid või rahvuslikult
ehtisid. Seekord ei olnudki peale pidu
märgata erilist rahunemist rahvarõiva
teemal: esinejad pingutasid, et saada
peoks parimaisse rõivaisse ning pidu
ise tõi paljudele teistele soovi endalegi
rahvarõivad teha või tellida.
Oma osa rahvarõiva populaarsuses
on kindlasti sellel, et oleme rahvarõivaste
kandmist ja kombineerimist tänapäeva
rõivastega viimastel aastatel väga laialt
reklaaminud, teinud palju rahvarõivaesitlusi, jaganud avalikkusega kursuse
lõpetajate ehedaid ja liigutavaid lugusid
nende rahvarõivaste juurde jõudmisest.
Sel aastal toimus juba viiendat korda
rahvarõivaste tuulutamine. Alustasime
Kadrioru pargis, aga kaks viimast aastat oleme koos vanalinnapäevadega esinenud Tornide väljakul. Sel aastal oli
kolmandaks osapooleks Baltica festival.
Oleme väga tänulikud paikkondadele,
kes on üleskutsega kaasa tulnud ja oma
kodukohas samuti tuulutamisi korraldanud. Mitmel pool on see samuti juba
traditsiooniks saanud.
Kindlasti on hea eeskuju president,
kes on otsustanud vabariigi aastapäeva
pidustustel rahvarõivaid kanda. Tore, et
ta on leidnud võimaluse neid teistelgi
sündmustel kanda ja tänapäevaste rõivastega kombineerida. Rahvarõivad ei
pea ootama kapis kõige pidulikumaid
momente, olgem leidlikud ja kandkem
neid veelgi rohkem!
Kindlasti on oluline koostöö erinevate rahvarõivastega seotud koolide,
muuseumide ja organisatsioonide vahel,
et me teaksime, mis on meile kõigile oluline, kus meie eesmärgid kattuvad ja kuidas neid ühiselt ellu viia.

Saare pere. Aivo Põlluäär foto.
Kolmandat aastat tegutseb ja täieneb
rahvarõiva nõuandekodade võrgustik.
Olenevalt paikkonnast on sellesse kaasatud eri osapooli, kusjuures põhiroll
on muuseumidel ja rahvarõivameistritel. Koostöös korraldatakse avalikkusele
suunatud koolitusi, näitusi ja infopäevi.
Siseringi kokkusaamistel peetakse nõu,
kuidas tegevust tõhusamaks muuta,
kuulatakse ära üksteise uudised ja murekohad. Nii on sündinud tänapäevane
rahvarõiva nõuandekoja mudel Saaremaal, Saaremaa Muuseumiga koostöös
ja Mareli Rannapi eestvedamisel. See
aasta oli märgiline: koostati ja kinnitati kõigile nõuandekodadele kasutamiseks mõeldud baasõppekava, mis asetab
rahvarõivakoolitused kindlale kohale
haridussüsteemis.
Rahvarõivaalaste
kutse
tunnistuste väljaandmisel oleme
peale kutsestandardi uuendamist jõudnud taas eksamiteni.
Nõuandekodade infopäevadelt välja
kasvanud ideena toimus septembris esimene rahvarõivateemaline ümarlaud.
Sellele olid kaasatud nii rahvarõivameistrid kui ka -kandjad, Eesti Rahva
Muuseum, Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutus, Rahvakultuuri Keskus, MTÜ
Tantsupeomuuseum, Eesti Kooriühing,
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti
Rahvalaulu ja Rahvamuusika Selts, MTÜ
Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsi
töö Liit. Ümarlaua eesmärk oli kõigi
rahvarõivateemaga seotud organisatsioonide kokkupuutepunktide ja koostöövõimaluste väljaselgitamine, et ühiselt pare-

mini panustada rahvarõivatraditsiooni
säilimisse.
Juba 2008. aastast on avatud ja pidevalt täiendamisel veebileht „Eesti rahvarõivas“. Digimaailma arengut arvestades
on see väga pikk aeg. Sel aastal saime
Eesti Kultuurkapitali toel alustada veebilehe uuendamistöödega. Plaanis on nii
tehnilisi kui ka kujunduslikke muudatusi,
avamise rõõm jääb järgmisesse aastasse.
Hästi hea meel on rahvarõivakursuslaste üle! Nemad on meie kõige parem
reklaam ja kallim vara! Nemad kannavad traditsiooni edasi oma peredes ja
tuttavate hulgas ning nende seast kasvavad meile tublid nõuandjad ja õpetajad.
Sel aastal lõpetasid MTÜ Rahvarõiva
koordineeritavad Pärnumaa, Tallinna,
Laulasmaa ja Raplamaa koolitused ning
Rahvakultuuri Keskuse ja Eesti Rahva
Muuseumi rahvarõivakool. Kõik lõpetajad püüdis Sandra Urvak ka veebilehe
projekti raames pildile. Poolel teel lõpetamiseni on Saaremaa kursus. Septembris alustasid uued kursused Tallinnas,
Virumaal ja Harjumaa Muuseumi juures
Keilas. Ka ERMi juures on uus kursus
käimas ning uuel aastal alustab taas ka
Pärnumaa kursus Tõstamaal.
MTÜ Rahvarõivas on selgi korral
traditsiooniliselt esindatud Mardilaadal
– ootame oma boksi külastajaid iga päev.
Sel aastal esimest korda kaasame oma
töötubadesse noori meistreid. Reedel aga
esitleme laval valikut meie kursustel valminud rahvarõivastest. Olete oodatud!
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Käsitööpäevad 2020
toimuvad Saaremaal

