
Olen kuulnud väljendit „koroonaidüll“. Jah, kui nüüd mõelda 
nendele korrastatud aedadele ja remonditud kodudele, pere-
ringi lauamänguõhtutele ja pikalt lõpetamist oodanud käsi-
tööde valmimisele, siis idülli on selles tõesti. Aga kui reaalsus 
surub peale ja sa näed, et sinu sektor on hädas, siis idüllitunne 
kipub kaduma. Täna tuli järjekordne kurb teade: ERMi jõululaat 
jääb ära. Taolisi teateid ärajäänud koolitustest, laatadest, kohtu-
mistest ja muudest ettevõtmistest on alates märtsikuust olnud 
väga palju. Ka meie Allikamaja koolituskeskus on pidanud tööd 
vastavalt ajale mugandama. Mardilaada tegevused suunasime 
sel korral virtuaalmaailma. Ühel viivukesel hetkel mardilaada 
ajal tundsin seda magusat melu ja küünarnukitunnet ja koos 
tegemise indu, aga see „miski“ jäi siiski tabamata. Päriselt kohal 
olemisel on teine maik. Ma tänan kõiki, kes meiega koos sel-
lel ettevõtmisel kaasa lõid! See on kogemus ja õppetund, mida 
kasutame tulevikus kindlasti positiivselt ära.

Õnneks oli meil päikseline suvi, mis andis nii mõnele-
gi paikkonnale võimaluse ennast nähtavaks teha. Olen päris 
kindel, et mõnigi Eestit avastav huviline leidis sellel retkel tee 
käsitöö juurde. Mõistmine, et iga käsitööeseme taga on tegija, 
oskused, traditsioonid, identiteet ja väärtused, sai kindlasti sel-
gemaks. Paraku jäi poolteist kuud teenimisvõimalust siiski liiga 
lühikeseks ja siseturist ei jõudnud kaugeltki igasse käsitööpoo-
di, meistrikotta või keskusesse. Eriti nukker oli ja on olukord 
Tallinna vanalinnas. Väide, et vanalinn on ainult turistidele, ei 
pea paika. Aastaid vanalinnas asunud koolituskeskus ning Eesti 
käsitöö märki kandvad poed ja galerii on ikka esmalt suuna-
tud kohalikule inimesele. Nüüd on vanalinn tõesti tühi, ini-
meste puudumine ja tühjad tänavad on nukrust tekitavalt kõ-
ledad. Jõuluaja üleskutsed vanalinna avastada on toredad, aga 
hetkeolukord ei luba kahjuks pühade-eelset melu täiel rinnal 
nautida.

Kevadel, olukorra halvenedes, haarasime kohe härjal sar-
vist ja teavitasime oma muredest Kultuuriministeeriumi, mille 

haldusalas me oleme, Eesti Rahvakultuuri Keskust ja EVEAd. 
See on olnud üks otsata pikk protsess, mis päädis meie lii-
du liikmetele suunatud toetusmeetmega. Meede oli rahaliselt 
loodetust väiksem, aga suur abi oli sellest siiski. Mõtleme kas 
või Tartus toimuma pidanud OIDFA rahvusvahelise niplispit-
si kongressi ärajäämise peale ja nende tehtud kulutustele, mille 
kate pidi tulema osalustasudest. Toetus aitas kõige keerulise-
mast välja tulla nii mõnelgi meie liikmetest. Mitmed käsitööet-
tevõtjad said tuge palgatoetusest ja kevadisest EASi meetmest, 
aga paljud ettevõtjad on siiani oma murega üksi. Ühtegi sobivat 
toetusprogrammi neile ei ole ja valitsusel ei ole kindlat vastust 
ka täiendavate abipakettide kohta.

Kas teadsid, et Eestis on käimas digikultuuriaasta? Tartu 
Käsitööklubi korraldas sügisel e-konverentsi „Digikultuuriaasta 
2020. Kunst ja käsitöö, traditsioonid ja disain“, see oli põnev ko-
gemus. Huvitav oli ka leiutada uusi koosolekute pidamise viise 
ja kohtuda üle maailma inimestega täiesti uuel moel. Nii pal-
ju e-poode pole vist käsitööettevõtjad ühelgi varasemal aastal 
üles ehitanud. Uus aeg vajab uusi oskusi, kiiret mugandumist, 
pidevat enesetäiendamist. Ma kiidan kõiki, kes positiivse suhtu-
misega on meie tegemisi edasi viinud, ehedas mõttes suunamu-
dijad olnud. Mina ise olen sellelt aastalt õppinud tolerantsust. 
Olla enda asja eest väljas, aga teha seda leplikult, mõistvalt ja 
ka teiste soovidega arvestades ei olegi alati nii lihtne, eriti kui 
emotsioonid on tugevad ja meeli rusub teadmatus.

Soovin kõigile ilusat jõuluaega, olge terved! Ärge laske en-
nast teadmatusel heidutada, vaid unistage suurelt! Kohtumiseni 
juba veebruaris, meie aastakoosolekul, loodetavasti ikka 
reaalselt.

Liina Veskimägi-Iliste
Juhatuse esimees
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MTÜ Rahvarõivas on neli aastat arenda-
nud paikkondlike rahvarõiva nõuande-
kodade ja nõustajate võrgustikku. Meil 
on praegu juba seitse kinnitatud nõuan-
dekoda, mis on loodud koostöös paik-
kondlike muuseumide ja meistritega. 
Lisaks on meil üle Eesti palju pühendu-
nud nõustajaid, kes samuti võrgustikku 
kuuluvad.

Möödunud aastal alustasime veebi-
lehe „Eesti rahvarõivad“ uuendamist. 
Käesolevale aastale langes kogu sisu 
koostamise, tekstide uuendamise ja fo-
tode süstematiseerimise töö. See pani 
meie võrgustiku koostöövõimekuse tub-
listi proovile, sest läbitöötamist vajava 
teabe hulk oli väga suur. Aga me saime 

Rahvarõivad said uue kodulehe 
ning talvise tuulutamise

hakkama! Alates Mardilaadast on uus 
rahvarõivaste veebileht avalik ja kõik on 
oodatud seda külastama aadressil rahva-
roivad.ee.

Lehelt leiab kokkuvõtte portaali 
„Eesti rahvarõivad“ kujunemisest. Siit on 
leitavad nõuandjate kontaktid. Uus on 
rubriik, kus oma kaasahaaravaid lugusid 
rahvarõivaste juurde jõudmisest ja oma 
rõivaste valmimisest räägivad rahvarõi-
vakursustel osalenud, meistrid ja õpeta-
jad. Samuti on lehel nõuannete rubriik 
ning rahvarõivaalase kirjanduse loetelus 
on süstematiseeritud üle 250 allika. 

Kõikide käsitöömeistrite kaastööd oo-
tab tegijate rubriik. Nimelt soovitab MTÜ 
Rahvarõivas oma lehel rahvarõivaste 

soetamiseks pöörduda kutsetunnistuse-
ga tekstiilkäsitöö- ja rahvarõivameistrite 
ning Tunnustatud Eesti Käsitöö märgiga 
ettevõtete poole. Selleks et lehe külastajad 
meistrid üles leiaksid, ootame, et meist-
rid ise oma andmed meile saadaksid. 
Ilma teie soovi ja nõusolekuta ei saa me 
teid lehele lisada. 

