
Sel kevadel on ajal eriline mõõde. Mitmel meist on aega üle 
jäänud, on olnud võimalus tegeleda hobidega, lõpetada ammu 
alustatud ja pooleli olevaid töid, olla koos perega. Sel kevadel 
on loodud hulga virtuaalseid poode, tegeletud tootearenduse, 
visuaalse kuvandi ja eneseanalüüsiga. Kevad 2020 jääb päris 
kindlasti meelde eriolukorra, viiruse, teadmatuse, segaduse, aga 
ka uute lahenduste ja digikevadena.

Koroonaviiruse põhjustatud eriolukord on väga raske olnud 
kogu käsitöövaldkonnale: suurüritused, kursused ja meistriko-
jad on jäänud toimumata, loodetud tulu saamata. Kriisiolukord 
on pannud proovile nii käsitööettevõtjad, meistrid, koolitajad 
kui ka korraldajad. Eriolukorrast põhjustatud kriis ähvardab 
laostada nii paikkondlikud kui ka käsitööliidu Tallinnas tegut-
sevad käsitöökeskused, mis on müügitöö kõrval väga olulised 
käsitöö kui vaimse kultuuripärandi toetus- ja teavituspunk-
tid. Annan siinkohal teada, et oleme Eesti Väike- ja Keskmiste 
Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) liige. EVEA on ühenduslüli 
meie ja Vabariigi Valitsuse vahel. Käsitööliidu ettepanekud krii-
simeetmete toetuseks ettevõtjale oleme valitsusele edastanud 
just EVEA kaudu. Meie valdkond nagu iga teine majandusharu 
on eripärane nii mahult kui ka sisult, siin tegutsevad FIEd, aga 
ka pea poolesaja töötajaga ettevõtted. Valdkonna arengus on 
tähtis roll paikkondlikel traditsioonidel ja pärimusel, aastatega 
on sektorisse tulnud juurde palju sügavuti käsitöövaldkonnale 

pühendunud ja akadeemiliselt haritud inimesi, kelle toel on 
hakanud tegutsema käsitöökeskused üle Eesti. Käsitöövaldkond 
vajab kompensatsiooni ja käibevahendeid kriisist väljatulekuks 
samavõrd kui kogu ülejäänud kultuur ja majandus.

Värskest Teatajast saad digikultuuriaastale kohaselt infor-
matsiooni tulevasest virtuaalnäitusest „Pese oma käsi“, aga ka 
kahest käimasolevast võistlusest: „Loome selle suve trendi“ ja 
„Eesti oma pits“. Virtuaalsel moel toimusid meie selle aasta 
Allikamaja koolituskeskuse avatud uste päevad ja virtuaalselt 
kohtume 7. juunil rahvarõivaste tuulutamisel.

Päriselus oleme 15. maist taas avanud meie Tallinna käsi-
töökeskused. Esinduslikus Kaarmanni käsitööpoes toimuvad 
kõrvuti käsitöömüügiga aknanäitused, kohtumised ettevõtjate 
ja meistritega. Kuni juuni lõpuni saate aknal vaadata Katre 
Arula Katrè kaubamärgi all valminud töid ja TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia üliõpilastööde näitust. Eesti Käsitöö Maja 
rahvakunstigaleriis on vaatamiseks väljas Kango Tekstiili näitus 
„Sõit-sõit-sõit linna“, kus on eksponeeritud telgedel kootud kan-
gast õmmeldud rõivad ja aksessuaarid.

Teeme koostööd, toetame meistrit, väärtustame pärandit – 
täna ja homme!

Liina Veskimägi-Iliste
Juhatuse esimees
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Taas kord 
pärjati 
meistreid
ERKLi volikogu toimus 8. veebrua-
ril Hopneri majas Tallinna vanalinnas. 
Volikogule järgnenud pidulikul tunnus-
tamisel esitles pitse ja pitsidega kaunista-
tud rõivakollektsioone niplispitsimeister 
Olga Kublitskaja Narvast. Tema julge, 
rabava käekirjaga ja viimseni läbimõel-
dud rõivatekstiilid pakkusid vaatajatele 
naudingut ning saalist kostis korduvaid 
ahhetusi.

Pärandihoidjateks pärjati Eva-Liisa 
Kriis, Olga Kublitskaja ja Urmas Veersalu. 
Noore käsitöömeistri tunnustuse sai Tartu 
Kõrgema Kunstikooli Pallas tudeng Anett 
Niine, kes on silma paistnud omanäoliste 
ja julgete tekstiilidega, millest õhkub rah-
vuslikku hõngu. Maakonna teo tiitel läks 
Lihula Lilltikandi Seltsile ning parima 
näituse tunnustust jagasid Olustvere 
Maamajandus- ja Teeninduskool ning 
Räpina Aianduskool.

Eva-Liisa Kriis

Eva-Liisa Kriis on IIDA Kanga kudumise 
Muuseumi looja. On ütlemata vaimus-
tav, et tekstiilikunstniku haridusega Eva-
Liisa on end leidnud telgedel kudumise 
pärandi uurijana, talletajana ja propagee-
rijana. Pilk kellegi kuurinurgast või pöö-
ningult leitud imeliku kujuga detailidele 
ja Eva-Liisa silmis süttib tuluke: õige pea 
või siis ka pärast pikka ja põnevat jälitus-
tööd on ta inimesi küsitledes, kirjandust 
uurides ja erinevaid telgi võrreldes suut-
nud tuvastada teljemeistri ning talleta-
nud naljakaid ja kummalisi lugusid selle 
kultuurilooliselt olulise, aga vähe uuritud 
valdkonna kohta. IIDA Kangakudumise 
Muuseum romantilises Vändra pastoraa-
dihoones on koduks mitmetele haruldas-
tele telgedele, mida Eva-Liisa on hävin-
gust päästnud, lappinud, puhastanud, 
puuduvad osad ise ehitanud ja teljed 
töökorda seadnud, nii et kangakudujad 
saavad Eva-Liisa kursustel kududa mitut 
tüüpi telgedega, mille vahelikutekitamise 
ja mustriloome võimalused annavad 

tunnistust isegi kuni sada aastat tagasi 
tegutsenud meistrite nutikusest ja leidlik-
kusest. Tänu Eva-Liisale on metalli kok-
kuostust päästetud ka kunagi ARSis kasu-
tusel olnud hiiglaslikud kolme meetri 
laiused metallteljed, mille taga töötas 
kaks kudujat korraga. Nende legendaar-
sete telgedega kooti suuri sisustustekstiile 
ja põimevaipu.

Teist sellise oskusteabega inimest 
praegu Eestis pole ja kui uskuda väliskü-
laliste vaimustunud kommentaare, siis 
on Eva-Liisa taoline teljekütt unikaalne 
kogu Euroopa kontekstis. Eva-Liisa muu-
seumi raamatukogus on kõik eestikeelsed 
kangakudumise raamatud, mida on kir-
jutatud Eestiga seotud inimesed, ja palju 
ajakirju, mis on välja antud enne 1940. 
aastat. Hoole ja armastusega kogub Eva-
Liisa ka kangakudujate märkmeraama-
tuid ja kudumisnäidiseid.

Mardilaada külastajad on näinud 
Eva-Liisat trummel- ja dobby-peaga kan-
gastelgi tutvustamas. Paljud kangakudu-
jad ja käsitööinimesed on rõõmu tund-
nud Eva-Liisa kirjutatud kangaõpikust 

Pärandihoidjad. Vasakult: Eva-Liisa Kriis, Olga Kublitskaja, Urmas Veersalu
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„Läbi lõimede“ ning saanud abi DVD-le 
talletatud kangakudumise algõpetusest. 
Eva-Liisa töötab Eesti Kunstiakadeemia 
tekstiiliosakonnas, taltsutab arvutitelgi ja 
juhendab kunstitudengeid.

Eva-Liisat iseloomustab pealehak-
kamise julgus ja kangekaelsus või siis 
peenemalt öeldes – püsivus eesmärkide 
saavutamisel. Unistused võivad saada 
reaalsuseks, vahel on nende teostu-
mine üllatuseks ka Eva-Liisale endale. 
Teljemuuseumi loomine ja IIDA käsitöö-
kooli vedamine on olnud missioonitegu, 
mille eest suur tänukummardus!

Kadi Pajupuu

Olga Kublitskaja

Pärandihoidja auhinna sai Olga niplis-
pitsi traditsiooni alalhoidmise ja eden-
damise eest Ida-Virumaal. Tema tegut-
semine on andnud hoogu niplispitsi 
kudumisele Eestis ja tutvustanud meid ka 
mujal maailmas.

Käsitööliidule on Narva pitsiline 
idapiir, mille säravaks ülemjuhatajaks 
on professionaalne niplispitsimeister, 
disainer ja õpetaja Olga Kublitskaja. 
„Niplispits on minu kirg ja elutöö“ – nii 
ütleb Olga ise ja seda on kinnitanud tema 
aastatepikkune pitsiteemale pühendu-
mine. Kaunis ja salapärane pitsimaa-
ilm hakkas teda köitma juba kooliajal, 
Vologda kunstikutsekoolist saadud 
kutsediplom sai määravaks järgnevates 
valikutes. Kõrgema pedagoogilise hari-
duse sai Olga Peterburis ja erialaliselt 
on ta end täiendanud niplispitsikoolides 
Prantsusmaal, Tšehhis, Hispaanias ja 
Venemaal.