Saaremaa
Käsitööselts
KadakMari kutsub kõiki käsitööhuvilisi 29.–30. mail 2020
käsitööpäevadele Saaremaal.
Soovime kahe päeva jooksul
tutvustada huvilistele kõike
põnevat, millega tegelevad
käsitöölised ja käsitööettevõtjad Saaremaal.
Esimese päeva konverentsil otsime koos vastuseid
küsimustele: kas kaug- ja
loometöö päästab maapiirkonna? Millised on käsitöömaailma idealism ja reaalsus?
Räägime, kuidas Saaremaa käsitöölised ja toidutootjad ise endale ühistu lõid, ja
arutleme ettevõtluskonkursi
näitel, kuidas ärgitada noori
olema loovad ja ettevõtlikud.
Saaremaal elavad väga
innovaatilised inimesed. Tutvustame teile pilliroost erinevate esemete ja käsitöökosmeetika valmistajaid.
Esimese päeva õhtul toimub ühine õhtusöök, kus
esineb Mari Lepik ja ansambel KÜI. Osalised saavad hea
toidu kõrvale silmailuks nau-

tida Sõrve rahvariideid, kuulata vaimukaid lugusid nende
valmistamisest ja loomulikult
ei puudu ka sõrvekeelsed
rahvalaulud.
Teine päev algab kohtumiste ja töötubadega. Oma
stuudiotes ootavad Anne
Tootmaa, Erika Pedak ja Saaremaa Lapimoorid. Leedri
küla ootab nii oma sammaldunud kiviaedade, Kadakakoja kui ka Jaanika Tiitsoni
lapikojaga. Rahvarõivahuvilised saavad külastada Saaremaa rahvariide nõuandekoda
ja kuulata Mari Lepiku ettekannet „Sehest siiruviiruline,
vahelt vase vaaruline“ ehk
rahvariietest Saaremaa rahvalauludes. Osaleda saab ka
eseme semiootilise analüüsi
töötoas.
Teise poole päevast ootavad käsitööettevõtjad kõiki
külalisi oma kodudes. Täpse
kaardi sõidumarsruutidega
saavad kõik osalised käsitööpäevadele registreerudes.
Ootame kõiki käsitöö
huvilisi osalema!

Kangakudujate infopäeval
Vändras jagati taas
„Soasulase“ auhinda
Kangakudujate 17. infopäev toimus sel aastal Vändras. Üle
Eesti tuli kokku 118 kangakudumise huvilist. Tähelepanu keskmes oli IIDA Käsitöökool ja kangakudumise muuseum, mis sai
lõppenud suvel kümneaastaseks. Postipapa Johann Voldemar
Jannseni noorusajaga seotud Vändra kirikumõisa üles seatud
kangastelgede kogu on nii Eestis, Skandinaavias kui ka Balti riikides ainulaadne. Seal leidub mitmeid eriliste n-ö peadega kangastelgi, mis loevad mustrit papist mustrikaartidelt ja nagalistelt
mustrikettidelt. Sellistel kangastelgedel õpe algas Eestis juba
vähemalt 1895. aastal Reet Kurriku initsiatiivil.
Igal aastal toimuval infopäeval toimub tekstiilide näitus,
mille võitja saab „Soasulase“ auhinna. Selle aasta teema oli
mantlikangas ja osalejate hääletusega võitis auhinna Kaja Jürissaar, teise ja kolmanda koha võitis Eda Kommitz. Palju õnne julgetele näitusel osalejatele!
Järgmisel aastal on plaanis infopäev korraldada Viljandi Kultuuriakadeemias ja näituse teema on siis rõivakangas.
Soasulase auhinna võitja Kaja Jürissaar
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Rahvakunsti Klubi kolmkümmend tegevusaastat
Rahvakunsti
Klubi
on loodud uue ärkamisaja algul 1989. aasta
septembris paljude tolle
aegsete
käsitööringide
liitumisel tuntud käsitöö õpetaja Mare Sihvre
poolt. Tema juhendamisel
valmisid esimese asjana
rahvariided nii meil kui
ka Peterburi eestlastel,
kes olid meie klubi liikmed. Tihedad kontaktid Rahvakunsti naised, jõulud sõbadega
tekkisid Kanada ja Rootsi
eestlastega.
põletamiseks. Telgedel valmivad kaltsuAja jooksul on muutunud nii klubi
või kattevaibad, sõbad, linikud jne. Üks
juhid kui ka liikmeskond. Meie praetelg on rakendatud saori-tehnikas valmigune asukoht Lindakivi Kultuurikeskuse
vate esemete jaoks.
Huviringide Majas, Kalevipoja 10, on
Hooaja jooksul korraldame töötubaolnud meile kodu juba 25 aastat. Siin
sid, kus valmivad mitmesuguses tehnikas
korraldame oma ala meistrite käe all eriesemed: niidigraafikas kaardid, makranevaid kursusi klubi liikmetele ja käsimee- või pärltehnikas ehted, jõuluehted,
tööhuvilistele väljastpoolt klubi. Klubi
helkurid, siidimal jm.
liikmetel on kasutada erialane raamatuMTÜ Rahvakunsti Klubi Erakool
kogu, koolitusklass, kangastelgede ruum,
Veerik on Eesti Vabaharidusliidu liige
värviköök, ahi portselanimaali tööde

Harjumaa Muuseumis avati
pärandkultuuri õppeklass
Rahvarõiva
komplekti
valmistamise
kursus Harju
maa Muuseumi
pärimuskultuu
ri õppeklassis
06.10.2019.
Pildistas Valdur
Vacht
Käesoleva aasta sügisest avati
Harjumaa Muuseumi juures pärandkultuuri õppeklass, kus saab korraldada loenguid ja seminare, praktilisi
töötubasid ja kursusi. Juba on alustanud rahvariidekursus, kus kahe aasta
jooksul valmistab iga õpilane endale
autentse ja unikaalse rõivakomplekti.
Lühikursustel on võimalik õppida
kangakudumist, tikkimist, niplispitsi
valmistamist ja teisi pärandtehnoloogilisi oskusi. Plaanis on loengud
riietumisest, ehtimisest ning rahvarõivaste säilitamisest ja hooldamisest.