Teha on jätkuvalt palju, uutest täien-
dustest anname oma uudiste rubriigis 
jooksvalt teada.
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Tuulutamine
Laupäeval, 12. detsembril toimus aga 
Tallinnas Raekoja platsil esimene rahva-
rõivaste talvine tuulutamine. Tutvustati 
üleviskeid, pikk-kuubesid, kasukaid, 
talviseid peakatteid, aga ka võimalusi 
kanda rahvarõivakomplektide üksi-
kesemeid osana oma tavarõivastusest. 
Kohaletulnuil oli võimalus saada rah-
varõivanõu, jäädvustada end piduehteis 
Raekoja platsi taustal ning vaadata rae-
koja seinal videoprojektsiooni „Ehime 
end rahvarõivaisse jalutuskäiguks talvises 
vanalinnas“. 

Rahvarõivaste tuulutamine toimus 
ürituse „Vanalinn rahvarõivarikkaks“ 
raames. Fotosid talvisest tuulutamisest 
vaata siit: https://rahvaroivad.ee/uudi-
sed/esimene-rahvaroivaste-talvine-tuu-
lutamine-onnestus-igati.

See aga oli käesoleval aastal juba tei-
ne rahvarõivaste tuulutamine. Esimene, 
suvine, toimus 7. juunil ja oli järjekorras 
juba viies. Kui varasemal neljal korral sai-
me Kadrioru pargis ja Tornide väljakul 
päriselt kokku, siis viimane tuulutamine 
toimus virtuaalselt. Kuigi oli kahju, et 
kaunist näputööd ja rahvarõivaid ei saa-
nud päriselt näha ja katsuda, andis täna-
vune koroonakevad meile võimaluse ka 
tuulutamiste virtuaalne pool uuele tase-
mele viia. Meie rahvarõivaste tuulutamise 
Facebooki lehekülg sai seekord väga palju 
tähelepanu ja kasutust. Osalejaid ja vaa-
tajaid oli lisaks Eestile ka kaugematest rii-
kidest: Hollandist, Austraaliast, Rootsist, 
Soomest ja mujaltki.

Järgmisel aastal loodame päriselt 
kokku saada nii kevadel kui ka talvel ning 
kutsuda kaugemaid huvilisi osalema meie 
Facebooki lehe kaudu.

Autor/allikas: www.rahvaroivad.ee

https://rahvaroivad.ee/uudised/esimene-rahvaroivaste-talvine-tuulutamine-onnestus-igati
https://rahvaroivad.ee/uudised/esimene-rahvaroivaste-talvine-tuulutamine-onnestus-igati
https://rahvaroivad.ee/uudised/esimene-rahvaroivaste-talvine-tuulutamine-onnestus-igati
http://www.rahvaroivad.ee
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Virtuaalne 
Mardilaat 
Mardilaat on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö 
Liidu kõige olulisem aastasündmus. Sel 
aastal lähenesime XXIV Mardilaadale 
aga täiesti uuest küljest. Seekord ei toi-
munud ettevõtmine Saku Suurhallis nagu 
tavaliselt. Laadal olid küll esindatud pari-
mad meistrid ja paikkondade traditsioo-
niline käsitöö, käsitööd õpetavad koolid 
ja muuseumid, aga see kõik toimus vir-
tuaalselt. Mardilaat ja sellega seonduvad 
sündmused olid kõigile nähtavad otse 
Facebooki lehel „Mardilaat. Seekord 
virtuaalne“. 

Virtuaalsel Mardilaadal esitleti kä-
sitööliidu aastateemasid ja laulu võttis 
üles noorte folkansambel Uurikad. Marja 
Matiisen andis loosiauhinnaks lapiteki ka 
seekord. Ükski Mardilaada traditsioonili-
ne osa ei jäänud virtuaalsusesse kolimise 
põhjusel ära. Kõigele leiti lahendus, mis 
toimis ja jõudis tavapärasest isegi veel 
laiema publikuni. 

Laadakeskkond kujundati sündmu-
seks spetsiaalsel kodulehel mardilaat.ee, 
kus kõik kauplejad olid esindatud enda 
eelnevalt saadetud teksti, pildi ja kon-
taktandmetega täidetud visiitkaardina. 
Külastaja sai virtuaalsel laadal liikuda n-ö 
lettide vahel erinevaid teemavaldkondi 
valides. Lisaks Facebooki sündmusele 
toimusid reaalajas paikkondlikud mardi-
laadad (Haapsalus, Tõstamaal, Setomaal, 
Pärnus, Kolgas ja mujalgi), kust tehti ot-
selülitusi ka virtuaalmaailma. Meie kä-
sitöökeskustes Tallinnas (Eesti Käsitöö 

Maja, Pikk 22 ja Kaarmanni Käsitöö, 
Vanaturu kael 8) sai kududa ja tikkida 
mardivaipa, meisterdada mardimaski.

Eesti käsitöö laulupeo kolmepäevane 
pidu toimus virtuaalmaailmas ning oli 
rõõm näha, kuidas Mardilaada nädalal 
jõudsid sotsiaalmeedia postitused pea 
240 000 inimeseni. Mardilaada kodulehte 
külastati enam kui 11 000 korral! Saadud 
tagasiside oli positiivne nii käsitööpakku-
jatelt kui ka laadakülastajatelt. Virtuaalsel 
laadal tehti oste, kuulati ja jälgiti paik-
kondades toimuvat. Kõige tähtsam on 

aga see, et kuigi virtuaalsündmusel osa-
lesid küll igal aastal Mardilaadal käi-
ma harjunud inimesed, jõuti sellega ka 
hoopis uue sihtgrupini, kes Mardilaada 
toimumist ehk varem polnud tähele pan-
nud. Virtuaalne mitmepäevane laat koos 
täieliku kultuuriprogrammi ja töötuba-
dega saab toimuda ja on teostatav – ning 
Mardilaat seda tõestas!

Käsitöö meeste 
aasta tegemised
Kuulutasime 2021. aasta käsitöö meeste 
aastaks. Põhjusi meeste käsitööle tähele-
panu pöörata oli mitmeid, aga peamine 
eesmärk on selle aastaga populariseerida 
just meeste poolt tehtavat käelist tege-
vust. Meil on päris palju mehi, kes toime-
tavad aktiivselt omas valdkonnas ja keda 
ka käsitöömaailmas juba teatakse. Aga on 
ka palju neid, kes teevad oma kätega väga 
põnevaid asju, aga kellest eriti midagi ei 
teata, sest käsitöö on nende jaoks kas liht-
salt hobi või siis realiseerivad nad oma 
töö vilja otse tellijatele. Ometi võiksid 

nad olla heaks eeskujuks ja inspiratsiooni 
andjaks.

Kuidas need meistrid siis korraks 
oma töökodadest, garaažinurkadest või 
köögilaua tagant avalikkuse ette saada?

Mõtlesime, et teeme meestele üles-
kutse osaleda oma toodete ja tegemistega 
ühisnäitustel, mis toimuvad tuleval aastal 
kolmel korral ERKLi galeriis. Julgemaid 
kutsume oma tegevust tutvustama ja 
valmistatud esemeid näitama erinevatel 
käsitööliidu sündmustel (Keskaja Päevad, 
Mardilaat) ning lisaks juunis Bushcraft 
festivalil, Meeste tantsupeol ning juulis  
Viljandi folgil.