Olga looming on väga ulatuslik: suure-
joonelisest ja keerukast niplispitsist kuni 
lihtsate rõivakaunistusteni. Oma tööd 
kavandab ja teostab Olga ise, kasutades 
väga erinevaid materjale linasest kuld-
niidini. Olga räägib kindlalt ja veenvalt, 
et niplispitsi mainet Eestis saame tõsta 
koostöös teiste maade ja rahvaste pitsiku-
dujatega. Eesti pitsikudumise traditsioo-
nide säilitamiseks on kindel tee kasutada 
rahvarõivaste valmistamisel ehedat nipla-
mispulkadega käsitsi valmistatud pitsi, 
mille tegemist harrastati Kihnu, Ruhnu 
ja Pakri saarel. Olga juhendamisel valmib 
niplispits vanade fotode põhjal ja taasta-
tud saavad ajaloolised kostüümid.

 1990. aastast tänaseni on Olga tule-
muslikult tegutsenud pitsikudumise õpe-
tajana Narvas. Narva klubi käsitöö juhina 
on ta kaasa löönud nii Ida-Virumaa kui 
ka käsitööliidu ettevõtmistes, korralda-
nud rahvusvahelisi niplipitsi seminare 
Eestis. Olga ja tema õpilaste töid on eks-
poneeritud näitustel Eestis ja mujal maa-
ilmas. Võlusõna Olga jaoks on meistrik-
lass Eestis või mujal maailmas. Hindame 
Olga professionaalsust samavõrd kui 
tema julget pealehakkamist ja entusiasmi, 
mis tõmbab kaasa kolleege ja ergutab 
looma kauneid käsitööpitse.

Olga Kublitskaja tegemisi on mär-
gatud ja talle on jagatud mitmeid olulisi 
auhindu nii Kultuuriministeeriumilt kui 

ka Kultuurkapitalilt. Krooniks on kind-
lasti sel aastal saadud Valgetähe V klassi 
teenetemärk vabariigi presidendilt.

Olga ise on öelnud, et rõõm oli saada 
need suured tunnustused just käsitöö-
liidu pitsiaastal.

Liivi Soova

Urmas Veersalu

Urmas ei tea, et see, mida ta hoiab, on 
kõige laiemas mõttes pärand. Näiteks 
armastas ta kanda ruudulisi triiksä-
rke, umbes selliseid, nagu kandis minu 
vanaisa, juba siis, kui need ammu enam 
ja ammugi veel moes ei olnud. Ja neis 
triiksärkides oli midagi turvalist – nüüd 
saan aru, see oligi pärand. Ning riidest 
taskurätikut kasutab ta mitte stiili pärast 
või selleks, et maailma puude mahavõt-
misest päästa, vaid ilma igasuguse poose-
tamiseta – nina pühkimiseks. Temas on 
hoolimata uuest ajast midagi wikmani-
poisilikku – väljapeetus ning huvi ajaloo 
ja poliitika vastu. Selles mõttes oli Urmas 
pärandihoidja juba enne, kui pilliroog 
meie juurde tuli.

Ma ei mäleta, kuidas see täpselt juh-
tus, aga ühel päeval olid need kõrred ja 
niidid ja nõelad ja karbid meie majapida-
mises ja aina suuremates kogustes.

Urmases on spordimeest, keda ta pole 
rakendanud veteransporti, vaid roojupi-
tamisse. Ta sooritab seda kestvat füüsilist 
pingutust nagu Paavo Nurmi jookseks 
mõnd maratoni. Ja kõige selle juures mõt-
leb ta ikka, kui äge oleks, kui pillirookunst 
võtaks tagasi oma koha siin Läänemere 
ääres ja jõuaks mujale Euroopasse ning 
Jaapanisse ja Ameerikasse. Urmas mõtleb 
nagu Aristoteles, et pillirookunst on palju 
enam kui kunst, et see on GEOMEETRIA. 
Seejuures, kuigi ta ise seda ei tunnista, ei 
arvuta ta küllalt korrektselt, kuidas pilli-
roog leivaks, sõiduvahendiks või eluma-
jaks muuta. Nii et ma pole kindel, et ürg-
naine kusagil koopasuus lõkketule ääres 
teda mõistaks. 

Heli Nurger

IIDA Kangakudumise muuseumi 
eksponaate. Foto: Kristina Daukintyte-Aas



4 TEATAJA  42

Käsitööliidus 
eriolukorra ajal

Käsitööliidu koolitused olid eriolukorra 
ajal seisma pandud ning meie Tallinna 
käsitöökeskused olid suletud. Mai kes-
kel kauplused ja galerii taas avati. Oleme 
suuremat rõhku pannud tegevusele ning 
meistrite ja info edastamisele sotsiaal-
meedia vahendusel. Mentorkoolituste 
raames valmisid meistritega õppevideod, 
paljudeks kokkusaamisteks avastasime 
erinevaid veebikeskkondi.

Uurisime ka meie paikkondade liik-
metelt, kuidas tullakse toime eriolukor-
raga ja milline käsitöötehnika parasjagu 
käsil on. Kihnu Muuseumis katkes eriolu-
korra väljakuulutamisega vöökoolitus, 
kus oli jõutud koos käia vaid paar korda. 
Mitmed usinad aga jätkasid juba saadud 
kogemuse najal kodus pusimist ja nüüd 
on alustatud vööd kenasti edenenud.

Muhus on käimas tutiaasta, mille 
raames valmistatavaid riidetutte kasu-
tatakse Muhu valla 30. sünnipäevapeo 
kaunistamisel.

Pärnu Kunstikooli Tõstamaa maja 
ringide õpetajad jagavad ARNO süstee-
mis vanemate kaudu lastele nädalatee-
masid. Huvikooli tunnid ei ole kellelegi 
kohustuseks, aga õpetajad pakuvad kõi-
gile soovijatele abi ja võimalust käsitööd 
teha, teistega edasi suhelda ja näha, mida 
teised teevad. Esimene ülesanne oli koos-
tada ja saata õpetajale nimekiri kodus 
olevatest materjalidest ja töövahenditest, 
ka nendest, mida me tavaliselt pole har-
junud käsitöövahenditeks pidama.

Ka Ruhnu saarel jäi pooleli Meistri-
kojas toimunud ühine särkide õmble-
mine. Tegevus veebis siiski jätkub. Seitse 
usinat õmblejat on lisaks oma tegemiste 
jagamiseks loonud ka sotsiaalmeedia 
grupi. Omaõmmeldud särkidega on plaa-
nis välja tulla lähematel tähtsatel sünd-
mustel. Uhke on teada anda, et särgiõmb-
lejate seas on ka üks usin meesterahvas!

Meie unistuste käsitöökeskus Raekoja 
kõrval avati alles detsembris 2019, aga 
juba märtsis pidime uksed ajutiselt kinni 
panema. Kõikide raskuste kiuste oleme 
alates 15. maist uuesti avatud ja muidugi 
loodame, et meil õnnestub ellu jääda.

Nime saime ajaloost: ärimees 
Kaarmanni järgi on see koht veel tänaseni 
vanemale põlvkonnale teada-tuntud ostu-
paik Tallinna südames. Meie sihiks on lisaks 
inspireerivale müügikeskkonnale kujun-
dada Kaarmanni käsitööpood mõnusaks 
kohtumispaigaks meistritele ja käsitööhu-
vilistele. Soovime anda nii kohalikule elani-
kule kui ka turistile teavet ja elamust meie 
rahvuslikust käsitööst ja paikkondade eri-
pärast ning tutvustada märgi Tunnustatud 
Eesti Käsitöö omanike tooteid.

Oleme alustanud ettevalmistusi paik-
kondade traditsioonilise käsitöö ja uue 

käsitöökirjanduse esitlusteks. Ettevõtjate 
ja meistritega oleme valmis teinud akna-
näituste ja kohtumiste plaani selle aasta 
lõpuni. Esimesed näitused ja kohtumised 
on juba toimunud ning kinnitavad vajadust 
algatatuga jätkata. Koostööd teeme käsi-
tööd õpetavate kõrgkoolidega. Sel aastal 
esitleme TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
ja Kõrgema kunstikooli Pallas üliõpilaste 
töid.

Avatud Kaarmanni käsitööpood/
keskus pakub meile palju uusi võima-
lusi koostööks ja uuteks algatusteks ikka 
selle nimel, et saaksime rääkida rahvus-
likust käsitööst kui kultuurinähtusest ja 
elatusallikast.

UUS! Kaarmanni käsitöökeskus 
Tallinnas

Ajalooline Kaarmanni pood 
Vanaturu kael 8.



TEATAJA  42 5 

Kaarmanni käsitöökeskuse
aknanäitused maist detsembrini 2020

1. mai – 30. juuni
Katrè
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastööde näitus

1.–31. juuli
Etnoland OÜ
Peipsimaa Sinilnik. Avinurme Puiduait

1.–30. august
KOOSdisain OÜ
Lembe Sihvre

1. september – 23. oktoober
Kõrgema kunstikooli Pallas kursusetööde näitus
Tõstamaa Käsitöökeskus

23. oktoober – 30. november
Mardid, kadrid
Külli Jacobson
Kodukäsitöö OÜ

1. detsember – 31. jaanuar
Riina Tomberg
Sirje Raudsepp
Haapsalu pitsikeskus

ERKLi ja Kõrgema Kunstikooli Pallas koostööprojektis sündinud kursusetööd. Anett Niine ja Liisi 
Tamme silmuskootud tooted esiplaanil. Foto Lauri Raitar

KOOSdisain. Fotod sotsiaalmeediast
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veel, et küll siis jälle tuulutame, kui olu-
kord normaliseerub. Tänaseks on selge, 
et oodata pole siin midagi – tuulutamine 
tuleb virtuaalsel moel. Ootame kõiki sel 
päeval pildistama end rahvarõivastes ja 
kodukoha armsates paikades ning saatma 
MTÜ Rahvarõivas tuulutamise lehele 
fotosid. Sel päeval saab küsida nõu nii 
rõivaste kandmise kui ka hooldamise ja 
hoidmise kohta.