Tuleval aastal saab klass veelgi suurema hoo sisse. Plaanis on korraldada
seebi valmistamise, lõnga ketramise
ja värvimise, viltimise, jõulukroonide
meisterdamise, verivorsti valmistamise, ravimteede jpm töötubasid.
Hubases klassis on hea võimalus väiksematel kollektiividel läbi viia koosolekuid ja sõpruskondadel tähistada
sünnipäevi, mille juurde saab tellida
ka erinevaid töötubasid.
Infot pärandkultuuri õppeklassis
toimuva kohta saab Harjumaa Muuseumi kodulehelt: http://www.harjumaamuuseum.ee/oppeklass.

ning selle kaudu osaleb klubi
Euroopa Sotsiaalfondi struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi projektis „Ettevõtlik
õppija 2016–2019“. Lisaks ettevõtlikkusele omandati projektide
raames oskusi kangastelgedel esemete kudumiseks, tekstiilesemete
tuunimist ning rahvuslike mustrite kasutamist tänapäeva moes.
Klubi sünnipäeva tähistasime aprillis näitusega „Arhailine
tikand ja vaibad“.
Rahvakunsti Klubi on meie
liikmetele kohaks, kus saab ühtaegu tegeleda oma hobidega, suhelda
käsitööd armastavate inimestega ja lasta
fantaasial lennata.
Oktoobris 2019 algavad uued kursused. Kui on huvi osaleda, vaata www.
rahvakunstiklubi.ee ja www.facebook.
com/rahvakunstiklubi.
Soovime kõigile käsitöötegijaile palju
põnevaid mõtteid ja nobedaid näppe!

Tartu Käsitööklubi
tähistab kevadel
25. tegevusaastat
konverentsiga
24. märtsil 1995 kutsus Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialist
Tiina Konsen käsitöömeistrid koosolekule,
et arutada tartlaste osavõttu VIII rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica raames
toimuvast näitusest Tallinna Matkamajas.
Festivali motost „Kodu ja kodupaik“ lähtudes valiti näitusele kolm suurt Tartu linna
ja Tartumaa motiividega vaipa. Baltical osalemine käsitöömeistritele meeldis ja tekkis
tahe koos tegutsemist jätkata. Nii toimuski
sama aasta 1. detsembril Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas Tartu Käsitööklubi asutamiskoosolek. Kohaletulnuid oli üle saja,
kellest mõnedki on klubi liikmed tänaseni.
Nagu tavaks saanud, tähistab käsitööklubi
oma aastapäeva igal viiendal aastal konverentsiga. Märtsis viiendat korda toimuval kokkusaamisel jätkatakse kunstnike ja
parimate käsitöömeistrite osavõtul esemelise kunsti ja käsitöö kokkupuutepunktide
käsitlemist, tutvustatakse piiride ületajaid
ja inspireerijaid, väärtustatakse ühisosa.
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Käsitööliidu
sügisesed
ringsõidud
paikkondades
Käsitööliidu esindajad käisid sel
sügisel septembris ja oktoobris külas
meie paikkondlike seltside esindajatel
Ida-Virumaal. Narvas võttis meid vastu
Olga Kublitskaja. Külastasime mitmeid
uhkeid pitsinäitusi, tutvusime Narva
Kutsehariduskeskuse võimalustega ning
pidasime plaane tulevase pitsiaasta ühistegevusteks.
Jõhvis kohtusime rahvakultuurispetsialisti Erika Kõllo ja Jõhvi Kultuurimaja
juhataja Anne Uttendorfiga. Kokkusaamisest kasvas välja kindel plaan järgmiseks kokkusaamiseks pärast Mardilaata.
Sel korral tulevad kokku ka paikkonna
käsitöölised ja soovime ühise arutluse
tulemusel leida viise tihedamaks koostööks.

Põhjamaade
käsitöö päevad
pöörasid pilgu
kindamustritele
Põhjamaade käsitöö päevad tähistavad käsitöö ja traditsioonide ilu ja oskusi.
Käsitööpäevad toimusid juba teist aastat
ning seitsme Põhjamaa koostöös osalevad Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani,
Island ja Fääri saared. Tegemist on igaaastase ühenädalase sündmusega, mille
raames toimub ühine käsitööaktsioon
kõigis riikides.
Sel aastal olid Põhjamaad pilgu pööranud oma rahvuslikele kindamustritele.
Iga päev postitasime eri riigi kindast
pildi koos mustrikirjelduse ja tausta
jutuga. Eesmärgiks oli anda kõigile inspiratsiooni, et lisaks meie poolt pakutud
mustritele otsida välja ka oma lemmikkindaid ja mustrijooniseid ning need
Põhjamaade käsitöö nädala jooksul
kududa. Meie soov oli, tehtagu seda üksi,
koos sõbra, pere või kogukonnaga, aga
tuntagu kudumisest rõõmu!
Palusime inimestel oma kudumistest
pilte teha ja meile saata. Soe tunne oli
näha ja omakorda jagada vahvaid kudumispilte. Kudumispisik sai taas veidi toidetud!
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Reis Valgevene Vabariiki