Meelis Kihulane

FB lehelt: Mardilaat. Seekord virtuaalne
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Kursustel
Käsitööliidu Allikamaja koolituskeskus 
täienes sellel sügisel esimese korruse 
Allikatoa võrra. Asjaolu, et vanalinn on 
muutunud turistivabaks, sundis endi-
sele poeruumile uut väljundit otsima. 
Õppeklassides rõõmustavad külastajaid 
erinevad näitused. Kogu sügistalve saab 
nautida Kolkja pakutrükki, mille meister 
Õnne Uus on kangastele kujundanud.

Uues õppeklassis saab veelgi rohkem 
korraldada heade meistrite juhendatud 
koolitusi. Allikatoas on võimalik uudista-
da päris allikat, mis seina sees vuliseb. See 
on päris tore!

Ka suvel oli koolituskeskus avatud, 
õpiti gobelääntehnikat ja Mulgi kindaid 
kuduma. Anu Randmaa juhendamisel 
alustati päris algusest: kursuste sari „Minu 
esimene“ kutsus kokku huvilisi triibuseeli-
kut õmblema, helmekeed valmistama.

Pitsiaasta raames toimus mitu pitsiga 
seotud koolitust. Ulve Kangro õpetas val-
mistama fileepitsi ja päikesepitsi.

Alliki Oidekivi juhendamisel õppisid 
kursuslased Muhu ühe- ja mitmevärvi-
lisi heegelpitse heegeldama ning toimus 
loeng kuidas Muhu „siilikut“ kaunistada. 
Niplispitsi uuel hooajal juhendab Kristiina 
Nemiroviš-Dantšenko ikka sama säravalt 
nii algajaid kui ka edasijõudnuid. 

Jätkuvalt on kursuste seas Janika 
Mägi kuldtikandi algõppe kursus. 
Tikkimiskoolitused on üldiselt kursuslasi 
kõnetanud. Lembe Maria Sihvre juhen-
damisel on arhailist tikandit ja Läänemaa 
tikandit harjutanud paljud ärksad naised. 
Suurt rõõmu pakkus osalejatele Muhu 
„pätipealsete“ tikkimine ja valmisõmble-
mine ning tallutamine. 

Aet Reha õpetas lihtsat varrukate-
ta kleiti õmblema. Teist hooaega toimus 
keskaegsete rõivaste õmblemise kursus 
Katrin Koch-Maasingu juhendamisel. 
Maret Lehise juhendamisel õpiti kirivöölt 
mustrit lugema ning kangakudumise 
teooria kursusel saadi vajalikku tarkust.

Liis Luhamaa juhendamisel saadi sel-
geks nipid, kuidas süsteemselt sünteetiliste 
värvidega värvida. 

Meelis Kihulase õpetusel valmisid uh-
ked puulusikad ning sära oli silmades nii 
noortel kui ka vanematel kursuslastel.

Ka sellel hooajal saavad huvilised õppi-
da kihnlanna Elly Karjami käe all. Troide 
asemel kootakse seekord kleiti. 

Käesoleval hooajal toimusid OmaMoe 
koolituspäevad ka Tallinnas käsitöölii-
du koolituskeskuses. OmaMoe meistrite 

kool on Tartu Ülikooli Viljandi kultuu-
riakadeemia koostöö Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liiduga. Oktoobrist 2020 kuni 
veebruarini 2021 toimuvad kahepäeva-
sed koolitused laupäevast pühapäevani 
Tallinnas ja Viljandis. Registreerida sai sel 
aastal kandideerimise alusel. Osalema oo-
dati kõiki pärandkultuurist ja -moest hu-
vitatud inimesi üle Eesti. Eriti oodatud on 
noored loojad! OmaMoe meistrite kooli 
programmi eesmärk on inspireerida noori 
loojaid kasutama vastutustundlikult eesti 
traditsioonilist käsitööd ja rahvarõivaid 
oma moeloomingu allikana. Koolituse 
käigus saadakse ülevaade kõikidest moe-
kollekstiooni loomise olulistest etappidest. 
Koolitus on ajastatud nii, et selle lõpeta-
jad saavad huvi korral kandideerida oma 
kollektsiooniga Estonian Fashion Festivali 
raames toimuvale OmaMoe etendusele.

Loomulikult kantakse kursuste vältel 
maske ja visiire, mis on harjumatu, aga 
vajalik.

Käsitööliidu koolituskeskuse koolitus-
tel saab osaleda ka virtuaalselt. Esimene 
täispikk virtuaalkoolitus toimub detsemb-
rikuus, mil Alliki Oidekivi peab loengu 
Muhu rahvariide põlledest.

Uuel aastal jätkuvad Ulve Kangro 
juhendamisel nõutud pitsikoolitused, 
Lembe Maria Sihvre õpetab rahvuslikku 
titte õmblema ja tekiklubi liikmed tikivad 
tekke.

Käsitööliidu kursusi kajastab edukalt 
Facebooki lehel grupp „Käsitööliidu kur-
sused“, kus on juba üle 1600 liikme. 

Uus lähenemine on ka aknanäitu-
sed Kaarmanni käsitööpoes. Aasta tagasi 

Vanaturu kaelas avatud meie kõige suu-
rema kaubavalikuga käsitööpood pakub 
kuu kaupa võimalust oma tooteid esitle-
da kahel Raekoja platsile avaneval aknal. 
Samale kuule plaanitud kohtumisõhtud 
meistrite ja käsitööettevõtete esindajatega 
on eriolukorrast tingituna suures osas ära 
jäänud, aga paremate aegade tulekul alus-
tame nendega uuesti.

Eelmisel aastal esitlesid oma toodan-
gut Riina Tomberg, Katre Arula, Külli 
Kõppo-Jakobson ja Lembe Maria Sihvre. 
Firmadest olid esindatud Kodukäsitöö, 
Avinurme Puiduait, Koosdisain ja 
Etnoland, MTÜdest Peipsiveere 
Külastuskeskus ja Tõstamaa Käsitöö. 
Innovaatilised olid Kõrgema Kunstikooli 
Pallas ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
üliõpilaste kursusetööde esitlused. 
Kindlasti soovime nendega edaspidi 
koostööd jätkata. Novembris oleme ühe 
akna lubanud kujundada mardi- ja kad-
ripäevahõnguliseks. Lembe Maria Sihvre 
toob aknale kevadpühad. Käsitöö meeste 
aastat esitleme märtsis ja oktoobris. Ulve 
Kangro, Kersti Loite ja Kango Tekstiil 
tulevad uuel aastal välja oma uue too-
danguga. Põnevusega ootame Monika 
Hindi Koordikambri ja MTÜ Rahvrõivas 
esitlust.

Selle aasta lõpus ja uue alguses näe-
me ühel aknal Riina Tombergi värvikire-
vaid väikeseid jakke ning teisel Haapsalu 
Pitsikeskuse õhulisi salle ja Sirje Raudsepa 
erilisi Kadrioru karusid.

Palju põnevat on oodata, tulge 
vaatama!
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Käsitöökojad 
üle maa 2020
Sellel aasta toimusid „Käsitöökojad üle 
maa“ 17. oktoobril. Kodasid korral-
dati Tallinnas, Pärnumaal, Harjumaal, 
Järvamaal, Tartumaal, Võrumaal, 
Viljandis, Valgamaal, Hiiumaal ja 
Saaremaal.  Rohkelt töötubasid korraldati 
Võrumaal ja Tallinnas. Pitsiaasta raames 
toimus pitside korrastamise töötuba, pit-
side heegeldamine, valmistati klaaspär-
leid, maaliti siidimaali. Rohket osavõttu 
leidis puutöö konverents. Valmistati puu-
lusikaid ja pitskaunistusega keraamikat, 
toimus lapitöö õpituba, kus valmistati 
„katedraali aken“, ning portselanimaali 
töötuba. Värska Talumuuseumi tares toi-
mus kastpiste- ja eelpistetikandi töötuba. 
Saaremaal toimus rohkete töötoavaliku-
tega pitsipäev.