Rahvarõiva õpitoad Tõstamaal tule-
vad päriselt. Kuna meie töötoad ei ole 
suured, neisse mahub kuni 10 inimest, 
siis juulis saame seda loodetavasti juba 
lubada. Õpitoad toimuvad 3.–5. juulini 
Tõstamaal Kastna puhkekülas. Seekord 
on töötoad kavandatud nii, et anda 
osalejatele tööriistad edaspidiseks rah-
varõivaste uurimiseks, õpetamiseks ja 
nõustamiseks. 

Koos õpetaja Silja Nõuga proovitakse 
erinevaid rahvarõivaste valmistamiseks 
sobivaid linaseid ja villaseid kangaid. 
Valmivad kanganäidised ja tikandite 

MTÜ Rahvarõivas on koostöös Archaeo-
vision OÜga uuendamas veebilehte „Eesti 
rahvarõivad“. Praegu on aeg, kus kogu 
rahvarõiva nõuandekodade võrgustik ja 
kõik meie koostööpartnerid paikkonda-
des täiendavad ja korrastavad kihelkon-
dade rahvarõivaid kirjeldavaid tekste ning 
fotosid. Meie fotograaf Sandra Urvak on 
ükshaaval läbi töötanud üle 6000 foto, 
mis on nüüd uuel lehel olemas ja oota-
vad galeriidesse seadmist. Lisanduvad 
nõuannete ja teemakohaste artiklite rub-
riigid. Samuti soovitame uuel lehel kva-
lifitseeritud meistreid ning materjalide ja 
töövahendite pakkujaid. Täienenud on 
allikate loend. Tööd jätkub veel mõneks 
ajaks, aga ootame juba ise ka põnevusega, 
millal saame lehe avalikustada. 

7. juunil oli meil vanalinnapäevade 
raames Tornide väljakul kavas kuuendat 
korda kokku saada rahvarõivaste tuuluta-
miseks. Vanalinnapäevad aga ei toimu sel 
aastal. Üsna eriolukorra algul jäi ära ka 
Pärnumaa tuulutamine. Sel hetkel tundus 

tööproovid kataloogi jaoks, mille iga osa-
leja enda soovi kohaselt vormistada saab.

Merli Mänd juhendab õmblemise 
töötuba, mis on seekord käiste teemal: 
kandja mõõtudele vastava arhailiste 
käiste lõike tegemine, tikandiga seotud 
varud ja tikandi paigutamine; õmblemise 
etapid. Valmivad enda mõõtudes lõige ja 
käiste õmblemise tööjuhend, näidis-töö-
proovid olulisematest käiste õmblemise 
etappidest.

Liis Luhamaa keskendub oma juhen-
datavas töötoas värvide pleekimise tee-
male. Millised rahvarõivastes kasutatud 
värvid pleegivad? Kuidas aru saada, et 
värv on pleekinud? Mis tooni erinevad 
värvid pleekides muutuvad? Praktilise 
osana valmistatakse pleekimisnäidi-
sed, mida osalejad kodus ära pleegitada 
saavad.

Rahvarõiva  maastikust
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Rahvarõivaste tuulutamine 2019.
Foto Aivo Põlluäär
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Presidendilossist  
Ultima Thule 
galeriisse

Mardilaadal külaliste ja vabatahtlike 
käsitööhuviliste abil valminud suur roo-
kroon sai mai alguses pooleaastaseks. 
Ametlikku kinnitust Guinnessi rekor-
dite raamatu kontorist veel ei ole (arves-
tades tähtaegu ja koroonakriisi mõju, 
võiks vastus siiski kohe-kohe saabuda). 
Aga valmis ta sai ja hetkel jääb üle vaid 
rekordi kinnitust oodata.

Rookroon ise pole sel ajal niisama 
ühes kohas rippunud. Juba valmistamise 
ajal jõudis ta Mardilaadal laupäeval korra 
„alla kukkuda“ ning see vahejuhtum val-
landas midagi, mida võib vist nimetada 
sünergiaks. Eelnevalt suure talgukrooni 
tegemist kavandades ei osanud me ette 
näha, et see kõik nii meeleolukalt välja 
kukub. Rookrooni valmimisse panusta-
vad inimesed olid rõõmsad ja elevust täis. 
Tegijaile hoiti pöialt ja jagati häid soove. 
Tunne oli nagu laulupeol.  

Saime rookrooni valmis õigeks ajaks, 
kuid eufooriline seisund ei saanud kaua 
kesta, sest Mardilaada lõpuks ei olnud 
veel täit selgust, kuhu rookroon edasi 
viia. Kas edasi saab selle toimetada ühes 
tükis või tuleb kaheksatahukaid hakata 

lahti siduma? Valminud rookrooni mõõ-
tudele sobivaid uksi ei ole iga hoone kül-
jes. Tema järgmine kodu Tallinna kesk-
linnas Maakri kvartalis pidi valmima 
detsembri lõpus. Õnneks ulatas oma abi-
käe Mardilaada partner RGB Baltic, kelle 
suurde rekasse rookroon paarisentimeet-
rise varuga ära mahtus ning kelle lao lae 
alla kroon järgneva kuu jooksul rippuma 
jäi.

Enne oma Maakri kvartali koju jõud-
mist sai rookroon pakkumise, millest oli 
võimatu keelduda – rookroon kutsuti 
jõuluajaks Kadriorgu presidendi kantse-
lei lossi kaunistama! See oli rõõm ja mure 
üheskoos, sest piltlikult öeldes tuli lahen-
dada võrrand, kuidas 3,3 m küljepikku-
sega kuup sisestada hoonesse läbi 2,4 m 
kõrguste uste. Tänu headele rookrooni 
sõpradele-vabatahtlikele oli see siiski 
võimalik. Õnneks said kaheksatahukad 
tehtud halli linase niidiga ning omava-
hel kokku seotud punase niidiga. Ilma 
selle peenikese punase niidita oleksime 
olnud suures hädas, sest tänu sellele jäid 
enamik kahekstahukaid krooni lahtivõt-
misel terveks. Statistikahuvilistele võib 
öelda, et rookrooni lahtiharutamine võt-
tis kahel inimesel aega 5 tundi ning kok-
kusidumine ja ülesriputamine kümnel 
inimesel umbes 10 tundi. Kui inimesed 
töötavad õlg õla kõrval ühise eesmärgi 
nimel, siis võib sündida nii mõndagi. 
Suure rookrooni ja küllap ka inspireeriva 
keskkonnamõju tõttu tekkis spontaanne 
rahvaliikumine, mis sai nimeks Eesti 

Rookoondis. Kui sa tunned meie tegevuse 
vastu huvi, siis leiad meid Facebookist!

Rookoondis koondab vabatahtlikke 
käsitööhuvilisi, kes on võtnud eesmär-
giks tutvustada pilliroost meisterda-
mise erinevaid võimalusi. Oleme hetkel 
teinud kaks projektitaotlust, et tulevi-
kus Rookoondisega esineda Tartus ja 
Helsingis. Hea õnne korral on nendest 
projektidest põhjust kirjutada tulevikus. 
Hetkel tegutsevad rookoondise liikmed 
individuaalselt ning vormi hoidmiseks 
osaleme Instagrami keskkonnas projektis 
„The 100 Day Project“, kus iga päev pos-
titab keegi Rookoondisest ühe pilliroo-
geomeetriaga seotud foto või videoklipi 
mõnest oma tööst.

Tagasi suure rookrooni juurde. 
Presidendi lossist rändas rookroon sama-
moodi lahtiharutatult edasi oma koju 
aadressil Maakri 19, kus asub head põh-
jamaist disaini ja elustiili esindav Katrin 
Kuldma Ultima Thule galerii. Rookroonil 
on olnud omadus tõmmata endal ümber 
väga head seltskonda, aga küllap ka vastu-
pidi – hea seltskond on enda poole tõm-
manud rookrooni. Minge julgelt suurt 
rookrooni ning tema uut kodu vaatama! 

Eesti Kultuurkapitali 
rahvakultuuri sihtkapitali 
käsitöö aastapreemia sai  
Urmas Veersalu.  
Palju õnne!

Kaader reklaamfilmist. FB ultimathulegallery
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Põhjamaade Käsitöö 
Föderatsiooni kohtumine 
Norras

Märtsi alguses külastasid Liis Burk ja Liina 
Veskimägi-Iliste Norras Põhjamaade 
käsitööliidu aastakoosolekut. Seitsmest 
liikmest oli esindatud kuus riiki, puu-
dusid Fääri saarte esindajad. Kahe päeva 
jooksul vaadati üle eelmise hooaja tege-
vused. Tulevikku vaatavalt oli suure tähe-
lepanu all septembris toimuv ühisette-
võtmine – Põhjamaade käsitöö päevad –, 
mille teemaks lepiti kokku puit. Lisaks on 
2020. aasta suvel Taanis toimumas noorte 
käsitöölaager, mis Põhjamaade käsitöö-
liidul on juba teistkordne ettevõtmine. 
Pikalt arutati selle kitsaskohti ja täien-
dusvõimalusi. Aprillis lepiti aga kokku, et 
ettevõtmine lükkub edasi aastasse 2021.

