
Tegevuse aruanne 2017 

2017 aastal käivitus uus sihtotstarbelise toetuse periood 

Programmi „Eesti rahvarõivad 2012 – 2016“ tegevused on viiel aastal andnud alaliidu 

tegevusele peamise sisu.  

Peamisteks neist oli veebilehe Eesti rahvarõivad www.rahvaroivad.folkart.ee  täiendamine 

ja sellega seonduvad üritused. Nüüd, uuel perioodil, lisandub prioriteedina paikkondlike 

nõuandekodade välja arendamine.  

Laiendatud laiendatud koostöökogu koosolek toimus 

• 7. veebruar Rahvakultuuri Keskuses 

2. Rahvarõiva Nõuandekodade võrgustiku loomine 

• Koos Viljandi Kultuuriakadeemiaga on välja töötamisel nõuandekoja mudel; toetati 

VKA magistrandi Mareli Rannapi uurimistööd nõuandekoja loomisest Saaremaale. 

Sobivuse korral saab kasutada seda mudelit mujalgi. Mareli tutvustab oma töö 

tulemusi 18. mail Saaremaa Muuseumis nii avalikkusele kui ka teistele 

paikkondlikele spetsialistidele 

• Programmi esimese osa koostöö põhjal koostati paikkondade kontaktisikute 

nimekiri. See on avatud ja huvi korral saab sellega liituda 

• Kontaktisikutele mõeldud esimene nõuandekodade infopäev oli Allikamajas 6. 

märtsil 2017. Pandi paika edasine tegevuskava. 

• Järgnevalt toimusid kokkusaamised veel  mais Tallinnas,  Allikamajas ja septembris  

ERMi rahvarõiva teabekeskuses 

• Töötati välja  nõuandekoja moodustamise tingimused ja nende pädevused.  

• Kinnitati esimene nõuandekoda Harjumaa Muuseumi juurde. Esimene paikkondlik 

infopäev toimus mais ja seal kuulutati välja ka järgneva hooaja tegevused ja 

infopäevad. Nüüdseks on need regulaarselt toimunud ja huvi on taas väga suur. 

Kohal on iga kord 30-ne huvilise ringis.  

• Nõuandekodade baasil on kavas  hakata looma kihelkondade rahvarõivaalaste 

algallikate loetelusid: milline materjal on rõivaste kohta ERMis, muisis, inimeste 

http://www.rahvaroivad.folkart.ee


käes, kirjeldustes jne.  Esimene selline on valmimas Saaremaal. Nelja kihelkonna 

andmebaas on koostatud ja teised ootamas oma järge. Aasta kestel oli Eino Pedaniku 

ettepanekul arutusel ka olemasolevate esemete kaardistamine kiiremas tempos. 

Suvel arutati teemat neljaliikmelise töögrupiga Pärnu Muuseumis: Inna Raud, 

Sandra Urvak, Ülli Kont ja Anu Randmaa. Jõuti järeldusele, et sihipärase tegevusega 

ja kindlalt piire seades saaks seda teha. Konsulteeriti ka IT-spetsialistiga andmete 

koondamise vormi osas. Eelduseks on, et tööl oleks igapäevaselt pädev inimene kes 

seda tööd teeb. See ei ole tehniline töö vaid eeldab uurimisoskust ja piisavalt 

teadmisi, et teha üldistusi ja selekteerida esemeid valmistamise aja järgi.  Ja et jõuda 

kiiremini tulemuseni peaks olema vähemalt igas maakonnas üks selline inimene.  

3. Veebiportaali Eesti Rahvarõivas täiendamine 

• Jätkus veebilehe täiendamine.  Sisestajateks on  Sandra Urvak, ja Kätli Saarkoppel-

Kruuser (koolitused ja reklaam). Sandra Urvak on ka fotograaf.  

Esimese, Hiiumaal toimunud pildistamise komplektifotod on uuesti töödeldud ja 

kodulehele lisatud; 

Välja valitud, allkirjadega varustatud ja kodulehele on üles pandud kokku 1061 fotot.  

Fotosid on selleks tehtud umbes 4 korda enam.  

Pildistati  Tartu, Pärnumaa ja Tallinna  rahvarõivakoolitustel valminud rõivaid ja 

Jaskamõisa tuulutamisel olnud rõivaid ja esemeid 

Täiendatud ja kohendatud on "Meist" rubriiki, kihelkondade kirjeldusi, "Tegijad" ja 

"Kirjandus" rubriike.  

