
Tegevuse aruanne 2018 

2017 aastal käivitus uus sihtotstarbelise toetuse period. Eelneval viiel aastal on programme 

“Eesti rahvarõivad 2012-2016” tegevused andnud alaliidu tegevusele peamise sisu.  

O l u l i s e m a i k s j a m a h u k a m a i k s n e i s t o l i v e e b i l e h e E e s t i r a h v a r õ i v a d 

www.rahvaroivad.folkart.ee  täiendamine ja sellega seonduvad üritused. 

Uuel perioodil lisandus prioriteedina paikkondlike nõuandekodade välja arendamine.  

Laiendatud koostöökogu koosolek toimus 

• 1. veebruaril Rahvakultuuri Keskuses 

2. Rahvarõiva Nõuandekodade võrgustiku loomine 

• Koos Viljandi Kultuuriakadeemiaga töötati välja nõuandekoja mudel.  2017.a. toetati 

VKA magistrandi Mareli Rannapi uurimistööd nõuandekoja loomisest Saaremaale. 

Mareli tutvustas oma töö tulemusi 18. mail Saaremaa Muuseumis teistele paikkondade 

spetsialistidele 

• Paikkondade kontaktisikute nimekiri on täienenud ja huvi korral saab sellega liituda 

pidevalt. 2018.a. liitusid Jäneda, Haapsalu ja Järvamaa esindajad. Kontaktisikutele 

mõeldud nõuandekodade infopäevad olid Rakveres, Hiiumaal, Saaremaal ja Pärnus.  

Rakveres 22. märtsil, Hiiumaal 23. aprillil, Saaremaal 18. mail, Pärnus 10. jaanuaril. 

• Lisaks juba 2017.a. kinnitatud Harjumaa Muuseumi juures tegutsevale Harjumaa 

Rahvarõiva nõuandekojale kinnitati veel Hiiumaa, Saaremaa ja Virumaa Rahvarõiva 

Nõuandekojad. Paikkondade esindajad on infopäevadel huviga osalenud ja tõstatanud 

mitmeid olulisi  ja lahendamist vajavaid teemasid, mida arvestasime ka 2019.a. 

tegevuskava koostamisel. Osalejaid on üle Eesti. 

• Iga nõuandekoda on töötanud välja oma tegutsemiskava. Esimesena loodud Harjumaa 

Muuseum pakkus aasta jooksul iga kuu ühe avalikkusele suunatud infopäeva. Lisaks 

korraldasid nad näituse “Harjumaa Rahvariided läbi aja” 18.05.2018-31.12.2018. 

3. Veebiportaali Eesti Rahvarõivas täiendamine 

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

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

Üle on vaadatud vanemad fotod, vanad, väiksema formaadiga fotod on asendatud  uutega. 

Välja valitud, allkirjadega varustatud ja kodulehele on üles pandud kokku ~850 fotot.  

Fotosid on  tehtud umbes 4 korda enam.  

http://www.rahvaroivad.folkart.ee/


Pildistati Tartu rahvarõivakooli ja Olustvere V taseme kursuse lõpetajate komplektid., 

valminud Saaremaa näidiskomplektid ning mitmed üksikkomplektid, mis valmisid 

möödunud aastal 

Lisatud on nõuandekodade info. On peetud nõu VOO esindajatega portaali tehniliste 

võimaluste täiendamiseks ja kujunduse uuendamiseks. Oleme saanud ka vastavad 

hinnapakkumised. 2019.a. tegevuskavas ja eelarves soovime uuendusteks võimalused 

leida. 

Jooksvalt on üles pandud uudiseid ja koostööpartnerite poolt korraldatavate koolituste 

infot. 

• Valmisid Mulgimaa kihelkondade ja Rõngu kihelkonna rahvarõivaste kirjeldused. 

4. Näidiskomplektide valmistamine 

2017.a. valminud näidiskomplektid anti ERM-le üle ning enamus neist on deponeeritud juba 

muuseumitesse, mille juures nõuandekojad tegutsevad. 

Koostöökogu otsuse kohaselt valmistati Saarde, Emmaste ja Jämaja mehe ning Nissi naise 

argirõivaste  näidiskomplektid. Kaastaotluse programmile tegi Kersti Loite, kes valmistas 

Virumaa kaapotkleidi ja Virumaa mehe rõivakomplekti. 

