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Sissejuhatus 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (edaspidi ERKL) sai esmase toetusstipendiumi 

rahvarõiva näidiskomplektide valmistamiseks ja veebikataloogi koostamise 

käivitamiseks 2008. aastal. 

ERKLi juures tegutseva rahvarõiva alaliidu baasil loodi 2008. aastal MTÜ Rahvarõivas. 

Eesmärgiks oli koondada kogu rahvarõivaga seonduv tegevus, informatsioon ja 

koolitused ühe MTÜ alla. MTÜ Rahvarõivas alustas 2009. aastal Hasartmängumaksu 

nõukogu toel Eesti Rahvarõivaste veebiportaali www.rahvaroivad.folkart.ee loomist ning 

selle tarvis rahvarõivaste näidiskomplektide valmistamist. MTÜ Rahvarõivas on 

programmi Eesti Rahvarõivas 2012-2016 arendaja, koordineerija ja elluviija. 

Esmalt telliti veebilehe ülesehitus ning sisestati 2008. aastal valminud viie 

rahvarõivakomplekti fotod ja kirjeldused. Samuti lisati veebilehele rahvarõiva 

meistritunnistuse saanud meistrite andmed.  

2011. aasta lõpus toimunud partnerite nõupidamisel, kus osalesid Kultuuriministeeriumi, 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Rahvakunsti ja 

Käsitöö Liidu, Rahvakultuuri Keskuse, MTÜ Rahvarõivas ja rahvarõivavalmistajate 

esindajad, koostati programmi „Eesti rahvarõivas 2012 – 2016“ algtekst ning lepiti 

kokku edasises tegevuskavas.  

Veebiportaali täiendamine sai võimalikuks alles 2012. aastal kui Kultuuriministeeriumi 

toel saadi rahastus programmi ”Eesti rahvarõivas” loomiseks.  Koostööpartnerite ühisel 

kokkuleppel seati esmaseks eesmärgiks rahvarõivaste fotografeerimine veebiportaali 

tarbeks.  

2012. aastal toimus kolm paikkondlikku rahvarõivapäeva – Hiiumaal, Järvamaal ning 

Põlvamaal ning pildistatud said kõik sealsete kihelkondade olemasolevad 

traditsioonikohaselt valmistatud rõivakomplektid; samuti üksikesemed ja detailid. 

Programm „Eesti rahvarõivas“ on ellu kutsutud kihelkondlike rahvarõivaste 

internetipõhise veebiportaali loomiseks, kus on põhjalik info nii naiste, meeste kui ka 

laste suviste ja talviste rahvariiete, jalanõude, aksessuaaride ja muu kohta. Komplektide 

juures on kvaliteetsed fotod, kirjeldused, lingid muuseumiesemetele ja viited allikatele. 
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Valdavalt fotografeeritakse  erinevatel rahvarõivakoolitustel osalejate poolt valmistatud 

rõivaid. 

Veel leiab portaalist rahvarõivaste valmistamise koolitusinfo, rahvarõiva valmistajate 

andmed, meistritunnistuse taotlemise võimaluse, soovitusliku kirjanduse ning 

taaskasutuse rubriigi. Programmi raames on valmistatud ka suur hulk rahvarõiva 

näidiskomplekte, mille nimekirja leiab samuti portaalist. Iga komplekti kohta on 

koostatud pass kus on märgitud komplekti esemete loetelu, valmistamise aluseks olevate 

esemete või kirjelduste numbrid, valmistaja ja valmistamise aasta. Programmi 

eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevusi viib ellu MTÜ Rahvarõivas ja annab oma 

tegevusest aru programmi nõukogule ning koostööpartneritele ning koostab igal aastal 

tegevuskava, mis eelpool nimetatute poolt kinnitatakse. 