ERKL esindajad Valgevenes koos kolleegidega Lätist ja Leedust.
Kui Eestis on suve tippsündmus
jaanipäev, siis Valgevenes Ivan Kupala.
Toimub see 6.–7. juulil ja on paljuski
sarnane meie jaanipäevaga. Käiakse ujumas, korjatakse erinevaid taimi ja lilli
ning punutakse nendest pärgi. Kindel
koht on õhtusel lõkkel ja sellest üle hüppamisel.
Kui tänavu kõik eestimaalased
ühiselt laulu- ja tantsupeole läksid,
pakkisid Liina Veskimägi-Illiste, Kätli
Saarkoppel-Kruuser, Hilja Rütter ja
allakirjutanu kohvritesse rahvariided
ja meie kauni käsitöö ning sõitsid Valgevene Vabariiki. Meid kutsuti rahvakunstifestivalile „Aleksandria kutsub
külla“. Festival toimus Mogilevi oblastis
Aleksandrias, mis on põllumajanduslik linn. Kogu väikese linnakese 1000
elanikku töötavad kohalikus põllumajanduslikus ühistus. Kasvatatakse erinevaid loomi, vilja ja seeni. Festivali ei
peeta juhuslikult selles linnas. Sealt on
pärit Valgevene president Aleksandr
Lukašenka, kes on festivali patroon ja
käib seda alati ka avamas.
Festival toimus suurel maa-alal, mis
oli jagatud erinevateks tsoonideks. Seal
oli mitu kontserdiala, kus kahe päeva
jooksul esinesid rahvakunstikollektiivid nii Valgevenest kui ka lähiriikidest.
Sai imetleda Mogilevski lennuklubi lennukeilt langevarjurite hüppeid ja õhtupimeduses ilutulestikku. Näitusealal sai
uudistada ja proovida erinevate traktoritehaste toodangut. Söögialal maitsti
kohalikke rahvusroogi ning osteti

kaasa imemaitsvaid kondiitritooteid
ja maiustusi. Lastealal said kõik lapse
meelsed keerutada karussellidel või
sõita autodroomil.
Meid oli kutsutud laada-näituse
alale. Peale Valgevene käsitööliste olid
sinna tulnud näitama ja müüma oma
rahvusliku käsitööd ukrainlased, venelased, leedukad, ungarlased, lätlased ja
eestlased. Kõik olid pidulikult rahvariietes, kaasas tantsukollektiivid, kes
laadalaudade vahel kaks päeva ringi
tantsisid. Meil, eestlastel, oli põnev
tutvuda naaberriikide rahvusliku käsitööga. Saime uudistada venelaste peeneid tikandeid, ukrainlaste uhkeid
kangastelgedel kootud kangaid ja paljut
muud põnevat. Meie olime kaasa võtnud Muhu tikandeid, vilditud tooteid
ja puidust esemeid. Nagu Eestiski, nii
tekitasid Muhu tikandid ka Valgevenes
elevust. Neid imetleti ja leiti sarnaseid
kujundeid oma rahvusmustritest. Kuna
tegemist oli osaliselt näitusega, oli Kätli
kaasa võtnud oma pooleli oleva tikkimistöö. Nii näitas ta kõigile, kuidas
vanemat Muhu tekki tikkida. Väga
südamlikud kohtumised olid Valgevene
härradega, kes olid kunagi Eestis sõjaväes teeninud. Nii rändas nii mõnigi
Eesti käsitöötoode just nende koju.
Valgevenelased olid väga sõbralikud
ja külalislahked. Meid sõidutati ringi,
näidati põnevaid looduslike paiku, isegi
linnas ringikäimiseks anti giid kaasa, et
me ära ei eksiks. Tundsime end seal turvaliselt ja oodatuna.

Usbekistanis Kokandis toimunud festival jättis
osalejatele sügava mulje
Kirjeldada Kokandi festivali lühidalt,
mõne lausega, see ei ole lihtne ülesanne.
Lihtsam oleks välja hüüda loosungeid:
sõnulkirjeldamatu! sõbralik! imeline!
Täpselt sellised emotsioonid saatsid
meid Margusega kõikide nende päevade jooksul, mil me seal viibisime. Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu kaudu olime sinna kutsutud esindama Eesti käsitööd. Margus näitas lõikekirjalisi kive,
ajakirjandusest ning vitstest valmistatud
punutisi. Mina puulusikaid, küüpe ning
painutatud kerega karpe. Lisaks oli mul
kaasas fotonäitus meie talurahva endisaegsest eluolust.
Tegemist oli Usbekistani esimese rahvusvahelise käsitööfestivaliga, mille korraldamise algatas 2018. aastal Usbekistani
president Shavkat Mirziyoyev isiklikult.
Ja miks just Kokandis ning mitte Taškendis, Buhhaaras või Samarkandis või isegi
Ferganas? Nimelt on presidendi proua
pärit just Kokandist (Qo‘qon). See linn
oli kunagi Fergana orgu läbiva siiditee
üks mõjukamaid linnu – sealse khaaniriigi pealinn, mille käsitöötraditsioon on
sama rikkalik ja omanäoline kui eespool
nimetatud piirkondades, kuid on oma
kurva saatuse tõttu praeguseks unustatud. Keraamika, tekstiil, metall, puit, mis
on kaetud rikkaliku dekooriga, on samuti just sealsele piirkonnale iseloomulik.
Kui palusin selgitada sealsetel kohalikel
meistritel, mis eristab Kokandi käsitööd
teistest Usbekistani piirkonna samadest
esemetest, siis peale emotsionaalset selgitust sain kohe aru, see on õige nupuke jutu peale saada. Tekstiili värvid ja
mustrid ning nende kindel kasutamine.