XXIII käsitööpäevad 
Saaremaal 
 
Nagu paljud selle aasta kevad-suvi-
sed ettevõtmised on ka XXIII käsitöö-
päevad aasta võrra edasi lükatud ning 
toimuvad Saaremaal 28. ja 29. mail 
2021. Ootame kõiki käsitööhuvilisi tut-
vuma põnevate loengutega, kohtuma 
käsitööettevõtjatega, vaatama kau-
nist käsitööd ja maitsma häid toite. 
Reedel, 28. mail 2021, on kavas konverents, 
kus astuvad loengutega üles Saaremaa 
arenduskeskuste juhid, rahvapärimuste 
uurijad ja käsitöölised. Koos saame teada, 
kuidas kaug- ja loometöö päästab maa-
piirkonna ja milline on loomemajanduse 
hetkeseis Saaremaal. Kindlasti huvitab 
kõiki käsitöölistest ettevõtjaid, kuidas 
Saaremaa käsitöölised ja toidutootjad ise 
endale ühistu lõid ja mida nad seal teevad. 
Noorte elust maapiirkonnas kuuleb loen-
gust „Kuidas ärgitada noori olema loovad 
ja ettevõtlikud“. Rahvakunstihuvilisi pae-
lub kindlasti teema „Sehest siiruviiruline, 
vahelt vase vaaruline“. Kuuleme loengut 
rahvariietest Saaremaa rahvalauludes. 
Väikeettevõtteid tutvustavad pillirookõrte 
valmistaja, kosmeetikatootja ja noored 
moekunstnikud oma loodud esemetega.

Õhtusöögil esineb ansambel Ammu-
ker. Sõrve naised räägivad rahvariiete val-
mistamisest ja laulavad regilaule.

Laupäeval, 29. mail 2021, on kõigil 
huvilistel võimalus sõita ringi Saaremaal 
ja tutvuda käsitöölistega nende atel-
jeedes ja töökodades. Kokku on pan-
dud põnev ja vaheldusrikas programm. 

Tutvume Saaremaa Kunstistuudio uue 
Loomekeskusega, käime Saaremaa 
Muuseumi varahoidlas, külastame arhai-
list Leedri küla koos Kadakakojas kada-
kasiirupite degusteerimisega ja mitut 
käsitööettevõtjat (Sarapaiku talu, Sõrve 
villaveski, Saare vilt, Nooda talu). Päev 
lõpetuseks ootavad külla Muhu saare 
käsitöölised.

Tutvumiseks ja imetlemiseks on välja 
pandud mitu näitust. Näiteks Leedri küü-
nis on kohtumine Saaremaa lapimoo-
ridega, nende tööde näitus ning eriliste 
lapitöövahendite tutvustus. Kuressaare 
ametikoolis on välja pandud kangakudu-
jate näitus.

Ootame teid!

Pitsikongress lükkub 
2021. aastasse

Selle aasta juuli lõpus ja augusti alguses 
toimuma pidanud 19. rahvusvaheline nip-
lis- ja nõelapitsi kongress ja peaassamb-
lee (19th OIDFA General Assembly and 
World Lace Congress) lükkuvad täpselt 
aasta võrra edasi, uude aastasse. Kongress 
toimub 30. juulist 1. augustini 2021 Eesti 
Rahva Muuseumis Tartus. Sellele eelnevad 
töötoad, mis toimuvad 26.–29. juulil 2021. 
Kavakohaselt on plaanis Eesti rahvuslike 
niplispitside, metallniplispitsi, Seto nip-
lispitsi, nõelapitsi ja Haapsalu salli kursu-
sed. Kongressi päevadel oleme planeeri-
nud lühikesed ekskursioonid Setomaale, 
Tallinna ning Põltsamaale-Olustverre-
Viljandisse. Kongressile järgneb neljapäe-
vane ringreis, kus pakume osavõtjatele 
võimalust oma silmaga näha Eestimaad.

Tegime otsuse kongress edasi lükata 
raske südamega, küsides luba ja aruta-
des eri võimalusi ka OIDFA juhtkon-
naga. Hea on lugeda inimeste tagasisidet 
tehtud otsusele. Nad peavad seda otsust 
õigeks ja soovivad edu kongressi korral-
damisel. Praeguseks ajaks oli tehtud ena-
mik ettevalmistustöid ja kokkuleppeid. 
Põhimõtteliselt oli kongress toimumiseks 

valmis, oodata jäi vaid toimumise aega! 
Põhjust, mis me kongressi edasi lük-

kasime, ei ole vaja kaugelt otsida. See 
tuleneb praegusest keerulisest olukorrast 
maailmas. Kui isegi meie riigipiirid lähe-
vad lahti ja me võime liikuda naaberriiki-
desse, siis on hetkel keeruline ette arvata, 
et kuidas maailmas lennuliiklus taastub. 
Registreerunud delegaate on 29 riigist, sh 
neist, kust Eestisse ilma lennukita mitte 
kuidagi ei pääse. Suuremad registreeri-
tud delegatsioonid tulevad Austraaliast, 
Soomest, Inglismaalt ja Venemaalt. 
Saksamaa ja Sloveenia andsid märku, et 
nemad tulevad oma transpordiga ja võta-
vad Eestisse kaasa bussitäie inimesi. 

Püüame inimesi otsusega kursis hoida 
meie kodulehel www.oidfa.org, aga esime-
sena teavitasime individuaalselt kongressi 
edasilükkamisest registreeritud osavõtjaid. 
Kui palju osavõtust loobumisi see endaga 
kaasa toob, ei oska me praegu öelda. Küll 
aga toob see kaasa suurenenud kirjavahe-
tuse koos veel väga paljude küsimustega. 
Kahjuks ei ole meil kõigile neile praegu ka 
endal vastuseid. Lisaks tuleb teavitada lek-
toreid, töötubade juhendajaid, väljaspool 
ERMi näituste korraldajaid, ekskursioo-
nidega seotud ettevõtteid jne. Ühesõnaga, 
alustame läbirääkimisi otsast peale! 

Kõik ei ole siiski halvasti. Iga päev 
tuleb pakikesi konkursi töödega. Konkursi 
teema on „Muinasjutt“. Konkursist soovis 
osa võtta 70 inimest, paljud neist on palu-
nud ajapikendust oma tööde esitamiseks 
ja kirjutanud, et post ei tööta. Me saame 
neid rahustada: nad võivad oma konkur-
sitööd rahulikult valmis teha ja saata siis, 
kui olukord seda võimaldab. Tööde esi-
tamise tähtaeg oli 30. aprill 2020, nüüd 
saame öelda, et tähtaeg on täpselt aasta 
võrra edasi lükatud.

Kutsume kõiki inimesi kaasa aitama 
meie ürituse toimimisele järgmisel aastal! 

Olge tublid ja tegusad!

Kongressi korralduskomitee nimel 
Angelika Nöps,
kongressi korralduskomitee president

http://www.oidfa.org
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Tööde autorid Kalju Kuuseste ja Jüri Matvei. 
FoTo: HEiDi SoLo

Puukäsitöö 
konkurss 
UmmIKUd

 

Märtsi alguses kogunes Tuhala Ajaloo- ja 
Kunstikamber MTÜ poolt korraldatava 
üle-eestilise puukäsitöö konkursi žürii 
koosseisus Andry Kikkull (puidu eri-
ala õppejõud, Tallinna Ülikool), Lembe 
Maria Sihvre (Eesti Rahvakunsti ja 
Käsitöö Liit), Andres Veel (puutööõpe-
taja, Hiiumaa Ametikool), Indrek Tirrul 
(etnograaf, puidukonservaator, ERM), 
Merike Hallik (Rahvakultuurikeskus), 
Valdur Tilk (žürii esimees, puutöömeis-
ter ja puiduettevõtja Raplamaa), Heidi 
Solo (disainer, puukäsitöö õpetaja). 
Kokku laekus 77 tööd, neist 19 täiskasva-
nute voorus ja 58 õpilaste voorus. 

Täiskasvanute vooru auhinnako-
had jagunesid järgmiselt: 1. koht Epp 
Klimenko, 2. koht Vello Kaasen, 3. koht 
Märt Viljaste. Õpilaste vooru auhinnako-
had jagunesid: 1. koht Rasmus Tarassov, 
Aegviidu Põhikool, 2. koht Henri Aasa, 
Kõpu Põhikool, 3. koht Artur Matskevitš, 
Kiviõli Vene Kool, 3. koht Oskar 
Kuik, Aruküla Kool. Usinate õpilaste 

juhendajateks olid Monika Avalaid, 
Margus Mikkor, Aleksander Ragni ja 
Aron Lips.

Žürii otsustas anda välja eripreemiad 
järgmistele meistritele: Leonard Seerman, 
Gordon Erik Kivimäe, Toivo Ernits, Rene 
Ridal, Jüri Vainu, Mati Alvela, Vello 
Kaasen, Kristjan Karus, Kalju Kuuseste. 
Eripreemiad pani välja Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liit, Eesti Rahva Muuseum, 
Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ, 
MRK Magic Design OÜ, Puupank OÜ ja 
Tool Trade Baltic OÜ. Kiviõli Vene Kooli 
Puutööring pälvis rahalise toetuse töö-
riistade või kulumaterjalide soetamiseks.

Eesti Kultuurkapitali eraldatud auhin-
nafond oli 2500 eurot.

Järgmise konkursi teema on „Vana 
kirve teritus ja varretamine“. 
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ERKLi konkurss 
Loome selle suve 
trendi
Suvesoojus annab endast aina rohkem 
märku ja kutsub meid õue. Oleme olnud 
tublid ja pidanud vastu keerulise kevadise 
aja. Ka suvi ei tule sel aastal päris tavapä-
rane, mitmed riiklikud piirangud jäävad 
kestma kuni sügiseni. Õnneks ei sega see 
meil suverõõme nautimast. Rand, pikni-
kud, metsamatkad, linnapuhkus – suvi 
pakub palju toredaid võimalusi ajaveet-
miseks. Et suvi saaks veelgi mõnusam, 
kutsume teid üles looma uusi suvetoo-
teid: rõivaid, aksessuaare, pikniku- ja 
matkatarbeid. Ootame kvaliteetselt teos-
tatud töid ja uudseid ideid. Parimad tööd 
auhinnatakse tootearenduspreemiaga 
ja võetakse suvemüügile Kaarmanni 
käsitöökauplusesse.