Veebiportaali loomisega on pandud alus tugeva rahvarõivaalase teabe- ja 

koolitussüsteemi kujunemisele huvitasandist kuni teadustöö ja tootmiseni. Samuti loob 

andmekogu võimaluse  rahvarõivaalaste käsiraamatute väljaandmiseks. Programmi 

lõppeesmärk oli jõuda 108 Eesti kihelkonna rahvarõivaste fotografeerimise ja 

kirjeldamiseni veebis ning näidiskomplektide valmistamiseni. 

1. PROGRAMMI RAKENDAMINE 

1.1. PROGRAMMI RAHALINE MAHT 

2012. aastal riigilt eraldatud 32 904 eurot  

2013. aastal riigilt eraldatud 32 904 eurot 

2014. aastal riigilt eraldatud 32 904 eurot 

2015. aastal riigilt eraldatud 32 904 eurot 

2016. aastal riigilt eraldatud 32 904 eurot 

Viie aasta jooksul on programmi eelarve püsinud stabiilsena.  

aasta jääk 
eelmises
t aastast

eelarves 
eraldatu
d

kokku 
jaotada

kasutatud 
aasta 
jooksul

jääk 
aasta 
lõpul

2012 0 32 904 32 904 27 008 5 896
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2013.aasta jääk on tingitud sellest, et programm kinnitati alles 2012.aasta teisel poolel 

ning programmi partneritele maksti välja poole aasta toetus. 

1.2. PROGRAMMI JUHTIMINE  

Programmi nõukogu ülesanne on koordineerida programmi eesmärkide elluviimist ja 

rahastamist. Programmi nõukogusse kuuluvad Rahvakultuuri Keskuse direktori 

käskkirjaga moodustatud järgmiste institutsioonide esindajad: Kultuuriministeerium, 

Rahvakultuuri Keskus, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning Eesti Folkloorinõukogu. 

Koostöökoda on kokku kutsutud nõukogu liikmete poolt ning koosneb oma ala 

ekspertidest. koostöökoja ülesanne on osutada kvalifitseeritud nõustamist rahvarõiva 

alal. Koostöökogusse kuuluvad koostööpartnerite esindajad ja kutsutud eksperdid. 

Programmiperioodil 2012-2016 kuulusid nõukogusse ja koostöökotta: Silvi Allimann, 

Igor Tõnurist, Reet Piiri, Anu Randmaa, Silja Nõu, Ave Matsin, Liivi Soova, Karin Vetsa, 

Urve Gromov, Aivi Lintnermann ja Eino Pedanik. 

1.2.1. KOOSOLEKUD 

2012 toimus kokku 2 koosolekut 

2013 toimus kokku 2 koosolekut  

2014 toimus kokku 4 koosolekut  

2015 toimus kokku 4 koosolekut  

2016 toimus kokku 5 koosolekut ja programmi lõpuseminar 

Programmi nõukogu kogunes süstemaatiliselt kaks kuni neli korda aastas ning 

programmiperioodi viimasel aastal neli korda aastas, et teha kokkuvõte perioodist ning 

valmistada ette uueks perioodiks programmi tekst. 

2013 5 896 32 904 38 800 38 595 205

2014 205 32 904 33 109 33 109 0

2015 0 32 904 32 904 32 904 0

2016 0 32 904 32 904  32 904  0
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1.2.2. JUHTIMINE 

Koostöökogu kogunes koosolekuks üks kord aastas.  

Koostöökogu ülesanneteks olid: 

• kuulata ära tegevuste peamise elluviija MTÜ Rahvarõivas esindaja aruande,  

• vaadata läbi ja täiendab tegevuskava,  

• anda nõu probleemide lahendamisel,  

• soovitada näidiskomplekte valmistamiseks, 

• teha nõukogule ettepanekuid toetuste eraldamiseks.  

Nõukogu vaatab laekunud taotlused läbi ning silmas pidades programmi eesmärke teeb 

rahastamisettepanekud Rahvakultuuri Keskuse direktorile.  