5. Rahvarõivaalase teabematerjali täiendamine nõuandekojas, Lühike jalg 6a 

• Nõuandekoja raamatukokku soetati uued ilmunud raamatud. Vähesel määral jätkati ka 

rahvarõivaesemete tööjuhiste koostamist. Meistrid jätkasid tikandite tööjuhendite 

koostamist vastavalt sellele kuidas tellimustöid laekus. Toetusi selleks tegevuseks ei 

taotletud. 

• Läbi on viidud olemasolevate õppematerjalide ja raamatukogu inventuur 

Koolitus 

MTÜ korraldab rahvarõivateemalisi koolitusi koostöös ERKL-ga Nõuandekojas aadressil 

Lühike jalg 6a.  

Mahukaim neist on 2-aastane rahvarõivaõpe sagedusega üks kord kuus nädalavahetuseti , 

kursusel on 18 osalejat; 1 x kuus käivad koos  rahvarõivaklubi ja  erinevaid käsitöötehnikaid 

õpetav padjaklubi. 

Kolm kaheaastast rahvarõivakoolitust toimub MTÜ Rahvarõivas koordineerimisel 

maakondades , neis on kokku 80 osalejat. Koolitused on Pärnumaal, Raplamaal ja 

Laulasmaal.  



Sügisel alustas uuesti Saaremaa rahvarõivakursus. Jätkus vilistlastele ja edasijõudnutele 

mõeldud rahvarõivaklubi tegevus, kogunetakse kord kahe kuu tagant . Sügisel alustas 

tikkimisteemaline tekiklubi. 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, koolituste täituvus on muutunud väga palju 

paremaks. 

Toimusid XIV rahvarõiva õpitoad Pärnus, Tõstamaa mõisas. Keskenduti suviste rõivaste 

õmblemisele ja tikkimisele. Osalejate arv on viimastel aastatel olnud stabiilselt 28-30 osaleja 

ringis. Töötubade teemad valitakse päevakajalised. Seekord oli kavas traditsiooniliste 

tehnoloogiate kasutamine tänapäevaste esemete juures. Tikiti-tuuniti rõivaid ja mänguasju, 

roositi mütse, õmmeldi sitsijakke. 

Erinevad projektid 

• Aprillis osalesid Kersti Loite ja Anu Randmaa Valgevenes, Mogiljovis toimunud 

rahvarõivateemalisel foorumil. Meie ettekanne tutvustas ERKLi ja rahvarõiva 

valdkonna tegevusi. Osalejaid oli12-st riigist. Lisaks Balti riikidele veel 9 SRÜ riiki.  

• Neljandat korda toimus rahvarõivaste tuulutamine-piknik. Seekord oli see 1. juunil 

Tallinnas Tornide väljakul Vanalinnapäevade raames. Nii koha kui ka aja valik 

õigustasid end, ning kokkulepped 2019.a. tuulutamiseks on juba sõlmitud. Samuti 

leidsid aset mitmed tuulutamised mujal Eestis: Seljametsa Muuseumis Pärnumaal, 

Tartu kesklinnas, Harjumaa Muuseumis, Läänemaal Rõudes, Viljandimaal Jaskas.  

• Jätkasime koostööd ajakirjaga Käsitöö rahvarõivaid tutvustavate artiklite sarja 

avaldamiseks. 

• Koostöös Pärnu Muuseumiga toimus Rahvakunsti galeriis näitus Piduriided 

Pärnumaalt. 

• Traditsiooniliselt osales MTÜ Rahvarõivas mardilaadal propageerimaks oma tegevust, 

demonstreerimaks käsitöötehnikaid ning jagamaks rahvarõivanõu. Seekord oli eraldi 

nõuandekodade laud kus tunnustatud nõuandekojad: Saaremaa, Hiiumaa, Virumaa, 

Harjumaa ja peagi loodav Pärnumaa, end esitlesid ja nõu andsid. Näitusel olid väljas 

ajaloolised Läänemaalt pärit tekid, mida seni ei olnud veel avalikkusele esitletud. 

Toimusid, helmekeede, kirivööde, oubide valmistamise, roosimise ja tikkimise 

töötoad. Tutvustati 2018-2019 õ.-a. koolitusi. 