Osavõtt oli üle Eesti pigem tagasi-
hoidlik, kanti maske ja hoiti vahet.

ERKL 
Ettevõtluspäev 
Põltsamaa 
lossikompleksis
9.  oktoobril toimus Põltsamaa lossi-
kompleksis XIII ettevõtluspäev, mille ees-
märk on rääkida käsitööst kui elatusal-
likast ning tutvuda kohalike ettevõtjate 
ja nende edulugudega. Selle aasta ette-
võtluspäeva peateema oli „Kuidas te nii 
palju jõuate? Käsitöö tegemine on minu 
töö. Aga kuidas te siis ära elate?“.

Oma lugusid rääkisid Põltsamaa et-
tevõtjad Kersti Pook, Eire Kulbin, Kristi 
Sakk, Triin Kuus, Katre Arula. Arutasime 
päevakajalistel käsitööteemadel: praegu-
ses olukorras käsitöölisena toimetulek, 
tulevane toetusmeede käsitööliidu liik-
metele ja virtuaalne mardilaat – kuidas, 
millal ja kellele.

Osalejatel oli lisaks võimalus külasta-
da lossikompleksis asuvaid käsitöökoda-
sid, tutvuda Katre Arula meistrikojaga, 
vaadata Kersti Poogi poolt Põltsamaa ki-
rikusse valmistatavat uhket vaipa ja Kristi 
Saki heegeldatud mänguasjade laienda-
tud väljapanekut, maitsta Triinu Kuusi 
käsitööleiba ning uudistada Värkstoas 
Anne Üti üles seatud näitusi „Põltsamaa 
kihelkonna kirivööd“ ja „Päevapiltnikud 
Põltsamaal 1890–1940“. Lossirestoranis 
tutvustas oma tikandeid Eire Kulbini.

Päeva lõpuks anti välja aastaauhind 
„Käsitööettevõtja 2020“, mille pälvis 
meister ja moelooja Katre Arula. Palju 
õnne!

Leivapuu OÜ 

Katre Arula Meistrikoda
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Näitus 
TEEL 
MEisTRiKs
23.09–12.10.2020 Eesti Käsitöö Maja 
galeriis, Pikk 22
Rändnäitusena alates 1.01.2021:  
UURI LISA
Veebikataloog: TEEL MEISTRIKS

See on sinu, ja üksnes sinu teekond.
Teised võivad käia seda
sinuga koos, 
ent mitte keegi ei saa seda käia
sinu eest.
Rumi

Mõned teekonnad väärivad õrnuhket 
sillutist ja meie toetavat head pilku. Sest 
kuidas teisiti oleks võimalik alustada teed 
meistriks? Need teed ei ole alati lihtsad ja 
nähtavad ning teelolijad on sageli vaiksed 
ja tagasihoidlikud …

Noorte kaasamisele meie tegevustesse 
on oluline tähelepanu pöörata ja sellega 
tegeleda järjepidevalt. Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liit kutsuski 2019. aasta juunis 
projektiga „Märka noort käsitöömeistrit“ 
leidma noori, kes tegutsevad iseseisvalt, 
on silma paistnud huviringides või käsi-
töötundides. Tänu hakkajatele märkaja-
tele kogunes digitaalsesse fotokogumikku 
15 noore käsitöömeistri mõtteilm, käeki-
ri ja töö. Noorte meistrite tutvustamiseks 
tuli leida võimalused, kuidas nende tööd 
laiemalt nähtavaks teha. Koostöös teat-
rikunstnik Mae Kiviloga valmis näituse 
kontseptsioon „Teel meistriks“, mis hõl-
mas nii originaalesemetega näitust Eesti 
Käsitöö Maja galeriis, rändnäitust kui ka 
veebikataloogi. 

Soovist noortele meistritele midagi 
omalt poolt pakkuda kujunes idee näi-
tuse pidulikust lõpetamisest. On ju ütle-
mata oluline tunda oma rahva alustalasid 
ehk traditsioone ning rõõmustada meeli 
ja südant kõige ilusaga, mida meie esi-
vanemad on loonud. Nii alustasimegi 
näituse viimasel päeval üheskoos Eesti 
Vabaõhumuuseumist, kus peavarahoid-
ja Elvi Nassari lahkel juhatusel avanesid 
meie noortele meistritele erandkorras 
hoidlauksed. Üle Eesti kokku kogutud 
kallisvara pakub võimalust tutvuda meie 
esivanemate maailmaga käsitöö kau-
du. Et teada saada, kuidas seda kallisva-
ra elus hoida, käisime koos Kaarmanni 

käsitööpoes tänaste käsitöömeistrite töid 
uudistamas. Lõpuks suundusime Eesti 
Käsitöö Maja galeriisse, et näitus sõna-
võttude, tänamiste ja suupistetega piduli-
kult lõpetada.

Näitus „Teel meistriks“ on üks alga-
tustest käia koos noortega. Soovin väga, 
et leiaksime üles teekonnad, kus saame 
hoida ligi meie lapsi ja noori. Astuda 

koos nii silmaga nähtaval kui ka nähta-
matul ja sõnastamatul. Ja ehkki igaühel 
on oma tee, saame traditsioonides alati 
koos rännata ka nende seltsis, kes on ol-
nud enne meid.

Tänu ja heade soovidega
Kristina Rajando

Veebikataloog Teel meistriks

Teel meistriks. Korraldajad 

https://folkart.ee/teel-meistriks-randnaitus/
https://indd.adobe.com/view/eb69a77c-5826-4d59-a2a4-ca4cdfeb3f75
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Advendiaja 
tegemisi 
Tallinnas 
Sel oodati käsitööhuvilisi osalema adven-
diaja meistrikodades Tallinna vanalinnas.

Meie töötoad toimusid alates 28. 
novembrist 20. detsembrini, laupäeviti 
ja pühapäeviti Eesti Käsitöö Majas ja 
Kaarmanni käsitööpoes.

Kaarmannis kooti Illi Lille ja 
Anu Sergo juhendamisel jõuluvaipa. 
Eesti Käsitöö Majas tikiti aga vaipa 
klubi „Raudrohi“ tarmukate naiste 
juhendamisel.

Nädalavahetuse töötubades oli või-
malik meisterdada rookrooni, teha 
rahvuslikke kurguhelmeid, valmistada 
küünlaid ja lõnganukke, tikkida ja trük-
kida, tegevust jagus kõigile.

5.–6. detsembril toimus Kaarmanni 
käsitööpoe ees „Vana aja jõululaat“. 
12. detsembril toimus rahvarõivaste tuu-
lutamise „talve eri“. Tutvustati talviseid 
rahvarõivaid, anti nõu ja tunti uhkust 
ilusate rõivaste üle. Raekoja seinalt sai 
jälgida videoprojektsiooni „Ehime end 
rahvarõivaisse jalutuskäiguks talvises 
vanalinnas“.

