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Hea lugeja!

Aasta 2020 lõpp tekitas olukorra, kus kõige muuhulgas oli aega te-
geleda sisekaemusega ning mõelda tehtule ja seada uuenduslikke 

sihte. Kohati olime harjunud, et oma endastmõistetavuses kõik toimib, 
rahvakultuur säilib ja midagi ei juhtu. 

Juhtus, ja juhtus kogu maailmas, mistõttu väga paljud pidid oma te-
gevusi ümber formeerima. President T. H. Ilves tõdes aastaid tagasi, et 
see, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi. COVID-19 valguses said 
sellest paljud aru, et muuta tuleb igapäevaseid harjumusi, töökorraldust 
ja tulevikuvisioone.

On selge, et iga asutus peab arenema. Peame siiski tunnistama, et 2019. 
aastal ei osanud me ette prognoosida, et eesti rahvusliku identiteedi säi-
limise ning elujõulise rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu teemad nii 
jõuliselt online-maailma peavad kolima. Nii aga juhtus ning digimõõtmest 
sai rahvakultuuri igapäevaelu osa. Arenesime meie ise ja digikultuuriaas-
tale omaselt sai täiendatud ka keskuse IT-alast võimekust. 

Meie täiendkoolitused kolisid suurel määral internetti ja tagasiside sel-
les osas on väga positiivne. Toetusmeetmete osakond tegeles aktiivselt 
COVID-19-st tingitud kriisiabi toetusmeetmetega ja igapäeva oluliseks 
osaks olid just veebikoosolekud. 

Regionaalosakonna inimesed tihendasid digiseadmete kaasabil veel 
aktiivsemalt ühist inforuumi valdkonnas tegelevate inimestega ning seda 
kõike ikka selleks, et vajadusel alati olemas olla ja abi pakkuda. 

Digikultuuriaasta imelisest puudutusest ei jäänud ilma ka teised osa-
konnad ja meie äriarendused. Siinkohal tuleks märkida, et kindlasti kuu-
leme järgmine aasta toredaid uudiseid rahvakultuuri andmebaasi osas, 
mille uusi ja kaasaegseid võimalusi ammu oodanud oleme. 

Loomulikult oli raskeid momente, aga oli ka üllatavalt toredaid rõõ-
muhetki. Nimelt läheme ajalukku kindlasti sellega, et 6. aprillist 2020 kan-
name nime Eesti Rahvakultuuri Keskus ning uue kuue ja innovaatilise 
lahenduse sai meie koduleht.

Taaselustati asutuse nõukoja koosolekud ja meie koolitusmaja reno-
veeritud ilme sai Viljandi Rae tunnuskirja. Selle tunnuskirja omanikuks 
on küll Eesti Kinnisvara AS, aga meil on suur rõõm renoveeritud ja värs-
ke värvilahenduse saanud majas koolitusi pakkuda. 

Tartu Ülikooliga pikendasime koostöölepingut, mille eesmärgiks on 
teaduspõhiselt, avatult ja rahvusvaheliselt aidata kaasa kultuuripäran-
di mitmekesisuse tagamisele ja uurimisele ning kaasava ja demokraat-
liku ühiskonna arengule. Koostöö aitab ülikoolil täita oma missiooni  
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rahvusülikoolina, rahvusvahelise ülikoolina ning majanduse ja ühis-
konna arendajana, ning keskusel luua tingimused Eesti rahvakultuuri 
ja vaimse kultuuripärandi elujõulisusele ning jätkusuutlikule arengule 
kogu selle mitmekesisuses. 

Meie ühine eesmärk on aidata kooskõlastatud tegevuse kaudu kaasa 
kultuuriteaduste ja pärandiuuringute riiklikule ja rahvusvahelisele aren-
gule, ühiskondliku väljundi suurendamisele ning nende valdkondade jä-
relkasvu ühisele ettevalmistamisele.

Kõike, mis 2020. aastal ette võtsime ja tegime, poleks suutnud teha 
ilma heade kolleegideta, kes üksteist toetasid ja teistelegi toeks olid. 

See kõik on ainult väike osas meie igapäevatöödest ja saavutustest eel-
misel aastal, kuid usun, et see aastaraamat oma sisuga on tuleviku aja-
looürikute väärtuslikum osa. Kindlasti leiate siit eri valdkondade lugusid 
sellest, kuidas ülemaailmse kriisiajal tööd korraldati ja mille kõigega kok-
ku puututi. 

Jakob Hurt on öelnud, et eestlased pole kärbsed, kes täna sünnivad 
ja homme surevad, vaid üks vana ning visa rahva sugu, kes ammu juba 
maailmas on elanud ja veel kauaks kestma jääb. Olen väärika rahvame-
hega nõus ja usun, et koos saame hakkama ning oleme toeks ka kõigile 
teistele, kes raskel ajal abi vajavad. 

Anname siis üheskoos oma ajaloolise panuse eesti keele ja rahvakul-
tuuri väärtustamisele, elushoidmisele ja põlvest põlve edasikandmisele. 
Küllap on varsti taas ajad, kus üheskoos laulda ja tantsida saame, aga 
seniks olge kõik hoitud ja püsige terved.

Suur tänu kõigile, kes aitasid selle raamatu sisu luua, ja aitäh Sulle, 
Eesti Rahvakultuuri Keskuse töötaja ja koostööpartner.

