
MTÜ Rahvarõivas  tegevuse aruanne 2019 

1.Koostöökogu koosolekud toimusid 

• 28. jaanuaril Rahvakultuuri Keskuses 

• 31.oktoobril rahvarõiva nõuandekojas, Lühike jalg 6a, Tallinn 

2. Rahvarõiva Nõuandekodade võrgus?ku loomine 

• Paikkondade kontakBsikute nimekiri on täienenud ja huvi korral saab sellega liituda pidevalt.  

• 2019.a. liitusid nõuandekodade võrgusBkuga Pärnumaa ja Jäneda nõuandekojad.  

KontakBsikutele mõeldud nõuandekodade infopäevad olid Pärnus, Jänedal ja Tallinnas, Allikamajas 

Lühike jalg 6a. Pärnus 10. Jaanuaril, Jänedal 19. Märtsil ja Tallinnas 31. Oktoobril. 

• VõrgusBkuga liitumise algatasid Haapsalu ja Järvamaa esindajad ning Viljandimaa on samuB 

nõuandekoja loomise osas plaane tegemas. Järvamaa nõuandekoja same kinitada nüüd 2020.a. algul. 

Haapsalu oktoobris ei saanud osaleda ja vee lei jõudnud nõuandekoja loomiseni, aga jätkab aastal 

2020; Jäneda nõuandekoja kinnitasime kevadel. 

• Paikkondade esindajad on infopäevadel huviga osalenud ja tõstatanud mitmeid olulisi  ja 

lahendamist vajavaid teemasid, mida arvestasime ka 2019.a. tegevuskava koostamisel.  

• Pakkusime kokkusaamistel paikkondade esindajatele toetavaid loenguid: 

           - 10. jaanuaril Pärnu Muuseumis loeng:  

           -  Õppekava vajalikkus ja koostamine rahvarõivakoolituste läbiviimiseks. Urve Gromov,   

               Rahvakultuurikeskus 

• Paikkondade esindajate eUepanekul korraldasime ümarlaua erinevate rahvarõivavaldkonnas 

tegutsevate organisatsioonide esindajatega; analüüsisime möödunud laulu-ja tantsupidu 

rahvarõivaste poole pealt, selgitasime välja ühised eesmärgid ja kokkupuutepunkBd, et 

Bhendada koostööd ja ühiselt efekBivsemalt tegutseda. Selekteerisime välja neli peamist 

suunda.  MTÜ Rahvarõivas teostab seoses veebilehe uuendamisega need ootused, mis meile on 

pandud. Kevadel 2020 korraldame uue ümarlaua – anname aru ja lepime kokkumida edasi 

teeme. 

• Suuremad infopäevad toimusid koos rahvarõivakoolide lõputööde esitlustega Raplamaal, 

Pärnumaal, Laulasmaal ja Tallinnas. 

3.Veebiportaali Eesti Rahvarõivas täiendamine 



• Uuendatud sai veebilehe kujunduslik ja tehniline pool. Töö teostas OÜ Archaeovision. 

Selgitamaks välja kasutajate ootusi ja vajadusi korraldada mõUetalguid erinevate kasutajate 

sihtgruppide seas, korraldasime ankeetküsitluse. Rahalise toetuse selleks 9000 € saime EesB 

Kultuurkapitalilt. 

• Jätkus ikkagi ka veebilehe materjalide täiendamine, sest toimus ju viis fotosessiooni.  

Sisestajad Sandra Urvak (fotod ja teksBd), Kätli Saarkoppel-Kruuser (koolitused, reklaam) 

• Fotografeeritud said:  

- 27. aprill: Pärnumaa rahvarõivakoolituse lõputööde pildistamine 

- 9. juuni: Tallinna rahvarõivakoolituse lõputööde pildistamine 

- Juulis pildistasime ka Tartu rahvarõivakooli lõputööd 

- 10. august: Laulasmaa rahvarõivakoolituse lõputööde pildistamine 

- 24. AugusBl: Raplamaa rahvarõivakoolituse lõputööd 

- rahvarõivakomplekte ja üksikesemeid pildistades tehB eelmisel aastal 6838 fotot. 

Nendest kohe kasutusse läks 1355 fotot. Lisaks sai Laulupeost jäädvustatud 176 fotot, 

mis läksid kasutusse analüüsis, ümarlaual ja eUekannetes. 

• Olemasoleva materjali kontrollimine paikkondlike spetsialisBde ja etnograafide poolt sai alguse 

aasta lõpus ja uuele veebilehele sisestamine algab 2020. Aastal. Lehe soovime avalikustada 

aprillis 2020. 