 Konkursitöid ootame 1. juuniks. 
Täpsemad konkursi tingimused leiate 
juuresolevast juhendist.

Loome selle suve trendi 
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, muistend jms.
• Hindamisel arvestame nii töö uu dset ideed kui ka teostuse kvaliteeti.
• Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 01 ju uniks 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, e post.

AUHINNAD
• Konkursi stipendiumifond on 2.000 eurot
• Võitjatel on võimalus saada kuni 500 eurot tootearenduspreemiat
• Võidutööd saav ad õiguse suvemüügiks Kaarmanni käsitöökaupluses.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
kutsub osalema k o n k u r s i l

Toimumisaeg:  
veebruar – 1. juuni 2020

INFO: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
Tel 5 187 812
Epost info@folkart.ee . Vaata pitsiaasta 
ettevõtmisi www.folkart.ee
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TINGIMUSED
    •  Autor võib näitusele esitada kuni kolm tööd/komplekti.
    •  Töö teostus on kvaliteetne ja korrektne.
    •  Töö sisaldab sõnumit ja lugu. 
    •  Tööd palume pildistada ja failid saata hiljemalt 1. juuliks 2020 aadressile  

info@folkart.ee
 Juhised pildistamiseks. Palume pildistada loomulikus valguses aga mitte 

otseses päikesevalguses – tugevad varjud võivad teha rätiku pildil koledaks. 
Välku ega lampe mitte kasutada, kui tegu pole professionaalse fotograafiga.  
Ootame kolme fotot. Ühel fotol on rätik rippumas, teisel fotol on rätik 
pildistatud neutraalsel taustal nii, et kogu rätik või kogu sõnumiga osa on 
kaadris, kolmas foto on detailifoto. Failide nimes peab kajastuma autori nimi 
ja foto number. (Näiteks: annetulp01; annetulp02; annetulp03) 

    •  Koos fotodega saatke e-kirjas vajalik informatsioon: Rätiku lugu (näiteks: 
inspiratsiooniallikas, tegija mõtted, kirjeldus tööprotsessist jne); töö nimi, 
autori nimi, telefon, aadress, e-post.

VIRTUAALNÄITUS
    •  E-postile saabunud fotodest kujundab näituse Kadi Pajupuu
    •  Näitus on avatud 3. augustist 2020 aadressil www.folkart.ee
    •  Virtuaalnäitusel valitakse rahva lemmik, kes saab kingituseks kotitäie 

Saaremaal valmistatud käsitööseepi.
    •  Virtuaalnäitust esitletakse 5.–8. novembril Mardilaadal Saku Suurhallis.  

Kõik osalejad saavad kutse Mardilaadale. 

Tööde valmimise aeg:  
9. aprill – 30. juuni 2020 
Näitus:  
3. august – 8. november 2020

pese oma käsi

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
kutsub osalema v i r t u a a l n ä i t u s e l

Kutsume teid osalema päevakohasel ette-
võtmisel – sõnumiga käterättide virtuaal-
näitusel „Pese oma käsi“. Käte pesemise 
vajalikkust viiruste leviku peatamisel on 
meile viimastel kuudel kõikvõimalikest 
infokanalitest pidevalt meelde tuletatud. 
Seda teemat esile tõstes soovime pöörata 
tähelepanu inimestele, kes on kriisipe-
rioodil olnud meie eeskujud, kangelased 
ja toetajad. Selliste tublide inimesteni 
jõudmiseks ja nende tänamiseks soovi-
tame igal näitusel osalejal leida endale 
oluline inimene ja oma sõnumiga rätik 
talle kinkida.

Näitusele ootame teie fotosid enda-
valmistatud käterättidest, mille valmis-
tamisel oleme andnud täieliku loomin-
guvabaduse – kõik materjalid ja tehnikad 
on teretulnud. Inspiratsiooni ammuta-
miseks soovitame uurida esiemade tiki-
tud käterätte või vanu kaitsemaagilisi 

ERKL 
virtuaalnäitus
pese oma käsi

sümboleid, loomingulist innustust võib 
leida ka käimasolevast pitsi- või digikul-
tuuri aastast või ka lihtsalt headest mõte-
test ja soovidest.

Valminud käterätikutest kujundame 
virtuaalnäituse aadressil www.folkart. ee. 
Virtuaalnäitusel rahva lemmikuks osu-
tunud töö autor saab kingituseks koti-
täie Saaremaal valmistatud käsitöö-
seepi. Virtuaalnäitust esitletakse ka 5.–8. 
novembril toimuval Mardilaadal Saku 
Suurhallis ja kõik näitusel osalejad saavad 
kutse Mardilaadale.

Fotosid ootame 1. juuliks aadressile 
info@folkart.ee. Täpsemad tingimused 
leiate juuresolevast juhendist.

- 

Soovitame kirjandust: 
Tikitud soovid ja õpetussõnad.  
Riina Reinvelt

Eesti pitsid mustrivihik.  
Koostajad: Liis Burk ja meistrid

Kiri Muster Ornament. Vaike Reemann
https://folkart.ee/kirjastamine/raamatud/
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Tööde valmimise aeg:  
9. aprill – 30. juuni 2020 
Näitus:  
3. august – 8. november 2020 eesti-oma-pits

Ootame konkursile rahvuslikest ja uusloomingulistest pitsidest inspi-
reeritud töid. Materjali valikule ei sea piire.

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, muistend jms.
•  Hindamisel arvestame nii töö uudset ideed kui ka teostuse kvaliteeti.
•  Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 21. septembriks 2020. Eesti Rahvakunsti 

ja   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, e-post.

AUHINNAD
• Rahalised preemiad (žürii preemiafond 2000 eurot), lisaks eripreemiad.
•  Konkursi parimaid töid eksponeeritakse näitusel Eesti Käsitöö Majas 20. oktoo-

ber – 09. november 2020
• Võidutöödest koostatakse kataloog (esitlus Mardilaadal 2020).
• Korraldajad aitavad leida võimalusi ühe konkursitöö edaspidiseks tootmiseks ja 

turustamiseks.
•  Üks konkursil osaleja saab võimaluse korraldada personaalnäitus Eesti Käsitöö 

Maja rahvakunstigaleriis 2021 või osaleda 2020. aastal Mardilaadal.

ERKL konkurss
eesti-oma-pits

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
kutsub osalema k o n k u r s i l Toimumisaeg:  

november 2019 – september 
2020

INFO: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. 
Tel 5 187 812
E-post info@folkart.ee. Vaata pitsiaasta 
ettevõtmisi www.folkart.ee



14 TEATAJA  42

Käsi õpetab kätt,  meister Anu Raud ja õpilane Kadri Viin

Uus „Kultuuripärandi 
loovrakenduste“ magist-
riõppekava Viljandis 
alustab!

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias 
alustab sel sügisel pärandtehnoloogiat 
ja pärimusmuusikat liitev uus magistri-
õppekava „Kultuuripärandi loovraken-
dused“, senised vastavad magistrikavad 
lähevad sulgemisele. Avalduste esitamine 
sais.ee süsteemis on juba avatud ja kestab 
käesoleva aasta 1. juulini; vajalik on sises-
tada varasemaid õpinguid tõendav doku-
ment, portfoolio ja magistritöö kavand. 
Sisseastumisvestlused toimuvad 6. juulil 
kell 10.30 Viljandis Vilma õppehoones 
Turu tn 7.

Ootame õppima bakalaureusekraa-
diga või sellele vastava kvalifikatsioo-
niga pärandtehnoloogia või muusika 

õppekava vilistlasi, aga ka teisi praktikuid 
pärandtehnoloogia, pärandehituse, tar-
bekunsti või pärimusmuusika valdkon-
dadest. Sisseastujailt eeldatakse austust 
ja huvi käelise või muusikalise kultuuri-
pärandi vastu ning väga häid käelisi või 
muusikalisi oskusi. Kandidaadi hinda-
misel arvestatakse erialase töö kogemust 
ja vilumust, suulist ja kirjalikku eneseväl-
jendusoskust, erialateadmisi, loomingu-
list mõtlemist ja probleemipüstitusoskust, 
ettevõtlikkust, motiveeritust ning eeldusi 
erialaseks tööks ja enesearenduseks.

• Kultuuripärandi praktikapõhine 
uurimine loob eeldused rahvuslikku 
identiteeti tugevdavate loomeprojektide 
sünniks.

• Spetsialiseerumine toimub esma-
joones pärandtehnoloogia või päri-
musmuusika suunale. Lisaks on veel 
kolm ligilähedast suunda: näiteks võib 
pärandehituse taustaga praktik valida 

arhitektuuri konserveerimise ja restau-
reerimise suuna, mis annab talle lõpe-
tamisel vastava tegevusloa; saab luua 
ka hoopis oma individuaalse õpitee või 
kasutada välisõpirände võimalusi – ka sel 
juhul on vajalikud käelised, muusikalised 
vm kehalised oskused ning selle valikuga 
kaasneva spetsialiseerumismooduli sisu 
lepitakse enne programmijuhiga kokku.

• Õppekava annab lõpetajale oskused 
kultuuripärandi vastutustundlikuks, loo-
vaks ja professionaalseks tõlgendamiseks.

Õppetöö toimub sessioonõppe vor-
mis üle nädala neljapäevast laupäevani.