1.3. TAOTLEJAD JA RAHASTATUD TAOTLUSED 

Programmi vahenditest toetatakse järgmisi tegevusi: 

• rahvarõivaste uurimine;  

• sobivate olemasolevate ja valmivate komplektide kaardistamine rahvarõivakooli 

lõpetajate ja kutseeksami sooritajate hulgast; 

• rahvarõivaste fotografeerimine, üldsuse teavitamiseks ja tutvustamiseks mõeldud 

ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel; 

• rahvarõivaste rendikulud ja transpordikulud;   

• professionaalsete fotograafide ja vajadusel modellide palkamine;  

• veebiportaali lisatavate infomaterjalide ettevalmistamine, kirjelduste koostamine 

ja kirjaliku osa retsenseerimine;  

• rahvarõivaalase teabe järjepidev portaali paigutamine ning rahvarõivameistrite 

andmebaasi  täiendamine; 

• näidiskomplektide valmistamine;  

• portaali haldamine, arendamine, tehniline täiendamine ja kohandamine vastavalt 

vajadusele. 
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MTÜ Rahvarõivas, programmi tegevuste peamine elluviija, on taotlenud põhisumma ja 

kasutanud seda maakondlike esitluste, fotografeerimiste, näidiskomplektide 

valmistamise, tekstide koostamise, retsenseerimise, veebilehe haldamise ja arendustöö 

läbiviimiseks. Arendustöö all peetakse silmas seda, kuidas rahvarõiva teemat ja 

sellealaseid tegevusi Eestis edasi viia ning veebiportaaliga seostada.  

Teised taotlejad on teinud väikesemamahulisi taotlusi kindlate eesmärkide 

saavutamiseks, kui see on nõukogu otsusel tulnud kasuks ka programmi eesmärkide 

saavutamisele. 

 

n
r

nimi projekt
e

summa toetatud tegevused 

1 MTÜ Rahvarõivas 10 142 891 Ve e b i p o r t a a l „ E e s t i r a h v a r õ i v a s “ 
arendamine (vt programmi tegevusi)
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Viie aasta jooksul toetati kokku 6 eri taotleja 23 projekti kogusummas 164 520 eurot.  

2. PROGRAMMI TULEMUSED 

2.1. PROGRAMMI OLULISEMAD ELLUVIIDUD TEGEVUSED  

• Koolitustel ja tellimustööna valminud rahvarõivakomplektide fotografeerimine 

paikkondlikel avalikel esitlustel 

Igal aastal toimusid vähemalt kolmes maakonnas ja lisaks ka väiksemates paikkondades 

rahvarõivaste esitlused ja fotografeerimised. Rõivaid fotografeeriti ka rahvarõiva 

koolituste lõpetamistel. Kokku toimus 28 üritust üle Eesti. Siinjuures on kindlasti soov 

rõhutada nende esitluste tähtsust maakondlike kontaktide loomisel, info vahetamisel ja 

järgneval koostööl. 

• Rõivakomplekte tutvustavate tekstide koostamine 

2 E e s t i R a h v a 
Muuseum

4 9020

Rahvarõivaste pildistamise koolitus 
Vana Tartumaa rahvarõivad 
Rahvarõivaste üksikesemete taastamine 
Rahvarõivaste üksikesemete taastamine

3 OÜ Kuremetsa 2 4560

Vändra kihelkonna rahvarõivakomplektide 
valmistamine 
Vändra kihelkonna rahvarõivakomplektide 
valmistamine

4 Virumaa Kunsti ja 
Käsitöö Selts

2 3665 Virumaa naise rahvarõivaste valmistamine 
Virumaa rahvarõivaste valmistamine

5

Ta r t u Ü l i k o o l i 
V i l j a n d i 
Kultuuriakadeemi
a

2 3259

Mulgimaa kihelkondade rahvarõivaid 
tutvustav loeng ja pildistamine 
Näitus ja konverents ”Traditsioonilised 
kampsunid läänemeremaades”