Meelis Kihulase ja Margus Rebase ühine väljapanek Usbeki festivalil.
Samuti rõivaste tegumood (nii nagu on
erinevad meie rahvarõivad). Keraamikas
samuti värvid ja mustrid. Mind huvitavas
valdkonnas puutöös määrab lisaks kindlatele värvidele ka muster ja lõike sügavus ära selle, millise piirkonnaga on tegu.
Nende oskuste säilitamiseks on Kokandis endiselt palju töökodasid ja keskusi,
kus kõike seda valmistatakse. Ainuüksi
traditsioonilist puutööd tegevaid ja õpetavaid keskusi on Tartu-suuruses linnas
neli!
Tegemist oli riigi presidendi ja tema
abikaasa suurejoonelise kingitusega, et
tuua linn tagasi maailma käsitöökaardile.
Rahvusvahelise käsitööliidu heakskiiduga sai Kokand maailma kolmekümnendaks tunnustatud käsitöölinnaks. Lisaks

kõikidele Usbekistani käsitööpiirkondadele võttis festivalist osa käsitöölisi 74
riigist. Esindatud oli nii traditsiooniline
käsitöö kui ka selle kaasajastatud (masinatega valmistatud) variandid.
Korraldusele mõeldes on emotsioonid endiselt nii elavad, et piirdun jutu
alguses olevate hüüetega: sõnulkirjeldamatu! sõbralik! imeline! Ja seda korraldati ju alles esimest korda! Lisaks on seal
väga lahked ja sõbralikud inimesed ning
suurepärased toidud!
Aastal 2021 plaanib Usbeki Käsitöö
Liit korraldada teise rahvusvahelise käsi
tööfestivali. Sinna tuleb kindlasti tagasi
minna, et seda uuesti kogeda.

Eesti oli esindatud 7. UNESCO vaimse
kultuuripärandi festivalil Hiinas Chengdu linnas
Oktoobri keskel toimunud festivalil
Hiinas käisid Eestit esindamas Liis Burk
käsitööliidust ja Meelis Kihulane. Liis
Burk on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
pärandtehnoloogia magister, käsitööline
ja pärimuspulmade uurija. Meelis Kihulane on meister traditsioonilise puutöö
alal, veab enda traditsioonilise puutöö
kooli ning on ERKLi pärandihoidja.
Kahe meistri koostöös Hiina festivalil
väljapandud ühisnäitus ja esitlus tutvus-

tas Eesti kultuurile omast talukultuuri
ja käsitööd. Näituse ühe osana näidati
ka Eesti pulma pildimaterjalis. Näituse
suure osa moodustas esemeline välja
panek kahe meistri traditsioonilisest
käsitööst. Lisaks näitusele tegid meistrid
festivali raames jooksvaid töötubasid.
„Meie kultuuriruumi esitlemine Hiinas kujunes ääretult huvitavaks, tuues
kaasa mitmeid uusi sõprusi, kontakti
vahetusi ja kutseid juba järgmistele ühis

projektidele. Väljaspool festivali saime
osa ka Hiina inimeste igapäevaelust
Chengdu linnas. Hiinlased on küll väga
intensiivsed, kuid nende avatud meel
ja vähene stressitase andsid väga avava
kogemuse. Loodame siiralt, et saame
midagi sarnast kogeda ka tulevikus,“
kommenteerisid Liis Burk ja Meelis
Kihulane.
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Käsitööettevõtja 2019 on
E. Strauss OÜ
11. oktoobril toimus Avinurme Puiduaidas käsitööliidu ettevõtluspäev.
Eelmisel aastal muutsime sündmuse
formaati, et keskenduda pigem mõnele
konkreetsemale silmapaistvale paikkonna käsitööd esindavale ja edendavale
käsitööettevõtjale.
Sel aastal külastasime Avinurme puiduaita, kus perekond Strauss on pidanud juba pika ajalooga käsitöökeskust.
Oma rõõmudest ja muredest rääkisid
kõik pereettevõttesse kaasatud. On rõõm
kogeda, kuidas eri põlvkonnad üksteist
ühises suunas liikudes toetavad, suuna-

vad ja täiendavad. Nende ühine tugev
meeskond on imetlust väärt. Straussi
ettevõte hoiab käsitöötraditsioone ning
ainulaadseid tehnikaid au sees. Samal
ajal suudetakse ka äriliselt olla kõrgel
tasemel, anda eeskuju ekspordis, olles
ühtlasi aktiivsed Eesti turul. Lisaks tootmisele saab Avinurme puiduaidas käia
üritustel ja õpitubades. Ettevõte teeb
koostööd ka kohalike koolidega, õpetades korvipunumise traditsioone. Meie
pärimus elab! Palju õnne, E. Strauss OÜ,
käsitööettevõtja 2019!
Strauss pereettevõte, Käsitööettevõtja 2019

3D Kultuuri kokkusaamistele lisandusid
meistriklassi töötoad
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit korraldab juba traditsiooniks saanud 3D
Kultuuri kokkusaamisi, et tutvustada
rahvakunsti ja käsitöövaldkonna loome
inimesi laiemale üldsusele. Õhtuid on
korraldatud juba 2014. aastast. Sarja
jätkuna alustasime aprillist praktilisema
lähenemisega 3D kultuurõhtuid meistriklassi võtmes. Meistriklassi külla tulnud
meister räägib oma lugu ning koos osalejatega valmistatakse tutvustatud tehnikas
ese ka ise ja tutvutakse selle võimalustega
lähemalt.
2019. aastal teeme kolm 3D Kultuuri
meistriõhtut. 15. septembril tutvustas

Kihnu saare kultuuri ja sealset käsitööd
põline kihnlane Elly Karjam, kellega
koos valmistati kohalike tavade järgi
nukk ehk Kihnu titt. Töötoas sai ülevaate
Kihnu kultuuriruumist ning võimaluse
käsitööd ja omanäolist vaimset kultuuripärandit elus hoida.
28. septembril tutvustas Jaago talu
perenaine Inga Talvis oma edulugu ja
jõudmist taaskasutusmaterjalide maailma. Taaskasutamise olulisust ja erinevaid viise tutvustas ta töötoas, mille käigus valmis kaisuloom. Lisaks valmivad
kaisuloomale selga riided.