Lähem info: 
https://www.kultuur.
ut.ee/et/sisseastumine/
kultuuriparandi-loovrakendused-0 
õppekava FB leht: https://www.facebook.
com/tyvka.kulo

https://www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine/kultuuriparandi-loovrakendused-0
https://www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine/kultuuriparandi-loovrakendused-0
https://www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine/kultuuriparandi-loovrakendused-0
https://www.facebook.com/tyvka.kulo
https://www.facebook.com/tyvka.kulo
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Kevad TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemias 

•	 Rahvusliku käsitöö osakonnas 
on sel aastal lõpetamas järjekordne lend 
rahvusliku tekstiili eriala rakenduskõrg-
hariduse ja pärandtehnoloogia magist-
riõppe üliõpilasi. Lõputööde kaitsmised 
leiavad aset 2.–5. juunini 2020. Täpsem 
info lõpetajate ja nende tööde kohta osa-
konna kodulehel https://www.kultuur.
ut.ee/et/rahvuslik 

•	 Rahvusliku käsitöö osakond 
võtab sellel aastal vastu üliõpilasi pärand-
tehnoloogia rakenduskõrghariduse õppe-
kava rahvusliku tekstiili erialale ja kultuu-
ripärandi loovrakenduste magistrikavale. 
Lisaks saab alustada õpinguid ka kuns-
tide ja tehnoloogiaõpetaja magistrikaval, 
kus muu hulgas saab valida nii kunsti kui 
ka käsitöö ja kodunduse ning tehnoloo-
gia õpetaja erialade vahel. Kõigil õppeka-
vadel on sessioonõpe! Dokumentide vas-
tuvõtt 18.06–01.07.2020, vastuvõtukatsed 
4.–7.07. Täpsem info kodulehel https://
www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine

•	 11. juunil toimub järjekorras 
juba kaheksas OmaMoe etendus, kus 
uut ja värsket pärimusmoodi esitlevad 
kümme loojat. Sündmus toimub sellele 
kevadele kohaselt otseülekandena veebi-
vormis ja kõigile kättesaadavana kodust 
lahkumata 11. juunil kell 19.00. Jälgi infot 
festivali kodulehel https://fashionfestival.
ee/omamood/

Fotod fashionfestival.ee/omamood

EFF sündmuse päis Facebookis

https://www.kultuur.ut.ee/et/rahvuslik
https://www.kultuur.ut.ee/et/rahvuslik
https://www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine
https://www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine
https://fashionfestival.ee/omamood/
https://fashionfestival.ee/omamood/
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19.05.20 – 8.06.20 
Kango Tekstiil
Näitusel esitleme Kango Tekstiili uut 
kollektsiooni „Sõit-sõit-sõit linna“. 
Näitusel on eksponeeritud telgedel 
kootud kangast õmmeldud rõivad ja 
aksessuaarid. Meid on inspireerinud 
vana tuntud lastelaul, samuti 
lapsepõlvemälestused linna sõidust.

9.06.20 – 29.06.20  
Silja Reemet /  
OÜ Galder „LuuLoomine“
Iga meister, kes teeb oma kätega eri 
materjalidest kauneid esemeid, on Looja. 
Keegi, kes muudab vormi ja mateeriat. 
Autori jaoks on Luu kõige elavam, 
lugupidamist väärivam ning delikaatsem 

materjal üldse. Kas meister loob luud 
või luu meistrit, sellist tööd ei saa teha 
vastastikuse sümbioosita – sellest ka 
näituse pealkiri „LuuLoomine“. 

30.06.20 – 20.07.20  
Riina Tombergi isikunäitus
Tunnustatud Eesti Käsitöö märgiga 
silmkoeliste rõivaste sarja „Varjud 
ja värvid“ kollektsioonides on Eesti 
traditsioonilised rõivalõiked silmkoes 
koos kangastest kaunistuselementidega, 
millel samuti traditsiooniline allikas.
Meestele mõeldud kollektsiooni loomisel 
on seekord teisenenud kangastest 
viimistlusdetailide valik: ühelt poolt 
on kasutatud eri kultuuriruumidest 
pärit traditsioonilisi kangaid või 

nende reproduktsioone, teiselt poolt 
on süüvitud Eesti Rahva Muuseumis 
asuvate trükipakkude kollektsiooni, 
mille mustrite koopiatena on 
tänapäevases digitrükitehnikas valminud 
puuvillkangad. Neid Eesti idapiirilt pärit 
kangaid on seekordsel näitusel püütud 
taas elustada ja tänapäeva publikule 
pakkuda.

21.07.20 – 10.08.20   
mari Pukk, trükitud tekstiilid
Näitus „Sinine silmapiir“ on loodud 
vana ja uut ühendades. Sinitrükis 
kirjad on pärit trükipakkudelt, 
mis kogutud silmapiiri taha jäävalt 
Petserimaalt ja piiripealselt Setomaalt. 
Trükipakkudelt, mida säilitatakse 

Näitused Rahvakunstigaleriis (Pikk 22)

Alates 19. maist on kõigile vaatamiseks väljas uus näitus “SÕIT-SÕIT-SÕIT 
LINNA” Näitusel esitleb Kango Tekstiil uut kollektsiooni. Eksponeeritud on 
telgedel kootud kangast õmmeldud rõivad ja aksessuaarid. Kango Tekstiili 
meistreid on inspireerinud vana tuntud lastelaul, samuti lapsepõlvemälestused 
linnasõidust.

Nataliya Sukhorukova ja Vivika Sopp
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Mari Puki kirg on vanad kangamustrid. Siin kanganäidiseid tema Facebooki 
postitusest. Taastrükitud mustrid vasakult paremale: Ruhnu põll Pärnu 
Muuseumi kogust, Muhu põll Eesti Vabaõhumuuseumi kogust, 
Muhu põll, värvid Eesti Vabaõhumuuseumi kogu esemelt, Riina Tombergi 
koopiajoonise järgi valminud kangas, joonis trükipakult Eesti Rahva 
Muuseumi kogus

Eesti Rahva Muuseumi kogudes, on 
mustrid kavanditeks vormistanud Riina 
Tomberg ning need nüüdisaegsel viisil 
kangastele trükkimiseks seadnud Mari 
Pukk. Sinitrükis kangastest on kahe 
autori koostöös valminud särkkleitide 
kollektsioon Petseri Bluus//Pechory 
Blues.

11.08.20 – 31.08.20   
mTÜ Niplispitsi Seltsi 25 aasta näitus
Näitusel on esindatud kokkuvõte seltsi 
liikmete töödest läbi 25 aasta. MTÜ 
Niplispitsi Selts on 1995. aastal loodud 
mittetulundusühing, mille eesmärk 
on edendada niplispitsi kui hinnatud 
käsitööliigiga seotud tegevust Eestis. 
Veerandsajandi jooksul on MTÜ 

Niplispitsi Seltsi liikmed osalenud 
aktiivselt Rahvusvahelise Niplis- ja 
Nõelpitsi Organisatsiooni (OIDFA) 
kongressidel. Samuti on seltsi liikmed 
osalenud oma töödega paljudel näitustel 
nii Eestis kui ka välisriikides.
1.09.20– 21.09.20  
Tallinna Kopli Ametikooli näitus 
„Tallinna Kopli Ametikooli pitsipidu“

Näitusel näeb viimaste aastate jooksul 
Tallinna Kopli Ametikooli käsitöö 
osakonnas nii õpilaste kui ka õpetajate 
poolt tehtud pitse. Lisaks tekstiilpitsidele, 
mida võib selle nimetuse alt oodata, 
näitavad oma pitsivalmistamisoskusi ka 
puukäsitöölised, nahatöölised ja metalliga 
tegelejad.

22.09.20 – 12.10.20  
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
näitus „Käsitöö elab“Konkursi „Märka 
noort käsitöömeistrit“ raames esitatud 
noorte autorite looming.

13.10.20 – 2.11.20 
Piret Aaviku näitus „Kose kihelkonna 
meistrite pitsid“ Näitusel näeb Kose 
kihelkonna meistrite pitsiloomingut.

3.11.20 – 23.11.20  
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
näitus „Eesti oma pits“ Konkursi 
„Eesti-oma-pits“ raames esitatud 
autorite looming, mis on inspireeritud 
rahvuslikest ja uusloomingulistest 
pitsidest.



18 TEATAJA  42

Nipinurk
Ulve Kangro

Käes on pitsiaasta ja pühendame tava-
lisest rohkem tähelepanu pitsidele ja 
nende valmistamisele. Me ei tohi aga 
tähelepanuta jätta pitse, mis on juba val-
mis ning mõnedki neist juba ajahambast 
puretud. Õige hooldamine ja pesemine 
aitab pikendada nii uute kui ka vanade 
pitside eluiga.

Kõigepealt eemaldame tolmu ja vaa-
tame, kas leidub plekke või muid kahjus-
tusi. Esmalt peame eemaldama plekid. 
Seda võiksime teha säästvalt: jätma kasu-
tamata keemilised plekieemaldusvahen-
did, sest koos plekkidega võime nii lahti 
saada ka pitsidest. 

Valgete puuvillaste ja linaste pitside 
puhastamisel on abiks sooda või sool. 
Nende lahuses leotamine aitab kollaseks 
muutunud tekstiile valgemaks saada. 
Roosteplekke eemaldab sidrunmahl või 
ka toore kartuli viil, mille peale on soo-

dat raputatud. Tasuks proovida ka vana-
rahvatarkust: pitside valgendamiseks ja 
hallitusplekkide eemaldamiseks on abi 
24 tundi hapupiimas leotamisest. Sageli 
aitab meid ka sapiseep. 

Kui pitsid vajavad parandamist, siis 
on parim sama materjal, millest pits ise 
on valmistatud. Selle puudumisel valime 
sama keeruga ja sama värvitooniga ma-
terjali. Kui meil ei õnnestu sama värvi-
tooni leida, siis võime kasutada õige pisut 
tumedamat, mitte heledamat värvitooni 
materjali.