Töötubade täpsem info: www.folkart.ee.
Vaata, mis toimub mujal vanalinnas 
www.visittallinn.ee.

COViD-19 puhangust 
tingitud erakorraline 
abi rahvaülikoolidele, 
rahvamajadele ja 
käsitööühendustele

Oleme rõõmsad, et Kultuuriministeerium 
on meid märganud ja rahaliselt toetanud. 
Kriisiolukord on ohustanud valusalt pal-
jude käsitööühenduste tegevust  ja saa-
dud abi on leevendus vähemalt mingiks 
ajaks.

Käsitööühendustest said taotluse esi-
tada Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
liikmed ja toetajaliikmed. Kõik 18 taot-
lejat said ka toetuse, küll natuke väikse-
mas mahus, kui küsiti. Kogu meede oli 

300 000 eurot, aga küsiti natuke rohkem 
kui 500  000 eurot; kõik küsijad sai pro-
portsionaalselt väiksema summa.

Eveli Ilvest: “MTÜ Tõstamaa 
Käsitöökeskus kasutas tänuväärset 
võimalust taotleda toetust 
Kultuuriministeeriumi kriisiabi 
meetmest.

Sellel erilisel aastal oleme pidanud 
nagu paljud teisedki oma plaane kiiresti 
muutma. Panustasime varasemast enam 
aega ja vahendeid, et tuua meie piirkon-
da rohkem külastajaid ja neid enda juu-
res hoida. Lõime kiirelt FB-võimalustele 
vastava e-poe, avasime käsitööpoe 
juurde kohviku ja toidusahvri. Tegime 
selleks vajalikud load koos nõutavate 

analüüsidega. Liitusime tarbijamärgi-
sega „Siin on turvaline”. Meie pood on 
avatud advendiaja laupäevadel ja 13. det-
sembril, kui pidanuks olema kohalik jõu-
lulaat. Valmistame ette videokoolitusi ja 
-reklaame. 

Kõik see nõuab aega, professionaal-
seid oskusi ja tehnikat. Tänu toetusele 
saame seda endale lubada.”

Täname Rahvakultuuri Keskuse töö-
tajaid, kes meetme loomisel kaasa mõtle-
sid ja taotlejatele projektide kirjutamisel 
lahket abi jagasid.

Sirje Raudsepa karupere Kaarmanni poe aknal

http://www.folkart.ee/
http://www.visittallinn.ee
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ERKL 
mentorprogramm
2020. aasta algas mentorkoolituste val-
las tavapäraselt, uusi käsitöömeistreid 
programmi kaasates ja tegutsevate men-
torite koolitusteemasid täiendades. 
Aastateemat silmas pidades lisandusid 
Seto pitsi ja Haapsalu pitsiliste kudumite 
teemale mitmed teised pitsidega seotud 
koolitusteemad: niplispits, nõelpits, süs-
tikpits, fileepits, pitsimustrite skeemide 
ülesjoonistamine, puitpits, pitsitehnika 
võimalused kangakudumises, Eestis koo-
tud pitsid ja päikesepits ehk Tenerife pits. 
Valikus on muidki teemasid: värvid rah-
varõivastes, sünteetiliste värvidega vär-
vimine, makramee, loominguline tikand 

ning kehakatted jm tekstiilid uueks vana-
vanematelt päritud nutika lapitöö nip-
pide abil. 

Kevadise koolitustegevuse katkemi-
sega kaasnes teadmatus, kui kaua selline 
olukord üldse kesta võib ja mis saab meie 
projektipõhistest mentorkoolitustest. 
Virtuaalkoolitustele ümberlülitumine ei 
tundunud hea lahendusena, kuna meie 
koolitused on üldjuhul väga praktilised ja 
käeliste tehnikate õpetamine ekraani kau-
du, nii et puudub materjalide vahetu tun-
netamine, oleks keeruline. Otsustasime 
siiski teha mõned 30–40-minutilised 
õppefilmid teemadel, mis on hästi eda-
si antavad ka virtuaalselt. Saime selleks 
loa mentorprogrammi rahastuse eest 
vastutavalt Rahvakultuuri Keskuselt ja 
nii valmisidki filmid pitside hooldusest, 
tikkimise ettevalmistustöödest ja lõnga 

ettevalmistusest värvimisel. Mentorite 
õppefilmid leiate käsitööliidu kodulehelt 
www.folkart.ee rubriigist „Audiovisuaal“.

Suve alguses jätkasime ka tavapäraste 
mentorkoolitustega ja lõppkokkuvõttes 
on aasta olnud tegus – koolitusi toimus 
paikkondades üle Eesti. Oli ka neid paik-
kondi, mis ettevaatuse huvides sel aas-
tal oma koolitusvõimalusest loobusid. 
Usume lootusrikkalt, et järgmisel aastal 
saame kõik juba muretumalt tegutseda.

3D kultuur: 
olnud ja tulemas
Hoolimata keerulisest aastast oleme saa-
nud teema-aasta Pits raames korraldada 
ka kokkusaamisi. Üheaegselt Niplispitsi 
Seltsi näitusega toimus 3D üritus Priit 
Halbergiga, kes rääkis endast, pitsitege-
misest ja seotusest seltsiga.

26. novembril toimus Eesti Käsitöö 
Maja rahvakunstigaleriis 3D kultuuri üri-
tus Olga Kublitskajaga.

Olga Kublitskaja on disainer ja niplis-
pitsimeister, Narva niplispitsikooli asu-
taja, direktor ja õpetaja, Eesti Pitsi Gildi 
juhataja. Olga Kublitskaja on käsitööliidu 
pärandihoidja 2019.

Uue aastateemaga seotud kohtumised 
käsitöömeestega on veel ees ootamas. 

Olga Kublitskaja 
kirjutab oma 
pitsiraamatusse 
pühendust
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Kangakudujate 
infopäev 2020
Kangakudujate 18. infopäev toimus sel 
aastal sügisvärvides Viljandis 3. oktoob-
ril. Esimene osa päevast möödus Sakala 
Keskuses, kus sai kuulata ettekandeid. 
Sellel aastal keskenduti kohalikule lam-
bavillale, selle töötlemisele Eestis ja 
rõivakanga kudumisele. Parim tõestus 
kohaliku lambavilla headusest oli välja-
panek Vilma õppehoone tekstiiliklassis. 
Sealne kaunis väljapanek oli Viljandi 
kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili 3. 
kursuse tudengite enda kootud kangas-
test õmmeldud mantlitest ja jakkidest. 
Päeva teine osa oli sisustatud töötuba-
dega. Töötubades said osalejad teadmisi 
ja oskusi kangakudumise tehnikatest, 
käsitsi villatöötlemisest ja ketramisest 
ning Vilma villakoja tööprotsessidest. 

Selle aasta Kangasulase võistluse 
teema oli „Oma moodi rõivakangas“. 
Konkursile toodi 12 eset ja osalejad va-
lisid välja oma lemmiku. „Kangasulane 
2020“ võidutööks osutus Anneli Säre 
kangastelgedel kootud kangast õmmel-
dud mantel. Hindaja oli tema töö kohta 
märkinud, et seda kannaks ja püüaks 
möödujate pilke. Teise koha sai Siegrid 
Illus ja kolmanda koha Riina Luksepp. 

Suur tänu kõigile, kes osalesid ja 
andsid panuse selle päeva toimumiseks! 
Kohtume uuel aastal!