20. novembril tutvustab hollandlasest kudumismeister Carla Meijsen oma
kogemusi vestlusõhtul, kus ta demonstreerib oma tööd, annab edasi kogemusi
eri maade kudumiskultuurist ja räägib
oma raamatutest. Carla viibib Eestis
terve novembrikuu, et kirjutada oma järjekordset kudumisraamatut, mida ta teeb
seekord koostöös Eesti kudujatega. Tema
eelmine raamat koostöös Eesti kudujatega ilmus 2018. aastal. Õhtu toimub
inglise keeles. Vestlusõhtut tõlgitakse
soovijatele. Ettevõtmist reklaamime oma
kodulehel ja sotsiaalmeedias. Osalejatele
on sündmus tasuta.

Käsitöökojad
toimusid aktiivsemalt
Lõuna-Eestis
Taas kord tuldi üle Eesti kokku, et üheskoos käsi
tööd teha. Kodade arvu poolest oli selgi aastal esikohal Võrumaa. Esindatud olid ka Tartu-, Rapla-,
Harju-, Seto-, Valga- ja Järvamaa. Kodasid oli erinevaid: oli vokitöötuba, peeti inspiratsiooniloeng, tehti
pakutrükki ja kõladega kudumist, valmistati aksessuaare, tehti klaasitööd ja õpiti tundma savi hingeelu,
valmisid kastmistehnikas antiikküünlad. Tallinnas
toimus kaks käsitöökoda. Sai teha pakutrükitehnikas kandekotte ning toimus ka inspiratsiooniloeng.
Täname kõiki käsitöökodade korraldajaid, juhendajaid ja osalejaid!
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Käsitöökojad Üle Maa raames toimunud inspiratsiooniloeng Tallin
nas, rühmatöö

Näituste info 2019-2020

22.11.19–11.11.19 Saaremaa Käsitööselts KadakMari liikmete näitus
„Merekarva“. Näitus puudutab kõike, mis seotud merega ja inspireeritud
merest. Tooted on valminud kangastelgedel väga erinevatest materjalidest
ja tehnoloogiates.
Vaatajad saavad tunnetada mere värve ja lõhnu, rannast pärit tekstuure ja
meeleolusid ning tunda end looduse meelevallas. Näitusel üles astuvad
saare naised on koos lõpetanud Kuressaare Ametikooli viienda taseme
tekstiilkäsitöös ja panevad näitusesaali välja väga erinevaid tooteid: pleede,
vaipu, patju, sõbasid, käterätte, kotte, salle ja kardinaid.
12.11.19–2.12.19 Lembe Maria Sihvre näitus „Pehmed väärtused“. Lembe
Maria Sihvre on tekstiilikunstnik, kelle eriala on rahvuslik tikand.
03.12.19–02.01.20 Marge Tadolderi näitus „Otepää kudumite pealinnas“.
Otepää piirkonna kudumeid tutvustav näitus hõlmab peamiselt
väikekudumite väljapanekut, kus esiemade rahvakunst ja oskused on
kantud tänapäeva tarbetekstiilidesse.
03.01.20–20.01.20 Karmen Kroonmäe näitus „Udulee-Uduree. 3x Eesti
oma sall“. Kasutan Eestis kasvavate lammaste villa. Sallide lõng on kedratud
Eesti villakodades ja kõik sallid olen kudunud kangastelgedel.
Minu sallid näevad välja luksuslikud, pehmed ja mitte üldse harjumuspäraselt
„villased“. UDU on õrn, hajuv, mahe, salapärane, ehe, rikkumata. Samas
kusagil kaugelt paistab jõulisus, reaalsus. Näitusel olevad sallid-pleedid
peegeldavad sama, kasutades pitsilist, õhulist mustrit.
Toonid on naturaalsed, väikse nüansiga – nagu UDU.
21.01.20–10.02.20 Lahemaa Pärimuskoja näitus „Mees metsas“. Mees läks
metsa, kaasas seljakotis mõned lihtsamad tööriistad. Enda toitmiseks ja elus
hoidmiseks oli tal vaja kasutada oma käsitööoskusi. Nii nagu oleme elanud
loomulikult juba 12 000 aastat.
11.02.20–02.03.20 Haapsalu Kutsehariduskeskuse näitus „Ammetil
on kuldpõhi all“. Tekstiilitöö, tisleri, pehme mööbli valmistaja ja
mööblirestaureerimise eriala õpilastööde näitus.
03.03.20–23.03.20 Lemmi Orava näitus „Patricu päev“. Iiri pitsile
keskendunud autori looming.
24.03.20–13.04.20 Silja Reemeti näitus „LuuLoomine“. Iga meister, kes
teeb oma kätega erinevatest materjalidest kauneid esemeid, on Looja.
Keegi, kes muudab vormi ja mateeriat. Autori jaoks on luu kõige elavam,
lugupidamisväärsem ning delikaatsem materjal üldse.
Kas meister loob luud või luu meistrit? Seda tööd ei saa teha vastastikuse
sümbioosita – sellest ka näituse nimi – LuuLoomine.
14.04.20–04.05.20 Meelis Kihulase näitus „Meistrikooli õpilaste tööd“.
Näitusel on väljas Edeva Eremiidi meistrikooli 2,5-aastase õppe raames eri
tehnikates valminud puuesemed.
05.05.20–25.05.20 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu näitus „Noor
Meister“. Konkursi „Märka noort käsitöömeistrit“ raames esitatud noorte
autorite looming.
26.05.20–15.06.20 Kango Tekstiili näitus „Elu nagu muinasjutt“. Vivika
Sopi ja Nataliya Sukhorukova isikunäitus. Telgedel kootud kangast rõivad ja
aksessuaarid. Inspiratsiooniks on muinasjutud.