On üks vana kuldreegel: käsitööd pe-
seme käsitsi.

Kui meil on pitsid, mis on rõivaste 
külge õmmeldud, ja meie soovime teha 
süvakorrastamist, siis tuleks pitsid rõi-
vaeseme küljest harutada ja neid eraldi 
pesta. Me peame ära mõõtma pitsi pik-

kuse, et pärast pesemist teaksime, kui pi-
kaks tohime pitsi venitada. Kui mõõt pole 
oluline, siis kuivatamise käigus venitame 
pitsi võimalikult suureks. Nii saame ilusa 
tulemuse.

Valgete pitside pesemiseks sobib hästi 
värvi- ja lõhnaainevaba nõudepesuva-
hend ja pesukäsn. Ühele liitrile käesoo-
jale veele lisame 2–3 tilka nõudepesuva-
hendit. Teeme käsnaga pesuvee vahuseks. 
Asetame pestava pitsi sileda põhjaga 
pesunõusse ja kanname käsnaga pitsile 
vahust vett. Piisab kui pesuvett on pesu-
nõus sõrme sügavuselt. Käsnaga vajuta-
des peseme pitsi mõlemalt poolt. Selleks 
et pitsil teist poolt keerata, asetame pitsile 
peale tükikese kilet. Surume pitsi ja kile 
vahelt vee välja ja keerame kile koos pitsi-
ga ümber ning tõmbame pitsi alla jäänud 
kile pesunõust välja. Laseme seista 15 
minutit. Vahetame pesuvee, võtame puh-
ta jaheda loputusvee ja kordame oma te-
gevust. Loputamiseks vahetame vett 4-5 
korda. Iga kord laseme pitsil vees 15 mi-
nutit seista. Kui loputusvesi enam vahune 
pole, siis hakkame kuivatama.

Kuivatamiseks kasutame valget fro-
teerätikut ja fööni. Peale rätikuga kuiva-
tamist venitame sõrmedega pitsi välja. 
Venitamist teeme selles järjekorras, nagu 
pits on valmistatud. Kui pitseseme val-
mistamist on alustatud keskelt, siis alus-
tame ka venitamist keskelt, liikudes vä-
lisserva poole. Kui pitsi valmistamist on 
alustatud servast, siis ka meie alustame 
väljavenitamist servast. Kui pits on välja 
venitatud, siis kuivatame mõne minuti 
fööniga ja venitame uuesti. Selliselt kor-
dame oma toimingut, kuni pits on peaae-
gu kuiv. Pitsi katsume käelaba seljaga. Kui 
tundub, et pits ei ole enam märg, siis jä-
tame pitsi „hingama“ ja lõpuni kuivama. 
Kui materjaliks on puuvill või vill, siis jä-
tame eseme kuivama parem pool üleval, 
kui aga on linane materjal, siis kuivatame 
eseme pahem pool üleval.

Ääre- ja vahepitside pesemine on 
mugav, kui mähime pitsi ümber pudeli 
või purgi ja peseme kausis käsnaga, nagu 
peseksime mõnda pitslina. Pestud ja lo-
putatud pitsi kuivatame froteerätikuga. 
Venitame pudeli peal sõrmedega pitsi 
välja ja kuivatame fööniga. Tulemus on 
suurepärane. Kui on korralikult valmis-
tatud pitsid, siis pole neid tarvis nõeltega 
välja venitada ega tärgeldada, pitsid jää-
vad loomulikud ja kaunid.

Villaste pitside ja Haapsalu sallide 
korrastamisest ja pesemisest räägime 
edaspidi.
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Virtuaalsed 
avatud uksed 
Allikamajas  
13.–19. mail

Avatud uksed Allikamajas toimuvad sel 
aastal virtuaalselt käsitööliidu Facebooki 
lehe vahendusel. Alates 13. maist tutvus-
tatakse uue hooaja käsitöökoolitusi ja 
koolitajaid. Teeme seda sotsiaalmeedia 
vahendusel ja anname ülevaate algava 
hooaja koolitustest.

Tulemas on suvekoolitused! Kristi 
Jõeste juhendab kursust „Mulgi labakin-
dad“. Riste Laasberg juhendab gobelään-
tehnika algkursust, tööproovist valmista-
takse kott, kursuse raames külastatakse 
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi 
gobelääni püsinäitust. Sandra Urvak õpe-
tab tekstiilesemeid pildistama. Uus õpe-
taja on Aet Reha, kes õpetab õmblema 
varrukateta kleiti. Osaleja konstrueerib 
endale ise lõike. MTÜ Rahvarõivas alus-
tab toreda kursusesarjaga „Minu esi-
mene“. Tulemas on poekangast õmmel-
dava triibuseeliku kursus, vardakoti 
õmblemine, helmekee valmistamine, 
pidupaela valmistamine. Juhendab Anu 
Randmaa. Alliki Oidekivilt on tulemas 
huvitavad loengud Muhu siilikute kau-
nistamisest ja Muhu rahvariidepõlle-
dest. Huvitavaid kursusi on oodata Jaana 
Rataselt. Ees on tore hooaeg!

Koolitusklassis on olemas desinfitsee-
rimisvahendid ja näomaskid – hoiame 
distantsi, aga läheme eluga edasi.

Meelis Kihulane#käsitööliidukursused
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Alliki Oidekivi

Kristi Jõeste
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Virtuaalsed avatud uksed 
Allikamajas

#käsitööliidukursused

Mareli Rannap
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Harjumaa ja Tallinn
Rahvakultuurispetsialist 
Harjumaal Merike Hallik
5309 0439, 
merike.hallik@rahvakultuur.ee
Rahvakultuurispetsialist Tallinnas  
Riin Kivinurm
5301 8346,  
riin.kivinurm@rahvakultuur.ee
Harjumaa ja Tallinna Keskselts
Tiiu Jalakas, 5247284, 
tiiu.jalakas@gmail.com
Harjumaa Muuseum
Gea Mossin, 6782052, 678 1668  
gea.mossin@hmk.ee,  
muuseum@hmk.ee
Kose Kunsti ja Käsitöö Selts
Piret Aavik, 507 8055,  
piret.aavik@gmail.com
Tallinna Käsitöökeskus
Liina Veskimägi-Iliste, 5667 4671, 
liina@folkart.ee
Rahvakunsti Klubi
juhatus@rahvakunstiklubi.ee
www.rahvakunstiklubi.ee
Eesti Käsitöö Maja
Silja Nõu, 631 4076, silja@folkart.ee
Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber OÜ
Margit Miller, 5330 0849, 
ajalookamber@tuhala.ee
Lahemaa Pärimuskoda/  
MTÜ Isade Meel
Liis Burk, 5595 9817,  
parimuskoda@parimuskoda.ee
  
Ida-Virumaa
Rahvakultuurispetsialist Erika Kõllo
5200943, 53829064  
erika.kollo@rahvakultuur.ee
Narva Klubi Käsitöö
Olga Kublitskaja, 553 1658, 
olga.kublitskaja@gmail.com
INFO: Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
  
Jõgevamaa
Rahvakultuurispetsialist Pille Tutt
5198 1835, pille.tutt@rahvakultuur.ee
Katre Meistrikoda 
Katre Arula, 551 3147,  
katre.arula@gmail.com
www.katrearula.com
Põltsamaa Käsitööselts
Anne Ütt, 5561 2312, anneytt@hot.ee
www.facebook.com/
PoltsamaaKasitooselts
 
Järvamaa
Rahvakultuurispetsialist Külliki Aasa
5887 3269, 
kylliki.aasa@rahvakultuur.ee
MTÜ Kesk Eesti Käsitööselts
Imbi Karu, 5695 6639,  
imbi.karu@mail.ee
Silvia Aarma, 5015975,  
silvia.aarma@gmail.com
INFO: Huviselts Põimik

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

Ruta Eslas, 3879286, 5620 7145
Läänemaa
Rahvakultuurispetsialist  
Marju Viitmaa 522 9831, 
marju.viitmaa@rahvakultuur.ee
Haapsalu Käsitööselts
Mirje Sims, 516 0445,  
info@haapsalusall.ee
www.haapsalusall.ee
Läänemaa Käsitöö Liit
Tiina Ojamäe, 5635 2591
laanemaakl@gmail.com
INFO: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Marju Heldema, 5615 8119, 6661747, 
marju@hkhk.edu.ee
 
Lääne-Virumaa
Rahvakultuurispetsialist Annika Aasa
5332 4118, 
annika.aasa@rahvakultuur.ee
Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts
Kersti Loite, 514 3795, 324 1587,  
kerstiloite@hotmail.com
Jäneda Käsitöökeskus
Elo Kallas, 506 5672, elo@janeda.ee
MTÜ Loometöö
Luule Nurga, 528 7107,  
luulekodu@gmail.com
www.rahvariided.eu
INFO: Virumaa Kunsti ja Käsitöö 
Selts
Kersti Loite, 324 1587,  
kerstiloite@hotmail.com
 
Põlvamaa
Rahvakultuurispetsialist Kati Taal
5749 3451, kati.taal@rahvakultuur.ee
Põlva Käsitööklubi
Mare Põld, 5391 7587,   
marepold@gmail.com
http://polvakasitooklubi.blogspot.
com/
Räpina Käsitöökoda
Malle Avarmaa, 5560 2314,  
malle14@hot.ee
INFO: Ulve Kangro Meistrikoda
Ulve Kangro, 553 4051,   
ulvekangro@gmail.com
 