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
kangakudujate alaliidu esindaja

Karmen Kroonmäe

Anneli Säre.
Kangasulane 2020 võidutöö. 

2021. aasta 
kangakudujate infopäev 
toimub 

Põltsamaal 
ja teema on 

UUESTI UUS
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Pitsikonkurss
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit kutsus 
üles osalema konkursil
eesti-oma-pits, november 2019 – 
september 2020
 
Konkursile olid oodatud rahvuslikest ja 
uusloomingulistest pitsidest inspireeritud 
tööd. Materjali valikule piire ei seatud.
 
I koha pälvis töö nimega „TaliPruut“
Vill, lina, rauaga pargitud põhjapõdra-
nahk, ajuga pargitud kitsenahk, kalasoo-
mused, hõbe, luu. Töö autor Marit Vaidla.
II–IV kohta jagavad tööd „Armastuse 
tango“, „Nartsiss“ ja „Hilda“.
Sall „Armastuse tango“ on valmistatud 
niplispitsi tehnikas. Külluslik bordoopu-
nane sümboliseerimas kirge, mustriks 
lõputu looklev joon – igavese armastuse 
tee.
Niplispitsi tehnikas on valmistatud ka 
kott „Nartsiss“. Romantiline stiil või tek-
sad – iga kord, kui kannad seda kotti, 
üllatad ennast ja teisi. Salli ja koti autor 
pitsimeister Olga Kublitskaja.
Padi „Hilda“
Vanaema Hilda linasel köögirätikul oli 
peen linane makrameepits. Sellest inspi-
reerituna sündis uus pits padjale. Autor 
Marju Kurg. Töö pälvis pitsimeister Ulve 
Kangro eripreemia.

Konkursi töid said külastajad uudistada 
Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis 
näituse „Eesti-oma-pits“ raames 4.–23. 
novembril.

Sall Armastuse tango! 
Niplispits.
Külluslik bordoopunane 
sümboliseerimas kirge,
mustriks lõputu looklev 
joon – igavese armastuse
tee.
Autor Olga Kublitskaja

Marit Vaidla. TaliPruut
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Oma nahk
19. novembril toimus Viljandis pärimus-
muusika aidas Tartu Ülikooli Viljandi 
kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö 
osakonna pärandtehnoloogia konverents 
„Oma nahk“. Kaheksandat korda peetud 
konverents keskendus loomanaha kui 
käsitöö- ja tarbekunstimaterjali kasuta-
misele Eestis. Konverentsil käsitleti oma-
maise materjali eeliseid ja puudusi, rää-
giti pärandtehnoloogiast, jätkusuutlikust 
majandamisest ning otsiti võimalusi naha 
kui jäätmesaaduse väärtuslikuks tar-
bematerjaliks muutmiseks. Looduslike 
käsitöömaterjalide kasutamine ja väär-
tustamine on tähtis osa meie materiaal-
sest kultuuripärandist, samuti aitab see 
kaasa praeguste keskkonnaprobleemide 
lahendamisele. 

Konverentsil astusid üles naha-
materjaliga lähedalt kokku puutuvate 
valdkondade esindajad Eesti Lamba- ja 
Kitsekasvatajate Liidust, Eesti Jahimeeste 
Seltsist ning mitmed teised nahatootjad 
ja -töötlejad. Kohaliku naha puudustest 
ja eelistest kõnelesid spetsialistid loome-
kõrgkoolidest. Konverentsil oli üles seatud 
Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Kõrgema 
Kunstikooli Pallas ja Tartu Ülikooli 
Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilaste, 
vilistlaste ning õppejõudude ja teiste osa-
lejate ühepäevanäitus kohalikust nahama-
terjalist ja sellest valminud esemetest. 

Foorumi lõpus toimunud arutelu 
käigus analüüsiti põhjusi, mis takistavad 
eestimaist loomanahka senisest rohkem 
kasutamast. Suurima kitsaskohana ilm-
nes, et ühiskonnas valdav negatiivne 
suhtumine, mis tuleneb karusloomafar-
mide tegevusest, laieneb automaatselt ka 
teiste kodu- ja jahiloomade nahkadele. 
Selle tulemusena ei väärtustata piisavalt 
kohalikku ausat nahka, mis tekib loo-
makasvatuse või metsa tasakaalustatud 
majandamise kõrvalsaadusena ning mis 
praegusel hetkel suuremas osas lõpetab 
oma elukaare jäätmena. Probleemiks 
on ka see, et riigi tasandil puudub selge 

arusaam selle jäätme hulgast ja kasutus-
võimalustest. Samuti ei ole kohaliku naha 
kasutamine tootjatele majanduslikult 
tasuv ja puudub selge ja hästi toimiv 
töötlemisahel. Kõik osalejad olid nõus 
väitega, et olukorra parandamise võti on 
tihe koostöö. Esimeseks eesmärgiks seati 
Eesti Oma Naha tootemärgi väljatööta-
mine ja rakendamine.

Konverentsi ettekandeid on võimalik 
järele vaadata UTTV keskkonnas: 

https://www.uttv.ee/naita?id=30722  
https://www.uttv.ee/naita?id=30745  

Konverentsipilte Rahvusliku Käsitöö osakonna FB lehelt

https://www.uttv.ee/naita?id=30722
https://www.uttv.ee/naita?id=30745
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Tartu 
Käsitööklubi 25

 
 
Tartu Käsitööklubil on tavaks tähistada 
ümmargusi aastapäevi konverentsidega. 
Nii ka tänavu, kui meie konverentsitee-
maks oli „Digikultuuriaasta 2020. Kunst 
ja käsitöö, traditsioonid ja disain“. Teema 
osutus nii suurt huvi pakkuvaks, et paa-
ri päevaga täitusid kõik kohad huvilis-
tega Virust Võruni. Paraku kaks nädalat 
enne konverentsi toimumist, 13. märtsil, 
tühistati kõik senised kokkulepped ja 
kokkusaamised.

Konverents toimus pool aastat hil-
jem, 25. septembril, ja digikultuuri aasta 
teemale kohaselt toimus see nüüd juba 
veebis. Kui kevadel saanuks osaleda sada-
kond huvilist, siis nüüd oli kohapeal osa-
lejaid topelt ja valikulisi kuulamisi-vaata-
misi oli üle 800. Ettekannetega esinesid 
Liivi Soova, Liina Veskimägi-Iliste, Kadi 
Pajupuu, Riina Reinvelt, Kaja Tilga, Inga 
Talvis ja Angelika Nöps. Parima ülevaate 
kõneldust saab end septembrikuu reedes-
se sättides, sest konverentsi saab järele 
vaadata lingil 

https://youtu.be/1AMCvhSCDsQ. 
Tartu Käsitööklubile on aastate jook-

sul tekkinud palju toredaid koostöö-
partnereid, tänavusel juubelil oli selleks 

Tiigi Seltsimaja. Seltsimajas toimus ka 
klubi 10. aastapäeva konverents 2005. 
aastal. Kohalviibijad said tutvuda Tartu 
Käsitööklubi trükiste näitusega, mis an-
dis hea ülevaate klubi senistest tegemis-
test. Näituse korraldamist toetas Eesti 
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp 
ning konverentsi ettevalmistamist ja läbi-
viimist Tartu linn. 