6 K e s k - E e s t i 
käsitööselts

3 1125

Harju-Jaani naise rahvarõivakomplekti 
valmistamise koolitusel osalemine 
Harju-Jaani naise rahvarõivakomplekti 
valmistamine 
H a r j u - J a a n i n a i s e j a n e i u 
rahvarõivakomplekti valmistamine

23 164 520
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Kui algselt oli plaan kasutada kursuste lõputöödena valminud kirjeldusi, siis juba 

esimesel aastal sai selgeks, et see ei ole võimalik. Tööd olid väga erineva tasemega, 

erinevalt üles ehitatud. Nende kasutamiseks ei piisanud retsenseerimisest, sest need 

vajasid toimetamist ja sageli ka algusest peale koostamist. Seetõttu telliti tekstid 

ekspertidelt või paluti koostada rahvarõivameistritel ning retsenseeriti oma ala 

spetsialistide poolt.  

• Veebiportaali pidev täiendamine 

Fotosid on jooksvalt veebi paigutatud ning tekstidega varustatud. 2014. aastal alustati 

linkide loomist vastavate MUIS-i esemetega. Loodud on toimiv koolituste alaleht, mille 

kaudu toimub registreerumine MTÜ Rahvarõivas  koolitustele. Lehel jagatakse infot ka 

teiste Eestis toimuvate koolituste kohta. Lisatud soovitatava kirjanduse loetelu, mille on 

koostanud etnograaf Igor Tõnurist. Koostatud on näidiskomplektide loetelu 

veebiportaalis. 

• Näidiskomplektide valmistamine 

Valmistatud on üle kolmekümne rahvarõiva näidiskomplekti. Valmistamiseks valiti 

vähem uuritud piirkondade rõivad; naiste, meeste ja laste rõivad, argi- ja pidulikud 

rõivad. Komplektid on valmistatud Eesti tunnustatud rahvarõivameistrite ja Tartu 

Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite poolt.  

• Rahvarõivaste valmistamise traditsiooni kui vaimse pärandi säilitamine koolituste 

toetamise kaudu 

Programmist on toetatud konverentse, koolitusi, meistreid ja õppureid, kelle tegevus on 

suunatud rahvarõivaste uurimisele ja propageerimisele.  

2.2. PROGRAMMI OTSENE MÕJU VALDKONNALE 

• Veebiportaal Eesti rahvarõivad on internetis olev usaldusväärne andmebaas. Seda 

kasutatakse sageli ning nii meili teel kui ka suusõnaliselt antakse selle kohta ka 

MTÜ-le tagasisidet.  

• Veebiportaalis on Eesti Rahva Muuseumi teaduri Ellen Värvi poolt koostatud 

kokkuvõte Eesti rahvarõivatraditsioonist ja rõiva paikkondlikest rühmadest. Siit 

leiab iga huviline esmase autoriteetse info Eesti rahvarõivaste kohta 
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• Omaette rubriik on rahvarõivaalaste uudiste ja koolitusinfo jagamiseks.  

• MTÜ Rahvarõivas ja ERKL on olnud programmi peamiseks elluviijaks ning 

programmi tegevust on koordineerinud Rahvakultuuri Keskus. Vastav info on 

veebiportaalil olemas lingi Meist all. 

• Veebiportaalilt avanevad lingid Eesti Muuseumide Veebiväravas olevatele 

ajaloolistele esemetele.  

• Mitmes maakonnas on just muuseumite teadurid või juhatajad olnud 

veebiportaalis oleva materjali retsenseerijaks või koostajaks ning paikkondlike 

esitluste korraldajaks (Valgamaa, Saaremaa, Viljandi- ja Mulgimaa, Läänemaa, 

Pärnumaa, Hiiumaa).  