Pärnumaa
Rahvakultuurispetsialist Aire Koop
5850 4973, aire.koop@rahvakultuur.ee
MTÜ Maarja-Magdaleena Gild
Liis Luhamaa, 5342 8318, 
loodusvarvid@gmail.com
www.maarjamagdaleenagild.ee
MTÜ Tõstamaa Käsitöökeskus
Anu Randmaa, 5668 2283,  
anu@folkart.ee
Pärnu Pitsistuudio
Birgit Pere, 507 6571,  
birgit.pere@gmail.com
IIDA Käsitöökool, IIDA 
Kangakudumise Muuseum
Eva-Liisa Kriis, 5346 7366,  
iida@iida.ee
 
Raplamaa
Rahvakultuurispetsialist Triinu 
Ülemaante, 5385 2677,  
triinu.ylemaante@rahvakultuur.ee
Käsitööseltsing „Süstik“
Ivi Sark, 512 8931, ivi.sark@gmail.com
Setomaa
Kultuurinõunik Aare Hõrn
5622 2348, aare@setomaa.ee
MTÜ Seto Käsitöö Kogo

Ingrit Kala, 5620 0057,  
ingrit@setomaa.ee
Sigre Andreson, 5628 0676, 
sigre@setomaa.ee
MTÜ Värska Käsitööselts Kirävüü
Ingrit Kala, 512 0659,  
ingrit@setomaa.ee
 
Tartumaa
Rahvakultuurispetsialist Kati 
Grauberg-Longhurst
5787 1177, kati.grauberg@
rahvakultuur.ee
Tartu Maanaiste Liit
Mall Türk, 554 7099,  
mall@vanemuine.ee
Maire Henno, 5562 8457,  
maire.henno@yle.edu.ee
Urve Kaasik, 5341 2408,  
maanaine@hot.ee
www.tartumaanaisteliit.ee
Tartu Käsitööklubi, Tiigi Seltsimaja
Tiina Konsen, 5305 9698,  
Tiina.Konsen@raad.tartu.ee
MTÜ TuleLoo
Kadri Tomasson, 511 3806,  
tulejaloo@gmail.com
Eesti Rahva Muuseum
Virve Tuubel, 5620 4979,  
virve.tuubel@gmail.com,  
virve.tuubel@erm.ee

Valgamaa
Rahvakultuurispetsialist  
Eha Mandel, 5392 6891,  
eha.mandel@rahvakultuur.ee
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö 
Keskselts
Marge Tadolder, 5646 6720, 
margetadolder@gmail.com
INFO: Anni Butiik 5646 6720, 
margetadolder@gmail.com
 
Viljandimaa
Rahvakultuurispetsialist  
Anneli Kundla, 5199 4991  
anneli.kundla@rahvakultuur.ee
Viljandimaa Rahvakunstiühing
Leida Mägi, 529 0617,  
rahvakunst@hot.ee
www.vmrky.ee
 
Võrumaa
Rahvakultuurispetsialist Maie Pau
5346 5634, maie.pau@rahvakultuur.ee
MTÜ Aila Näpustuudio
Aila Kikas, 507 9920
ailastuudio@gmail.com
Kreutzwaldi muuseumi käsitöötuba
Marika Sepp, 5192 8199,  
sepamari@gmail.com
MTÜ Näputüüselts
Karmen Luiga, 508 3472, 
karmenluiga@hot.ee
Marge Ojastu, 5393 2352, 
margeojastu@gmail.com
MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü
Vilve Oja, 554 1999,  
vilve.oja@gmail.com
 
Saared
Hiiumaa rahvakultuurispetsialist 
Helle-Mare Kõmmus
5411 0189,  
helle-mare.kommus@rahvakultuur.ee
Hiiumaa Käsitööselts
Nele Eller, 516 6553,  

nele.eller@gmail.com
Ain Jepišov, 524 4785,  
hiiukasitoo@gmail.com
www.hiiukasitoo.ee
Kihnu Käsitöö
Maie Aav, 5818 8094,  
maie.aav@gmail.com
Muhu käsitööselts Oad ja Eed
Ülle Kuusk, 517 7340,  
yllekuusk@hot.ee, oadeed@gmail.com
www.oadeed.ee
Saaremaa rahvakultuurispetsialist 
Krista Lember, 512 9932,  
krista.lember@rahvakultuur.ee
Saaremaa käsitööselts MTÜ 
Kadakmari
Mareli Rannap, 522 8817,  
marelirannap@gmail.com
www.facebook.com/kadakmari.ee
Vormsi Käsitöö Selts
Kristina Rajando, 5661 6395,  
kristina.rajando@gmail.com
Marju Tamm,  
marjutamm@yahoo.com
http://bindbongen.blogspot.com/
MTÜ Ruhnu Kultuuriait
Triinu Lamp, triinu@seidlatuulik.ee
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Toetajaliikmed

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
OÜ Eesti Käsitöö Esindus OÜ, Eesti 
käsitöö-ja maitsed otse parimatelt 
meistritelt, 6404037, info@estonian-
shop.com, www. Estonianshop.com

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

Tekstiil
Elotroi OÜ, villasest ja linasest toot-
ed, 5065672, elo@elotroi.ee, www.
elotroi.ee
Kango Tekstiil OÜ, kangastelgedel 
kootud tekstiilid, 5061023, kangotek-
stiil2005@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, vild-
ist kübarate valmistamine, 5155029, 
marje.vihula@hot.ee, www.ribiinia.ee
Linen4me, linasest jm naturaalsest 
materjalidest sisustustekstiilid, 556 
00 233, info@linen4me.com
OÜ Kohala, lapitööd, 56236402, 
jaanika@lapitekk.ee, www.lapitekk.ee 
Beneri OÜ, linasest kodutekstiilid, 
55522515, info@linenforyou.eu, 
www.linenforyou.eu
Linen Design OÜ, linasest kodutek-
stiilid, 5262112, info@linendesign.ee, 
www.linendesign.ee

Kudumid
Lõnga-Liisu OÜ, kudumid, 5121214, 
ylle@longaliisu.ee, www.longaliisu.ee
Ruut ja Triip OÜ, rahvuslikud kudu-
mid, 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
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

Siid
Aita Rõemus, siid, 58500685, aitaro-
emus@gmail.com

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

Puit ja punutised  
Henry Pähn FIE kadakapuust tooted, 
5076647, henry.pahn@mail.ee, www.
hot.ee/haapsalukadakas
Krista Liiv FIE, looduslikust mater-
jalist (vitsad, oksad jm) dekoratii-
vesemed, 5178968, kristaliiv@hot.ee
Liimeister OÜ, puutöö, lambakuju-
lised pingid ja lastekiiged, 56645028, 
vellokaasen@gmail.com, www.
kaasen.ee
Rein Kiviorg FIE, puidust mänguas-
jad, 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://keraami-
katehas.ee

Klaas
Hansaklaas OÜ vitraaž, klaas, 
5026053, hansaklaas@hotmail.com, 
FB Hansaklaas OÜ
Mari-Liis Makus, klaasdisain ja 
klaashelmed (lampwork beads), 
5100015, mari.makus@gmail.com, 
www.mariliismakus.com

metall ja sepis
J.T.Casta OÜ, valutehnikas metall-
meened 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 

Käsitööehted
Katreen Flowers OÜ, 5262000, 
katreen@katreen.eu, https://www.
facebook.com/katreenhandmade/, 

https://www.instagram.com/
katreenhandmade/
Tegevusvaldkond on 32131. 
Juveeltoodete imitatsioonide 
tootmine, realistlikud käsitööna 
valminud lilledega ehted foamiranist 
(pehme sünteetiline materjal, vee-ja 
külmakindel). 

 

Koostööpartnerid
mTÜ Rahvarõivas 
rahvaroivad.folkart.ee 
Anu Randmaa,  
anu@folkart.ee, tel: 56 682 283

mTÜ Käsitöömaailm 
Koolituste ja näituste korraldamine 
Kätli Saarkoppel-Kruuser,  
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.

 

Käsitöökeskused ja 
käsitöö 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,  
katli@folkart.ee, tel: 51 878 12

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

Kaarmanni Käsitöö  
Vanaturu kael 8, Tallinn 
Rahvusliku käsitöö müük, 
paikkondade käsitöökeskuste/
poodide ja märgi Tunnustatud Eesti 

Käsitöö esitlusERKL juhatus
 
Liina Veskimägi-Iliste (juhatuse 
esimees),
Liivi Soova,  
Ave Matsin, 
Anu Randmaa,  
Virve Tuubel,  
Lembe Maria Sihvre, 
Kristina Rajando,  
Mareli Rannap,  
Heidi Solo

ERKL töötajad
 
Kätli Saarkoppel-Kruuser, 
tegevjuht, katli@folkart.ee
 
Liis Burk, arendusjuht,  
liis@folkart.ee
 
Karin Vetsa, projektijuht,  
karin@folkart.ee

ERKL
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
Pikk 22, Tallinn 10133
Kontor: Lühike jalg 6a, Tallinn 
info@folkart.ee
660 4772, 51 878 12
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Korrektor: Hille Saluäär 
Kujundaja: Kadi Pajupuu
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2020
Traditsioonilised ettevõtmised

8. veebruar  
Volikogu ja pärandihoidja auhindade 
üleandmine
15.–16. august   
XXI Keskaja Päevad Tallinna vanalinnas
18. september   
Juhtide kool

17. oktoober  
X Käsitöökojad Üle Maa
5.–8. november  
XXIV Mardilaat Saku Suurhallis

Aastateema eesti-oma-pits

Juuni, Saaremaa kunstistuudios nelja 
Saaremaa vildikunstniku ühisnäitus 
„Mäng pitsidega“ 
Lükkub sügisesse. 3D kultuur: pitsimeis-
ter Olga Kublitskaja

Lükkub sügisesse,. 3D kultuur: pitsimeis-
ter Priit Halberg

3.–23. november, ERKLi pitsikonkursi 
võidutööde näitus rahvakunstigaleriis

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