Jooksvalt on üles on pandud ~40 uudist 

• Valmisid Pärnumaa kihelkondade ja Hargla kihelkonna kirjeldused. 

• Paikkondlike infopäevade korraldamise jätkus, aga toimus koos tuulutamise üritusega. 

Ehk siis nii, et lisaks rõivaste näitamisele oli juures ka õpetlik pool 

4. Näidiskomplektide valmistamine 

Seni valminud näidiskomplektid anti ERM-le üle 



Koostöökogu otsuse kohaselt oli kavas valmistada Häädemeeste mehe, Pöide mehe, Keila 

naise ja Kõpu mehe näidiskomplektid. 

• Häädemeeste mehe rõivaste osas tegi Inna Raud koos ERM-I ja Pärnu Muuseumiga 

eeluurimuse ja selgus, et esemeid ega kirjeldusi ei ole kusagil säilinud. Seega eeldab 

selle komplekti valmistamine sügavamat teadustööd teadurite poolt. 

• Seoses rahvarõivanäitusega ERM-s tekkis muuseumil vajadus Kursi naise  

komplekti järele. 

• Samal ajal arenes kiiresti edasi Mareli Rannapi magistritöö seoses rahvarõiva 

nõuandekoja loomisega Saaremaale. Otsustasime toetada nõuandekoda lisaks kahe 

meeste rõivakomplektiga mille kohta on ka piisavalt algmaterjali. Need on Karja ja 

Jämaja. 

• Eelmisel aastal ametliku kinnituse saanud Harjumaa Muuseumi juures tegutsev 

nõuandekoda sai täiendusi Keila naise komplekti. Selle komplekti üksikesemed on 

samuti kasutusel ERM-s rahvarõivanäitusel. Ning valmis ka pikk-kuub eelmisel 

aastal valminud Audru mehe komplekti juurde. 

• Veebruaris toimunud programmi koostöökogu koosolekul otsustati, et 

nõuandekodade loomiseks tehakse koostööd Viljandi Kultuuriakadeemiaga ning 

Eesti Rahva Muuseumiga parima mudeli väljatöötamiseks. Saaremaal elav VKA 

magistrant Mareli Rannap uuris seniseid tegevusmudeleid Eestis ja Soomes, viib läbi 

küsitlusi ja intervjuusid ning selle tulemusena valmib uurimistöö ja luuakse 

nõuandekoda Saaremaale. Uurimistöö käigus valmib mitmeid vajalikke 

näitmaterjale, tööjuhendeid ja reaalseid esemeid mis nõuandekoja töös on väga 

vajalikud. Mareli koostas ka kõige enam vajaminevate näidiste loetelu ning 

konsulteeris selles osas ERM-ga. 

5. Rahvarõivaalase teabematerjali täiendamine nõuandekojas, Lühike jalg 6a 

• Nõuandekoja raamatukokku soetati uued ilmunud raamatud. Rahvarõivakoolituse 

lõpetanute kirjalikud tööd nõuandekoja  laekuvad raamatukokku 



Vähesel määral jätkati ka rahvarõivaesemete tööjuhiste koostamist kuigi toetust see projekt 

ei saanud. Meistrid jätkasid tikandite tööjuhendite koostamist vastavalt sellele kuidas 

tellimustöid laekus. 

Koolitus 

2017.  aastal alustasid tegevust uued kaks aastat vältavad rahvarõivakoolitused: „Minu 

rahvarõivas - särgist sõbani“  ning kolm MTÜ Rahvarõivas poolt koordineeritavat 

maakondlikku koolitust: Laulasmaal, Pärnumaal ja Raplamaal. Esmakordselt avasime grupi 

meie nö vilistlastele. Edasijõudnutele, kes saavad suures osas ise hakkama, vajadusel ja uute 

oskuste omandamiseks osalevad üksikesemete kursustel ning kord kahe kuu tagant 

kogunevad konsultatsiooniks meie koolituskeskusesse olles probleemidest ja enda 

edasijõudmisest eelnevalt ülevaate saatnud. Kõigi osalejatega hoiab nii meili teel kui ka FB 

suhtlusgruppides sidet meie koolitusjuht. Teavitab, tuletab meelde, lahendab probleeme. 

Selline lähenemine annab osalejatele kindlust ja aitab järjel hoida. 

Lisaks toimusid rahvarõiva üksikesemeid käsitlevad koolitused, mis sügisest on 

valdavalt ERKL-i poolt koordineeritavad. Jätkusid teoreetiliste rahvakultuurialased 

loengud rahvarõivavalmistajatele ja laiemale huvigrupile.Jätkus rahvarõivaklubi . 