Aastateema 2020
Traditsioonilised ettevõtmised
8. veebruar
16. mai
29.–30. mai
7. juuni
9.–12. juuli
24.–26. juuli
18. september
17. oktoober
5.–8. november

Volikogu ja pärandihoidja auhindade üleandmine
Heimtali laat Viljandimaal
XXIII käsitööpäevad Saaremaal
Rahvarõivaste tuulutamine Tallinnas Tornide väljakul
XIX keskaja päevad Tallinna vanalinnas
Rahvakunsti laat Raekoja platsil
Juhtide kool
X Käsitöökojad Üle Maa
XXIV Mardilaat Saku Suurhallis

Aastateema eesti-oma-pits
•
•
•
•
•
•

18. märts, 3D kultuur: pitsimeister Olga Kublitskaja
15. aprill, 3D kultuur: pitsimeister Priit Halberg
5.–26. mai, XXVII Seto pitsi päevad „Pits noortele ja lastele“
31. juuli – 2. august, XIX OIDFA maailma pitsikongress ja peaassamblee
9. august, IX Haapsalu pitsipäev
20. oktoober – 9. november, pitsikonkursi võidutööde näitus

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

ERKL toetajad
KÄSITÖÖ
Kodukäsitöö OÜ, rahvuslik käsitöö,
6314076, info@crafts.ee, www.crafts.ee
Viru Käsitöö Salong, rahvuslik käsitöö,
3241587, viru.kasitoo@mail.ee,
www.aale.ee
Eesti Esindus OÜ, Eesti käsitöö,
kauplused, firmakingid, 6404037, info@
eestiesindus.ee, www.eestiesindus.ee

Hilda Rütter FIE, vilditud tooted,
56660173, hilda.rytter@mail.ee,
www.vildimeister.fie.ee
Valent OÜ, silmuskoes tooted (käsi-ja
masintöö), 5205001, ylle@valent.ee

RAHVARÕIVAD JA
RAHVUSLIKUD RÕIVAD
Kodukäsitöö OÜ, Eesti Käsitöö Maja,
rahvuslik käsitöö, 6314076,
info@crafts.ee, www.crafts.ee
Viru Käsitöö Salong, rahvuslik käsitöö ja
rahvarõivad, 3241587,
viru.kasitoo@mail.ee, www.aale.ee

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

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,
ingridekker@hot.ee
Kadipuu OÜ, sisustustekstiil 5111711,
kadi@pajupuu.com, www.kadipuu.ee
OÜ Ribiinia, gobeläänist tooted, vildist
kübarate valmistamine, 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, 56236402,
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,
kadri@villapai.ee. www.villapai.ee
Marienwool OÜ, vilt, vill, kudumid,
5166763, marien.wool@gmail.com.
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

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

PITS
Hestia MTÜ, niplispits, 5089277,
angelikanops@hotmail.com,
FB: Niplispitsi klubi
PUIT JA PUNUTISED
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
Roosid ja Okkad, keraamika, 53447638,
keraamika@hedwig.ee
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, FB Hansaklaas OÜ
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
LOODUSKOSMEETIKA
Eviteh OÜ, käsitsi valmistatud seep,
56486514, 5043407,
info.eviteh@mail.ee
KÄSITÖÖ EHTED
Katreen Flowers OÜ, lillekaunistustega
juvelltoodete imitatsioonid, 5262000,
katreen@katreen.eu, https://www.
facebook.com/katreenhandmade/,
https://www.instagram.com/katreenhandmade/
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Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu paikkondade seltsid ja ühendused, alaliidud
Harjumaa ja Tallinn
Rahvakultuurispetsialist Harjumaal Merike Hallik
53428822, merike.hallik@rahvakultuur.ee
Rahvakultuurispetsialist Tallinnas Riin Kivinurm
riin.kivinurm@rahvakultuur.ee
Harjumaa ja Tallinna Keskselts
Tiiu Jalakas, 5247284, tiiu.jalakas@gmail.com
Harjumaa Muuseum
Gea Mossin, 6782052, gea.mossin@hmk.ee,
muuseum@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
juhatus@rahvakunstiklubi.ee
www.rahvakunstiklubi.ee
Eesti Käsitöö Maja
Silja Nõu, 6314076, silja@folkart.ee
Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber OÜ
Margit Miller, 5330 0849, ajalookamber@tuhala.ee
Lahemaa Pärimuskoda
Liis Burk, 55 959 817, parimuskoda@parimuskoda.ee
Ida-Virumaa
Rahvakultuurispetsialist Erika Kõllo
5200943, erika.kollo@rahvakultuur.ee
Narva Klubi Käsitöö
Olga Kublitskaja, 5531658, olga.kublitskaja@gmail.com
INFO: Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
Jõgevamaa
Rahvakultuurispetsialist Pille Tutt
7766395, 5211967, pille.tutt@rahvakultuur.ee
Katre Meistrikoda
Katre Arula, 5513147, katre.arula@gmail.com
www.katrearula.com
Põltsamaa Käsitööselts
Anne Ütt, 55612312, anneytt@hot.ee
www.facebook.com/PoltsamaaKasitooselts
Järvamaa
Rahvakultuurispetsialist Külliki Aasa
5250850, kylliki.aasa@rahvakultuur.ee
MTÜ Kesk Eesti Käsitööselts
Imbi Karu, 56956639, imbi.karu@mail.ee
Silvia Aarma, 5015975, silvia.aarma@gmail.com
INFO: Huviselts Põimik
Ruta Eslas, 3879286, 56207145
Läänemaa
Rahvakultuurispetsialist Marju Viitmaa
5229831, marju.viitmaa@rahvakultuur.ee
Haapsalu Käsitööselts
Mirje Sims, 5160445, info@haapsalusall.ee
www.haapsalusall.ee
Läänemaa Käsitöö Liit
Tiina Ojamäe, 56352591
laanemaakl@gmail.com
INFO: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Marju Heldema, 56158119, 6661747,
marju@hkhk.edu.ee