• Valmistatud näidiskomplektid lähevad edaspidi koostööleppe alusel ERMi avatud 

fondi, kust vastavalt kokkulepetele ja Muuseumiseadusele deponeeritakse need 

paikkondlikesse nõustamiskeskustesse või muuseumidesse. 

• Veebiportaal i loomise kaudu on MTÜ Rahvarõivas saanud endale 

koostööpartnerid maakondades, kes on materjali koondamisel, täiendamisel ja 

uuendamisel andnud nõusoleku oma maakonna rõivaid puudutavat infot 

veebiportaali haldajatega jagada.  

• MTÜ Rahvarõivas omab koolituskeskust ja nõuandekoda Tallinnas, Lühike jalg 

6a . S inna on koondatud suurem osa programmi kes te l va lminud 

näidiskomplektidest. Neid kasutatakse õppe-eesmärgil näidistena, loengute ja 

esitluste korraldamiseks paikkondades. Samuti laenutatakse komplekte ka 

näitusteks ja erandkorras esindusrõivasteks. Programmi käigus on suurenenud 

MUIS-i kasutamine ja rohkem on tähelepanu pööratud lokaalsete muuseumides 

olevate esemete uurimisele. 

• Programmist on toetatud rahvarõivakoolis õppinud meistrit Silvia Aarmat, kelle 

poolt koolitusel valmistatud komplekt jäi meile näidiskomplektiks. Samuti toetati 

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia magistrante Kersti Loitet ja Inna Rauda.  

• Programmist on toetatud konverentse Ornamentaalne, Elav rahvarõivas, 

Läänemere kampsunid ning rahvarõivaste „tuulutamist“.  
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• Programmi käigus toimunud koostööst maakondadega on sündinud MTÜ 

Rahvarõivas poolt koordineeritavad kaheaastased rahvarõivakoolitused 

Raplamaal, Saaremaal ja Pärnumaal. Planeerimisel on analoogne koolitus 

Harjumaal. 

• Veebiportaali külastavad välismaal elavad eestlased ja Eesti käsitööst huvitatud 

inimesed. Veebiportaali kontaktaadressile on neilt laekunud küsimusi,  tagasisidet 

ja tellimusi. Samuti on soovitud rahvarõivaid osta ja müüa.  On tehtud ettepanek 

muuta leht osaliselt inglisekeelseks. 

• Programmiperioodi viimaseks aastaks on rahvarõivateema kulmineerunud Eesti 

Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu aastateemaks. Selle raames toimusid avalikud 

õppepäevad huvilistele Tallinna Rahvaülikoolis  ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.  

2.3. PROGRAMMI KAUDNE MÕJU VALDKONNALE 

Rahvarõiva nõuandekojas Tallinnas  toimuvad õppeaasta jooksul erinevad 

rahvarõivaalased koolitused, koos käib rahvarõivaklubi. Nõustamised toimuvad eelneval 

kokkuleppel. Lisaks on MTÜ-l koostöö maakondade konsultantide, käsitöökeskuste ja 

muuseumitubadega.  

• R a h v a r õ i v a m e i s t r i d j a k ä s i t ö ö k e s k u s e d j u h e n d a v a d T Ü Vi l j a n d i 

Kultuuriakadeemia ja kutsekoolide rahvusliku tekstiili erialade praktikante. 

• Rahvakultuuri Keskuse rahvarõivakool tegutseb jätkuvalt ning keskus 

koordineerib koolitusi Jänedal ja Tartus. Tihenenud on side ja koostöö Eesti 

Rahva Muuseumiga.  

• Rahvarõivakoolitustel õpetatakse pärandtehnoloogilisi baasoskusi. See annab 

võimaluse rikastada käsitööturgu uute toodetega. Tundes traditsiooni on igaühel 

võimalus sellest tulenevalt toota traditsioonidel põhinevat uusloomingut. 

Koolitustel, mis õpetavad traditsioonilisi töövõtteid, valmivad sageli rahvuslikel 

ainetel tänapäevased esemed.  