Ka möödunud suvel toimus rahvarõivalaager ehk nüüd juba teist aastat nimetusega 

rahvarõiva õpitoad. Seekord  toimus see kahepäevasena ja  oli arvult kolmeteistkümnes. 

Sel aastal kordasime neid suviste rõivaste õmblemise töötubasid mis eelmisel aastal olid 

populaarsed: sitsijakid, linased kampsunid, rüüd. Uudisena oli Ruhnu vesti õmblemise 

töötuba. Koos laagriga avasime kaheks kuuks esmakordselt pärandvara näituse, mille 

väljapanekus olid Pärnumaa rahvarõivakooli lõpetanud, Lihulast pärit perenaise  

näputööna valminud Lihula rahvarõivad ja aasta alguses vanavanemate talust avastatud 

kirstutäis pärandvara. Lisaks rikastasid näitust kohalikud inimesed kellel samuti on 

kodus vanu tekstiilesemeid. Näitus kandis nime „Kallisvara“ 

Erinevad projektid 

• Koostöö Tallinna Rahvaülikooliga - 3D Kultuuri ja „Minu rahvarõivas“ raames 

rahvarõivateemaliste infopäevade korraldamine: kevadisel infopäeval näitasid 

Soome meistrid oma rahvarõivaid ja  õiget rõivastumist ning rääkisid lahti Soome 



tuulutamiste traditsiooni; novembris esinesid infopäeval Läti esindajad ning 

selgitasid lähemalt rahvusliku teema suurt populaarsust Lätis.  

• Veebruaris osalesid Liina Veskimägi-Iliste ja Anu Randmaa Leedu kolleegide poolt 

korraldatud rahvarõivateemalisel konverentsil ERKLi ja rahvarõiva valdkonna 

tegevusi käsitlevate ettekannetega. Lisaks Leedu esinejatele oli külalisi Lätist ja 

Norrast.  

• Juuni lõpus osalesime Rahvakultuurikeskusega Moldova kultuuriministeeriumi 

kutsel Moldova rahvarõivapäeval Chichinaus. Tutvustasime sealgi oma süsteemi ja 

veebilehte ning rahvarõivaprogrammi. Võtsime kaasa suured fotod ning koostasime 

tutvustava esitluse. Sealses rahvusmuuseumis oli suur Moldaavia rahvarõivaste 

näitus kus olid ühel päeval väljas ka Eesti rõivad. 

• Detsembri alguses tegime külaskäigu Jyväskülä  käsitöömuuseumi, et vaadata 

sealset rahvarõivanäitust.  Ühtlasi viisime muuseumile ja rahvarõiva nõuandekojale 

uuemaid trükiseid ning vahetasime uudiseid ja arutlesime võimaliku koostöö üle. 

• Meie üleskutse, korraldada tuulutamisi kõikjal Eestis, leiab endiselt järgijaid: selle 

aasta esimene tuulutamine toimus Pärnumaal väikeses Seljametsa muuseumis ja 

viimane taas Kadrioru pargis. Nende vahele mahtus veel mitmeid teisi: Viljandimaal 

Jaskas, Läänemaal Rõudes, mõjuka ja tähelepanuväärse ettevõtmisena toimus 

tuulutamine esimest korda Tartus. 

• Rahvarõiva Nõuandekoda osales oma väljapanekuga mardilaadal. Seekord esitleti 

laval käsitsi valmistatud rahvarõivakasukaid ja boksi seinal oli väljas suur hulk 

Muhu naiste valmistatud etnograafilisi põllesid. Boksis tutvustati erinevaid 

rahvarõivaste juures kasutatavaid tehnikaid, reklaamiti meie koolitusi ja tegevust 

laiemalt. 

• Rahvarõiva Nõuandekoda - Koolituskeskus, asub Allikamajas, Lühike jalg 6A. 

Samas asub ka rahvusliku käsitöö koolituskeskus. Seal on eksponeeritud meie 

uuemad näidiskomplektid ja õppematerjalid. 

• Programm 



• Uue ettevõtmisena asusime kevadel toimetaja ettepanekul rahvarõivaid ja meie 

tähtsamaid sündmusi tutvustama ajakirjas „Käsitöö“ . MTÜ koordineerimisel 

tutvustavad rahvarõivaid, raamatuid ja sündmusi erinevate paikkondade meistrid; 

pakutakse põhjalikke õpetusi iseseisvaks näputööks. 