Pärnumaa
Rahvakultuurispetsialist Aire Koop
55536693, aire.koop@rahvakultuur.ee
MTÜ Maarja-Magdaleena Gild
Liis Luhamaa, 53428318, loodusvarvid@gmail.com
www.maarjamagdaleenagild.ee
MTÜ Tõstamaa Käsitöökeskus
Anu Randmaa, 56682283, anu@folkart.ee
Pärnu Pitsistuudio
Birgit Pere, 5076571, birgit.pere@gmail.com
IIDA Käsitöökool, IIDA Kangakudumise Muuseum
Eeva-Liisa Kriis, 53467366, iida@iida.ee
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
MTÜ Värska Käsitööselts Kirävüü
Ingrit Kala, 5120659, ingrit@setomaa.ee
Tartumaa
Rahvakultuurispetsialist Kati Grauberg-Longhurst
57871177, kati.grauberg@rahvakultuur.ee
Tartu Maanaiste Liit
Mall Türk, 5547099, mall@vanemuine.ee
Maire Henno, maire.henno@yle.edu.ee
Urve Kaasik, 53412408, maanaine@hot.ee
www.tartumaanaisteliit.ee
Tartu Käsitöö Klubi, Tiigi Seltsimaja
Tiina Konsen, 53059698, Tiina.Konsen@raad.tartu.ee
MTÜ TuleLoo
Kadri Tomasson, 5113806, tulejaloo@gmail.com
Eesti Rahva Muuseum
Virve Tuubel, 56204979, virve.tuubel@gmail.com,
virve.tuubel@erm.ee
Valgamaa
Rahvakultuurispetsialist Eha Mandel
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
51994991 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, 5079920
ailastuudio@gmail.com
Lääne-Virumaa
Kreutzwaldi muuseumi käsitöötuba
Rahvakultuurispetsialist Pilvi Lepiksoo
Marika Sepp, 51928199, sepamari@gmail.com
53324118, pilvi.lepiksoo@rahvakultuur.ee
MTÜ Näputüüselts
Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts
Kersti Loite, 5143795, 3241587, kerstiloite@hotmail.com Karmen Luiga, 5083472, karmenluiga@hot.ee
Marge Ojastu, 53932352, margeojastu@gmail.com
Jäneda Käsitöökeskus
MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü
Elo Kallas, 5065672, elo@janeda.ee
Vilve Oja, 5541999, vilve.oja@gmail.com
MTÜ Loometöö
Luule Nurga, 5287107, luulekodu@gmail.com
Saared
www.rahvariided.eu
Hiiumaa rahvakultuurispetsialist Helle-Mare Kõmmus
INFO: Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts
4632192, 5299429,
Kersti Loite, 3241587, kerstiloite@hotmail.com
helle-mare.kommus@rahvakultuur.ee
Hiiumaa Käsitööselts
Põlvamaa
Nele Eller, 5166553, nele.eller@gmail.com
Rahvakultuurispetsialist Kati Taal
Ain Jepišov, 5244785, hiiukasitoo@gmail.com
7998943, 58022858, kati.taal@rahvakultuur.ee
www.hiiukasitoo.ee
Põlva Käsitööklubi
Kihnu Käsitöö
Mare Põld, 53917587, marepold@gmail.com
Maie Aav, 58188094, maie.aav@gmail.com
http://polvakasitooklubi.blogspot.com/
Muhu käsitööselts Oad ja Eed
Räpina Käsitöökoda
Ülle Kuusk, 5177340, yllekuusk@hot.ee,
Malle Avarmaa, 55602314, malle14@hot.ee
oadeed@gmail.com
INFO: Ulve Kangro Meistrikoda
www.oadeed.ee
Ulve Kangro, 5534051, ulvekangro@gmail.com
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Saaremaa rahvakultuurispetsialist Krista Lember
5129932, krista.lember@rahvakultuur.ee
Saaremaa käsitööselts MTÜ Kadakmari
Mareli Rannap, 5228817, marelirannap@gmail.com
www.facebook.com/kadakmari.ee
Vormsi Käsitöö Selts
Kristina Rajando, 56616395,
kristina.rajando@gmail.com
Marju Tamm, marjutamm@yahoo.com
http://bindbongen.blogspot.com/
MTÜ Ruhnu Kultuuriait
Triinu Lamp, triinu@seidlatuulik.ee

KOOSTÖÖPARTNERID

MTÜ Rahvarõivas
rahvaroivad.folkart.ee
Anu Randmaa, e-post: anu@folkart.ee, tel: 56 682 283
MTÜ Käsitöömaailm
Koolituste ja näituste korraldamine
Kätli Saarkoppel-Kruuser, e-post: katli@folkart.ee,
tel: 51 878 12
Rahvakultuuri Keskus
Tallinna Rahvaülikool
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Tallinna Ülikool
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA
Eesti Tööõpetusõpetajate Selts ETS
Sihtasutus Kutsekoda
Liikmelisus
Käsitööliit on Vabaharidusliidu, Eesti 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, Virve Tuubel, Lembe
Maria Sihvre, Kristina Rajando, Mareli Rannap, Andres
Rattasepp
ERKL töötajad
Kätli Saarkoppel-Kruuser, tegevjuht.
E-post: katli@folkart.ee
Liis Burk, arendusjuht, e-post: liis@folkart.ee
Karin Vetsa, projektijuht, e-post: karin@folkart.ee

Käsitöökeskused ja –müük Tallinnas
Eesti Käsitöö Maja
Pikk 22, Tallinn 10133
Rahvusliku käsitöö müük
Riina Tombergi rahvuslikud kampsunid, Kango
Tekstiil, Lembe Nukutuba
Rahvakunstigalerii
Rahvakunstigalerii näitused
Kätli Saarkoppel-Kruuser,
e-post: katli@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
käsitöökeskuste/poodide ja märgi
Tunnustatud Eesti Käsitöö esitlus

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 ja trükk: Vali Press