• Kirjanduse, andmebaaside jm algallikate loetelu sai väga põhjalik ja uue struktuuriga 

4. Näidiskomplektide valmistamine 

• 2019.a. uusi näidiskomplekte ei valmistatud, sest panustasime uue veebilehe sisu 

inventeerimisele toimetamisele ja uuendamisele. 

• Pühendusime koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia kangakojaga põhjalikult 

Hiiumaale iseloomuliku, hästi tugeva käsitsi kootud ülerõivaste kanga tootmisele, et 

valmistada uus ajaloolisele komplektile sarnasem näidiskomplekt ja asendada eelmisel 

aastal valmistatud komplekt sellega. Protsess sisaldas sobiva villa valimist ja sellest 

lõnga tootmist, kangaste kudumist ja  vanutamist. 

5. Meistritunnistused 

• Septembris toimus meistritunnistuse taotlejate nõustamine. 5., 6. Ja 7. Taseme 

kutseeksamid toimusid oktoobris. 

• Nõustamine jätkub jooksvalt ja uued eksamid on plaanis kevadel 



• Kuna rahvarõivaste valmistamine on populaarne ja kursuste lõpetajaid on palju, siis on 

palju ka uusi tegijaid. Uuel veebilehel avaldame vaid need meistrid, kes omavad 

tunnistust. 

6.  Rahvarõivaalase teabematerjali täiendamine nõuandekojas, Lühike jalg 6a 

• Nõuandekoja raamatukokku soetati uued ilmunud raamatud. Jätkati ka 

rahvarõivaesemete tööjuhiste koostamist, paljud neid avaldatakse ka uuel veebilehel.  

• Lõpetanud kursuslaste põhjalikumad tööd on kogutud nõuandekoja raamatukokku 

7.  Koolitus 

• MTÜ korraldab rahvarõivateemalisi koolitusi koostöös ERKL-ga Nõuandekojas 

aadressil Lühike jalg 6a. Mahukaim neist on 2-aastane rahvarõivaõpe sagedusega üks 

kord kuus nädalavahetuseti , kevadel lõpetas kursus ja sügisel 2019 alustas uus kursus. 

• Kolm kaheaastast rahvarõivakoolitust toimus MTÜ Rahvarõivas koordineerimisel 

maakondades , neis oli kokku 80 osalejat. Lõpetasid Pärnumaa, Raplamaa ja 

Laulasmaa kursused.  Septembris alustas Virumaa kursus Virumaa rahvarõiva 

Nõuandekoja korraldusel. Jätkus Saaremaa rahvarõivakursus.  

• Koostasime koostöös Rahvakultuurikeskusega täiendõppe raamõppekava. See on 

mõeldud abiks ja kasutamiseks kõigile sarnaste koolituste korraldajatele ja on 

kättesaadav uuel  rahvarõivaste veebilehel.  

• Tegevust jätkas tikkimisteemaline tekiklubi. Kõigi osalejatega hoiab nii meili teel kui 

ka FB suhtlusgruppides sidet meie koolitusjuht. Teavitab, tuletab meelde, lahendab 

probleeme. Selline lähenemine aitab osalejaid järjel hoida, koolituste täituvus on 

muutunud väga palju paremaks. 

• Toimus XV rahvarõivalaager Pärnus, Kastna puhkekülas. Keskenduti suviste rõivaste 

õmblemisele, värvimisele ja muhu pättide valmistamisele.  

• Viiendat korda toimus rahvarõivaste tuulutamine-piknik. Seekord oli see 3. juunil 

Tallinnas Tornide väljakul Vanalinnapäevade raames ja koostöös Balticaga.  

            Tuulutamised mujal Eestis: Seljametsa Muuseumis Pärnumaal, Tartu kesklinnas,   

Harjumaa Muuseumis, Läänemaal Rõudes, Viljandimaal Jaskas. 



8. Erinevad projektid 
• Traditsiooniliselt osales MTÜ Rahvarõivas mardilaadal propageerimaks oma tegevust, 

demonstreerimaks käsitöötehnikaid ning jagamaks rahvarõivanõu. Näitusel olid väljas ajaloolised 

Läänemaalt pärit neolõngadega kootud seelikud,  mida seni ei olnud veel avalikkusele esitletud. 

Toimusid, helmekeede, kirivööde ja Bkkimise töötoad. TutvustaB 2018-2019 õ.-a. koolitusi.  

• OsaleB kultuurikavaga ja töötubadega EesB kultuuri Päeval Peterburis Vene 

Etnograafiamuuseumis 23.02.2019. Külaskäik ühitaB sealses fondis olevate EesB esemete 

uurimisega. Uuritud materjalid on süstemaBseeritud ja antud rahvarõiva nõuandekoUa 

Tallinnas.