• Pärandtehnoloogiliste koolituste toimumine maakondades on ergutanud kohalikke 

käsitöömeistreid ning laienenud on paikkondliku taustaga toodete hulk. 
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• Uute meistrite lisandumine ja toodete valiku laienemine on omakorda tinginud 

vajaduse  teoreetiliste, kultuurilooliste ja tootearenduslike koolituste järele. 

• Kogu käsitöömaastiku elavnemine ja konkurents on ärgitanud erinevaid tegijaid 

taaselustama oma paikkonna traditsioone ja välja arendama neil põhinevaid 

tooteid. ERKL-i poolt on välja antud 11 tunnustatud Eesti käsitöö märki,  2/3 

neist on mõjutatud rahvarõivaist. 

2.4. PROGRAMMI MÕÕDETAVAD TULEMUSED 

• Veebiportaalis on Regio kihelkondade kaart. Kõigi 108 kihelkonna all avaneb 

info, mis kaardistamise ehk programmi kestvuse ajal oli kättesaadav ja 

usaldusväärne.  Kihelkondade all  võib, vastavalt ajaloolistele allikatele, olla infot 

mitme komplekti kohta: erinevast ajastust pärinevad komplektid, meeste, naiste, 

poiste ja tüdrukute ning argirõivaste kohta. 

• Programmi koostöökogu ettepanekul on meistrite poolt  valmistatud  33 

näidiskomplekti. Valiku kriteeriumiks on olnud seni vähem uuritud paikkondade 

rõivad. Näidiskomplektidesse kuuluvad esemed on loetletud nn komplekti 

passides, kus on viidatud ka aluseks olnud originaalesemetele. Kirjas on 

valmistamise aasta ja meistri nimi. Komplektide loetelu on koondatud 

veebiportaalis olevasse tabelisse, kus on märgitud nende komplektide praegune 

asukoht (sh Eesti Muuseumide Veebiväravas). 

• Veebiportaali Eesti rahvarõivad koolituse rubriigi kaudu saab registreeruda 

rahvarõivateemalistele koolitustele. Nende puhul on tegu üksikesemeid või 

konkreetset tehnoloogiat õpetavate koolitustega. Veebiportaali kaudu saab ka 

informatsiooni koostööparterite poolt korraldatavate koolituste kohta. Programmi 

perioodi jooksul korraldati MTÜ Rahvarõivas poolt 120 koolitust. Kokku osales 

koolitustel  1200 inimest. Lisaks korraldati perioodi jooksul 8 rahvarõiva 

infopäeva. Kokku osales infopäevadel 480 inimest. 

• 2014. aastal toimus Eesti Rahva Muuseumi koordineerimisel kahepäevane 

rahvarõivaste fotografeerimise koolitus, mille käigus õpetati programmi 

fotograafile rahvarõivaste üksikesemete pildistamist ja fototöötlust.   

 13

http://muis.ee/


• Viie aasta jooksul toimus 17 rahvarõivaid tutvustavat loengut koos rahvarõivaste 

fotografeerimisega maakondades ja väiksemates piirkondades (Kihnu, Ruhnu, 

Vormsi, Mulgimaa, Põhja-Viljandimaa, Lõuna- ja Põhja-Tartumaa). 

Ettevalmistustesse kaasati kohalikke eestvedajaid ning esitlustest said osa nii 

konkreetse piirkonna kui ka kaugemalt kohale tulnud huvilised.  

• Veebiportaali haldab Fraktal OÜ, kes saadab igakuiselt ülevaate portaali 

külastatavusest. Külastuste arv on järk-järgult tõusnud ning on keskmiselt 

4000-5000 külastust kuus. Mõjutajateks on koolituste toimumine, avaldatud 

aruanded, meediakajastus, paikkondlikud pildistamised, mardilaat. Väiksem on 

külastatavus juunis, juulis ja detsembris. 