Tiina Konsen

Kulo sügiskool 
Viljandis
25.–26. septembril toimus Viljandimaal 
Männiku metsatalus kultuuripärandi 
loovrakenduste sügiskool „Kus me kolmi 
kokku saame?“, kus osales pea 50 inimest. 
Varem pärandtehnoloogia sügiskooli 
nime all tuntud poolakadeemiline sünd-
mus toimus juba üheksandat korda ja 
seekord koos pärimusmuusikute ja pilli-
meistritega. Uue nime taga seisab asjaolu, 
et TÜ Viljandi kultuurakadeemias saab 
nüüd õppida uuel magistriõppekaval 
„Kultuuripärandi loovrakendused“, mis 
liidab endas varasemad pärandtehnoloo-
gia ja pärimusmuusika magistrikavad.

Eesmärk oli kokku tuua käelise ja 
muusikalise kultuuripärandi valdkonnaga 

kokkupuutuvaid teoreetikuid, praktikuid 
ja muidu huvilisi. Sügiskooli ettekan-
ded-arutelud lähtusid ühelt poolt lihtsa-
test küsimustest, nagu kas palkehitusel ja 
parmupillil on midagi ühist, kuid teiselt 
poolt lahati ka keerulisemaid teemasid, 
näiteks kuidas käelist ja muusikalist pä-
randit uurida ja tänapäeva tuua. Mis üld-
se on pärand ja pärimus? Esimesel päeval 
jagasid oma kogemusi lühiettekannete 
vormis toatäiele rahvale Kristi Jõeste, 
Celia Roose, Marja-Leena Jaanus, Cätlin 
Mägi, Madli Oras ja Liis Burk. 

Akadeemilise sõpruskohtumise lõõ-
gastavamad hetked jõudsid kätte esimese 
päeva õhtul, kui toimus legendaarse ku-
dumisvõistluse „Käi ja koo“ erivõistlus 
ning pärast seda öömatk lähematel met-
saradadel ja allika juures, mille veega sai 
vastsed magistrandid ristitud üliõpilase 
seisusesse „käe, kõrva ja kultuuripärandi 

vaimu nimel“. „Rebased“ said tee peal ka 
mitmeid põnevaid ülesandeid lahendada, 
neist meeleolukaim oli kurjade metsnõi-
dade peletamine laulu abil. Matkalt saa-
budes veedeti videvikutunnid suitsu- ja 
soome saunas.

Uue päeva hommikul rääkisid päri-
musmuusikud Villu ja Eeva Talsi enda 
kogemustest pärimusmuusikutena ning 
viisid läbi ülipõneva pärimustantsu õpi-
toa, mis piltlikustas pärimuskultuuri võr-
ratut varieeruvust labajala rütmivõima-
luste ja muusika vaheliste seoste näitel. 

Sügiskooli lõpetas Ave Matsini juhi-
tud „sillaseminar“, mil kõik kohalviibijad 
said arutleda pärimusmuusika ja pärand-
tehnoloogia kokkupuutepunktide üle. 

Riina Reinvelt rääkis ERMi kogudest

https://youtu.be/1AMCvhSCDsQ
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Kodalukkude 
näitus 
„LukkSus“ Tallinnas Arhitektuuri- ja 
Disainigaleriis (Pärnu mnt 6)
Näitus avatud 9.–28. veebruaril 2021 
Pidulik avamine 10. veebruaril 2021

Eesti Rahva Muuseum ning Eesti 
Rahvakunsti ja Käsitöö Liit on võtnud 
koostööna nõuks eksponeerida Tallinnas 
näitust, mida Emajõe linnas külastas ar-
vutuslikult üle 10  000 inimese. Näituse 
edu selgitab see, et kodalukk on üks põ-
nevamaid innovatsioone meie etnograa-
filises pärandis.

Kodalukud on raskusjõu toimel töö-
tavad puidust lukusüsteemid, mida on 
üle maailma kasutatud ligikaudu 2300 
aastat. Kodalukkude kasutamise juured 
Eesti alal ulatuvad tõenäoliselt viikingi-
aega, nii et nendel lukkudel on seljataga 
umbes 1000 aastat ajalugu. Kodalukud 
olid tuntud teistegi soome-ugri rahvas-
te juures. Isetehtud puitlukkude laiem 
kasutus hääbus seoses taluelu järskude 
muutustega.

Näitusel eksponeeritakse vanu 
kodalukke põhiliselt ERMi kogust, 

üksikeksemplare erakogudest, Eesti 
Ajaloomuuseumi ja Lübecki muuseu-
mi kogudest ning filme välitöödelt. 
Museaalid paiknevad spetsiaalselt näituse 
jaoks disainitud pööratavates stendides, 
et külastaja saaks vaadelda kodalukke 
erinevatest rakurssidest ja nautida pati-
neeritud puidu võlu. Kokku on näitusel 
18 museaali.

Kodalukkude näituse kuraator Heidi 
Solo on kodalukke uurinud ligi seitse 
aastat ning toonud näitusesaali külasta-
jale proovimiseks eri piirkondades kasu-
tusel olnud kodalukkude lahendusi, aga 
ka autori enda fantaasiaid. Spetsiaalselt 
näitusele käsitööna valmistatud lukke 
on külastajal hea võimalus proovida, et 
neid sulgedes ja avades osa saada vanaaja 
inimeste insenerimõttest ning ajastupõ-
histest turvaelementidest. Inimesed on 
unustanud, et võtit ei pea lukuaugus ilm-
tingimata pöörama, vaid võib ka tõsta. 
Vahva on näha inimeste suurt rõõmu, kui 
kodalukk ikkagi avaneb. Kokku on näitu-
sel proovimiseks 12 erinevat kodalukku.

Praeguseks on kuraatorile Eestist tea-
da ligikaudu 140 kodaluku eksemplari, 
sealhulgas museaale, erakogude lukke ja 
vanu igapäevases kasutuses olevaid ko-
dalukke. Tahaks arvata, et nende kohta il-
mub lagedale veelgi teavet. Skandinaaviat 

on juba sajand tagasi kirjeldatud kui 
kodalukkude residentsi. Rootsi, Norra 
ja Taani muuseumikogudega tutvununa 
võib öelda, et teadaolevate süsteemila-
henduste tõttu võib Eestit pidada lausa 
kodalukkude kuningriigiks. Seega, kui 
keegi teab, et tema kodutalu aidal on just 
sarnane süsteemilahendus kasutusel, siis 
palume võtta ühendust näituse kuraato-
riga heidi@magicdesign.ee ja võimaldada 
oma kodalukku näha.

Näituse raames on plaanitud kahe-
päevane kodalukkude õpituba, kust iga 
osaleja lahkub kasutuskõlbliku kodaluku-
ga. Õpituppa saab registreerida varakult, 
osalejate arv on kaheksa inimest. Ootame 
näitusele ka käsitööõpetajaid ja õpilasi 
Harjumaa koolidest. Vt lisa Kodalukkude 
näitus | Eesti Rahva Muuseum (erm.ee).

Näitust täiendavad Taavi Joonase val-
mistatud mustlaslukud ning Heidi Solo 
disainitud miniatuursed kodalukud. 

Pärand annab julgust avastada head 
käsitööd ja innovatsiooni! 