• Veebiportaalis on etnograafi Ellen Värv poolt koostatud soovitatava, 

usaldusväärse kirjanduse loetelu, samuti on viidatud e-kataloogile Ester, kus on 

võimalik tutvuda rahvarõivateemaliste uurimistöödega. Kahe paikkonna 

näidiskomplektidele on meistrid koostanud ka vastavasisulise uurimistöö ning on 

avaldamas neid trükistena. Need on  Inna Raud „Vändra rahvarõivad“ ning Kersti 

Loite „Virumaa rahvarõivad“. MTÜ Rahvarõivas tellimusel koostas Lembe Maria 

Sihvre Põhja-Eesti lilltikandite põhjal värvitavate postkaartide kogu. Eesmärgiks 

tutvustada rahvarõiva-aastat ja kaasata teavitustöösse laiemaid sihtgruppe. Tiraaž 

700 eksemplari. Uute allikmaterjalide uurimisel on meistrid teinud tänuväärse töö 

ning koostanud uuritud materjali kohta õppematerjalid: Lihula ristpistetikandiga 

särgid (10 erinevat), Lihula ja Kirbla seelikud (10 erinevat), Põhja-Eesti tikandid 

(30 erinevat). Fotografeerimiste korraldamise osas on koostööd olnud Vändra, 

Mulgimaa, Vooremaa ning Järvamaa ja Pärnumaa rahvarõiva raamatute autorite ja 

kir jastajatega. Programmist toetatav panus on olnud pi ldis tamiste 

ettevalmistustöö, kohalike eestvedajate kaasamine ja ühine fotograaf.   

Viie aasta jooksul on toimunud kolm rahvusvahelist konverentsi:  

• „Ornament – võti maailma“ 2011, korraldajaks Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 

100 osalejat. 

• „Elav rahvarõivas“ 2012, korraldajaks MTÜ Rahvarõivas 88 osalejat. 
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• „Läänemere kampsunid“ 2013, korraldajaks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 90 

osalejat. 

• Novembris 2016 programmi lõpuseminar kuni 100 osalejale. 

• MTÜ Rahvarõivas poolt koordineeritavaid kaheaastaseid rahvarõivakursuseid on 

Tallinnas nõuandekojas viie aasta jooksul alustanud 4 gruppi kokku  88 osalejaga. 

Lõpetanud on neist kolm kursust, üks on hetkel pooleli. Lisaks on MTÜ 

maakondade esindajate soovil ja nendega koostöös koordineerinud kolme 

koolitust: Saaremaa, Raplamaa ja Pärnumaa. Saaremaa koolitus valiti Eesti 

Täiskasvanute Koolitajate assotsiatsiooni ANDRAS poolt aasta õpiteoks 2016. 

Rahvakultuuri Keskuse poolt koordineeritavaid koolitusi on programmi kestel 

toimunud Tallinnas 1 (lõpetas dets 2012). Rahvakultuuri Keskuse ja MTÜ 

Loometöö koostöös on Jänedal programmi perioodil toimunud 2 koolitust, kolmas 

on käimas. Rahvakultuuri Keskuse, Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ja Eesti 

Rahva Muuseumi koostöös on toimunud  rahvarõivaste valmistajatele 2 koolitust, 

3.-s pooleli. Kokku on lõputunnistuse nendel kursustel saanud 63 inimest. 

Programmi perioodil on keskuse poolt koordineeritavatel koolitustel saanud 

rahvarõiva alast koolitust 7 gruppi 117 osalejaga. 

MTÜ Rahvarõivas poolt koordineeritud koolitused maakondades: 

• Kutsetunnistusega rahvarõiva meistreid on 11, kuid programmi perioodil pole uusi 

kutsetunnistusi välja antud. Põhjuseks on pikka aega kestnud kutsestandardite 

uuendamine. Nende praktikas rakendumine on jäänud programmi viimasele 

aastale. 2017. aasta I poolaastal on plaanis läbi viia järjekordne kutseeksam. 

Maakond Korraldaja Koolituse aeg Lõpetajad

Saaremaa MTÜ Rahvarõivas 2014 - 2016 30

Raplamaa MTÜ Rahvarõivas 2013 - 2014 20

Pärnumaa MTÜ Rahvarõivas 2015 - 2016 18

Tallinn 3x MTÜ Rahvarõivas 2011 - 2016 66

Tallinn (kestab) MTÜ Rahvarõivas 2015 - 2017 22 (õppijat)

kokku 156
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KOKKUVÕTE 

Programmi nõukogu hinnangul on programmiperioodil (2012-2016) püstitatud eesmärgid 

täidetud. 

Programm on aidanud kaasa Eesti rahvarõivaste valmistamise ja kandmise traditsiooni 

kui vaimse kultuuripärandi  väärtustamisele, hoidmisele ja tutvustamisele. See on andnud 

võimaluse uurida põhjalikult rahvarõivaste valmistamise ja kandmise traditsioone ning 

nende avaldamist veebiportaalis. Programm on kaasa aidanud rahvarõivaalase 

väikeettevõtluse arengule, toetades piirkonna eripäral põhinevate kultuuritraditsioonide 

väljendusi. See on omakorda aidanud kaasa piirkondliku identiteedi tugevdamisele ja 

mõistmisele. 

Positiivne on olnud programmi kaudne mõju käsitöö valdkonnale. Korraldati mitmeid 

ettevõtmisi laiemale avalikkusele: rahvarõivaste „tuulutamine“ Kadrioru pargis ja 

paikkondades, maakondlikud rahvarõivakoolitused, uurimisreis Peterburi Eesti 

muuseumitöötajate kaasamisega.  

Rahvarõiva temaatikale suurema tähelepanu osutamiseks kuulutas Eesti Rahvakunsti ja 

Käsitöö Liit 2016.aasta teemaks  – Rahvarõivas. Sellega kaasnesid avalikud õppepäevad 

huvilistele Tallinnas ja Tartus. Lektoriteks Piret Puppart  ja Tartu Kõrgema Kunstikooli 

õppejõud Veinika Västrik, Kadi Pajupuu, Aet Ollisaar jt. Rahvakunstigaleriis ja Hopneri 

Majas sai vaadata nelja rahvarõivateemalist näitust: Rahvarõivaste radadel, kuraator 

Silvi Allimann. Valik Läti rahvarõivaid, kuraator Linda Rubena. Moekunstnike ühenduse 

näitus Olen eestlane, kuraator Anu Hint. Aastateemaga seondusid kaks trükist – Lembe 

Sihvre värviraamat Rahvarõiva kirjad ja konkursi eesti-keha-kate-2 kataloog. 

Suurenenud huvi rahvarõivaalase tegevuse vastu on tekitanud vajaduse koolitajate ringi 

laiendamiseks. Erinevaid teemasid ja tehnoloogiaid valdavate õppejõudude ringi on 

lisandunud kohalike muuseumide töötajaid ja käsitöömeistreid. Tugevnenud on koostöö 

Eesti Rahva Muuseumiga.  

Programmi käigus toimunud positiivsed muudatused annavad lootust tugevate 

paikkondlike rahvarõiva nõuandekeskuste tekkeks. 
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Uuel programmiperioodil on vajalik jätkata tegevusi andmebaasi täiendamiseks  

veebilehel. Samuti edendada koostööd erinevate institutsioonidega paikkondlike 

nõuandekeskuste välja kujundamiseks ja arendamiseks eesmärgiga õpetada lugu pidama, 

hoidma ja edasi arendama rahvarõiva traditsiooni ka järeltulevatele põlvedele.  

Kokkuvõte on koostatud perioodil mai-oktoober 2016
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