Heidi Solo taasloob kodalukku. 
Foto ERMi ajaveebist

https://www.erm.ee/et/content/kodalukkude-n%C3%A4itus
https://www.erm.ee/et/content/kodalukkude-n%C3%A4itus
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2021
Traditsioonilised ettevõtmised

6. veebruar Volikogu ja pärandihoidja auhindade üleandmine
28.–29. mai  XXIII käsitööpäevad Saaremaal
4. juuni Rahvarõivaste tuulutamine Tallinnas Tornide väljakul
8.–11. juuli   XXII Keskaja Päevad Tallinna vanalinnas
23.–25. juuli Rahvakunsti laat Raekoja platsil
17. september Juhtide kool
16. oktoober XI Käsitöökojad Üle Maa
4.–7. november XXV Mardilaat Saku Suurhallis
11. detsember Rahvarõivaste tuulutamine Talve-eri

Aastateema käsitöö meeste aasta

Veebruar Käsitöö Meeste Aasta näitus
5.-6. juuni,  Käsitöö Meeste Aasta esitlus Meeste Tantsupeol
12.-13. juuni,  Käsitöö Meeste Aasta esitlus Bushcraft Festival Estlandil
8.–11. juuli      Käsitöö Meeste Aasta esitlus XXII Keskaja Päevadel  

  Tallinna vanalinnas
23.–25. juuli    Käsitöö Meeste Aasta esitlus Rahvakunsti laadal Raekoja platsil
Oktoober Käsitöö Meeste Aasta näitus
4.–7. november          
Käsitöö Meeste Aasta esitlus XXV Mardilaadal Saku Suurhallis
Aasta jooksul  3D kohtumised, meistrikojad

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

Näitused Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis 
2020–2021

15.12–04.01.21 Lembe M. Sihvre. Isikunäitus
05.01–25.01.21 MTÜ Vidinavakk. Ruudi pärimus. JUURKOOD
26.01–15.02.21 Urmas Veersalu. Rookoondis
16.02–08.03.21 MTÜ Soomaa Koda. Soomaa ühepuu lootsik
09.03–29.03.21 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. Käsitöö meeste aasta
30.03–19.04.21 Linda Rubena. Läti keraamika
20.04–10.05.21 Siiri Reimann. Pitsilooming
11.05-31.05.21 MTÜ Rahvarõivas. Tekiklubi liikmete uuslooming
01.06-21.06.21 Liis Burk. Eesti pulma kulgemine esemes ja vaimus
22.06-12.07.21 Heidi Solo. PUITKANGAS. Mulgi moodi tegemised
lisaks 13.–23.07 Margit Solo. PUITKANGAS. Mulgi moodi tegemised
24.07–07.08.21 Angelika Nöps. Niplispits pitsiaasta raames
08.08–23.08.21 Kango Tekstiil. Looming
24.08–13.09.21 Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õpilastööde näitus
14.09–04.10.21 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, 
   Kõrgem Kunstikool Pallas. Koostöö
05.10–25.10.21 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit / Meelis Kihulane.   

   Käsitöö meeste aasta
26.10–15.11.21 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. Käsitöö
16.11–06.12.21 Andres ja Imbi Rattasepp. Puutöö looming
07.12–03.01.21 Lembe M. Sihvre, Autorilooming

http://folkart.ee/sundmused/
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Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
paikkondade seltsid ja ühendused 
ning käsitöö infopunktid (INFO) 

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
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

mailto:merike.hallik@rahvakultuur.ee
mailto:riin.kivinurm@rahvakultuur.ee
mailto:tiiu.jalakas@gmail.com
file:///C:/Tellimus_ERKL/liisburktellib/teataja/Kujundusse/../LISTID/muuseum@hmk.ee
mailto:piret.aavik@gmail.com
mailto:liina@folkart.ee
mailto:juhatus@rahvakunstiklubi.ee
mailto:silja@folkart.ee
mailto:ajalookamber@tuhala.ee
mailto:erika.kollo@rahvakultuur.ee
mailto:olga.kublitskaja@gmail.com
mailto:olga.kublitskaja@gmail.com
mailto:pille.tutt@rahvakultuur.ee
mailto:katre.arula@gmail.com
https://www.katrearula.com/
mailto:kylliki.aasa@rahvakultuur.ee
mailto:silvia.aarma@gmail.com
mailto:marju.viitmaa@rahvakultuur.ee
mailto:info@haapsalusall.ee
mailto:info@haapsalusall.ee
mailto:laanemaakl@gmail.com
mailto:marju@hkhk.edu.ee
mailto:annika.aasa@rahvakultuur.ee
mailto:kerstiloite@hotmail.com
mailto:elo@janeda.ee
mailto:luulekodu@gmail.com
mailto:kerstiloite@hotmail.com
mailto:kati.taal@rahvakultuur.ee
mailto:marepold@gmail.com
mailto:malle14@hot.ee
mailto:ulvekangro@gmail.com
mailto:aire.koop@rahvakultuur.ee
mailto:loodusvarvid@gmail.com
mailto:anu@folkart.ee
mailto:iida@iida.ee
mailto:triinu.ylemaante@rahvakultuur.ee
mailto:ivi.sark@gmail.com
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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, 522 817, 
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
 

mailto:aare@setomaa.ee
mailto:ingrit@setomaa.ee
mailto:sigre@setomaa.ee
mailto:sigre@setomaa.ee
mailto:ingrit@setomaa.ee
mailto:kati.grauberg@rahvakultuur.ee
mailto:maire.henno@yle.edu.ee
mailto:maanaine@hot.ee
mailto:Tiina.Konsen@raad.tartu.ee
mailto:tulejaloo@gmail.com
mailto:virve.tuubel@erm.ee
mailto:eha.mandel@rahvakultuur.ee
mailto:margetadolder@gmail.com
mailto:anneli.kundla@rahvakultuur.ee
mailto:rahvakunst@hot.ee
mailto:maie.pau@rahvakultuur.ee
mailto:ailastuudio@gmail.com
mailto:sepamari@gmail.com
mailto:karmenluiga@hot.ee
mailto:margeojastu@gmail.com
mailto:vilve.oja@gmail.com
mailto:nele.eller@gmail.com
mailto:hiiukasitoo@gmail.com
mailto:maie.aav@gmail.com
mailto:yllekuusk@hot.ee
mailto:krista.lember@rahvakultuur.ee
mailto:kristina.rajando@gmail.com
mailto:triinu@seidlatuulik.ee
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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@estonianshop.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 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
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 kodutekstiilid, 
5262112, info@linendesign.ee, www.
linendesign.ee

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
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, 
aitaroemus@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 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
Mari-Liis Makus, 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, 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, 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.
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https://www.facebook.com/katreenhandmade/
https://www.facebook.com/katreenhandmade/
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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

Kaarmanni Käsitöö  
Vanaturu kael 8, Tallinn 
Rahvusliku käsitöö müük, paik-
kondade käsitöökeskuste/poo-
dide ja märgi Tunnustatud Eesti 
Käsitöö esitlus

ERKL 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. 
E-post: katli@folkart.ee 
Liis Burk, arendusjuht, 
e-post: liis@folkart.ee 
Karin Vetsa, projektijuht, 
e-post: karin@folkart.ee

Toeta 
käsitööettevõtlust 
ning soeta kingid 
kohalikelt meistritelt!

mailto:katli@folkart.ee
mailto:liis@folkart.ee
mailto:karin@folkart.ee
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TEATAJA 
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
Pikk 22, Tallinn 10133 
Kontor: Lühike jalg 6a, Tallinn 
info@folkart.ee 
660 4772, 51 878 12
Korrektor: Hille Saluäär 
Kujundaja: Kadi Pajupuu
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