Uute kohtumisteni rahvakultuuri aastaraamatu uuel aastal

Kalle Vister
direktor

Rahvakultuuri tunnustused 2020

Ene Jakobson
Rahvakultuuri valdkonna elutööpreemia: Oma tantsi  
hoidagemme, Harju tantsi hakkagemme... Elutööpreemia 
isikupärasele rahvatantsumentorile, uute tantsude loojale,  
Sõlekese vaimsele emale

Vaike Uibopuu
Rahvakultuuri valdkonna peapreemia 2020: Igav olla iluta, 
hale olla laulemata, kole käo kukkumata... Tänukummardus 
teenelisele ja alati säravale kooridirigendile

     

Aet Maatee Aastapreemia laulu- ja tantsupidude teenekale ning  
pühendunud tulehoidjale ja sädeinimesele

Viljandi  
Nukuteater 

Nukumäng on tõsine asi ja suurte inimeste töö! Harrastus- 
teatri aastapreemia teenekale ja loominguliselt silmapaistvale 
teatrile

Eesti  
Meremuuseum

Muuseumi aastapreemia pühendunud merekultuuri hoidjale, 
meretraditsioonide ja merepärandi populariseerijale kõigile 
ligipääsetava Paksu Margareeta püsinäituse loomise eest

Kati  Grauberg- 
Longhurst

Hea laps, kes hästi tantsib, parem veel, kes palju tantsib!  
Rahvatantsu aastapreemia rahvakultuuri eestvedajale

Trad.Attack! Pärimusmuusika aastapreemia väsimatu väega säravalt 
omanäolistele pärimusmuusikutele

Anu Pink
Käsitöö aastapreemia Kudujate Koopiaklubi ellukutsumise 
ja maailma suurima Muhu sukkade näituse „Meie argipäeva 
vidussepidamise aeg” korraldamise eest

Janne Fridolin Koorimuusika aastapreemia säravale kooridirigendile, 
helidemaailma imelisele võlurile

Katrin Sipelgas, 
Risto Järv,  
Janeli Jallai,  
Jaak Kilmi

Rahvajutu aastapreemia imelise ja ainukordse muinasjutu-
maailma „Elas kord...” loomise eest

 

 Rahvakultuuri valdkonna elutöö- ja peapreemia:

 Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad:

EESTI KULTUURKAPITAL
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Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ja Eesti Rahvakultuuri 
Keskuse poolt väljaantav aastaauhind, esemelise rahva-
kunsti alalhoidmise auhind Pärandihoidja 2020

Margus Rebane   Korvipunumise käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja  
   edendamise eest 

Priit Halberg   Niplispitsi käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja  
   edendamise eest 

Algor Streng   Paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide  
   alalhoidmise ja edendamise eest

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi auhind  
Lokulaud 2020

Lokulaud 2020
Kristiina Siig    Aasta tantsujuht
Leesikad     Aasta kollektiiv
Merle Soonberg    Aasta rahvamuusik
Pelgulinna Gümnaasium   Aasta sõber
Karoliina Kreintaal    Aasta looja
Eesti Pärimusmuusika Keskus ja  Aasta korraldaja
Folklooriklubi Maatasa  
Sille Kapper    Aasta koolitaja
Ants Taul Ja Uno Tormet  Pikaajaline panus
Maire Rahnel    Tantsujuhi asendamatu abiline

Eesti Folkloorinõukogu preemiaga Teotugi 
 
tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja  
väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi 
enda ümber pärimusega tegelema.

2020 Teotugi on jutuvestja Piret Päär

Koostööseminar „Mis on rahvakultuur täna-
päeval ja kas see vajab eestkõnelemist?“ 
Rahvakultuur on üks sellistest mõistetest, mille üle keegi arvatavasti 

väga palju ei mõtle, kuna asi on justkui selge. Rahvakultuur on lihtne ja 
kodune, mitte midagi keerulist, mille üle peaks pead murdma. Kui aga 
hakata üritama seda tuttavat tunnet sõnadesse panna, võib avastada, et 
ei oskagi defineerida. Taga targemaks – kui me oma määratlusi veel võrd-
lema hakkame! 

Rahvakultuuri mõiste juured on sügaval ja on erinevates tuultes kas-
vanud küll tugevaks, kuid jändrikuks. Mõistel, mis justkui baseerub vas-
tandaval polarisatsioonil, on ilmselt ka keerulisem oma avaldumisvorme 
stereotüüpsetest ja meelevaldsetest järeldustest päästa. Kas vastandame 
rahvakultuuri kõrgkultuurile, professionaalsele kultuurile, materiaalsele 
kultuurile, ja surume sellega rahvakultuuri mingisse staatilisse ja jäika 
sfääri, samas siiski seostades seda tänapäeval hobiettevõtmistega? Veel 
võib juhtuda, et kõrvutame seda rahvuskultuuriga ja seame rahvakul-
tuuri oma traditsioonilisusega rahvusromantilisi ootusi täitma ja anname 
talle raske ülesande meile identiteet anda. 

Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK) kutsus 20. oktoobril valdkondlike 
keskseltside ja teiste katusorganisatsioonide esindajad Telliskivi Loome-
linnakusse Erinevate Tubade Klubisse, et üheskoos süveneda, arutada, 
küsida, defineerida rahvakultuuri põhimõistete tähendusvälju tänapäeva 
kontekstis ja sõnastada ootused rahvakultuuri valdkonna eestkõnelejaile. 

Mõttetalgute korraldamise üheks ajendiks oli keskseltside poolt paar 
aastat tagasi väljendatud soov näha ERK-d tugevama eestkõnelejana 
rahvakultuuri puudutavates ja suunavates küsimustes. Samuti viis ERK 
2019. aastal nii organisatsiooni enda kui partnerite seas läbi küsitluse, kus 
oli muuhulgas ka palutud oma sõnadega avada rahvakultuuri ja vaimse 
kultuuripärandi mõisteid. Terminite väga lai tõlgendamine andis märku, 
et on vaja kooskõnelemist ja üksteisest arusaamist – mõistete mõistmist 
ja ühist keelt. Millegi päris ära defineerimine ja ettekirjutamine pole tu-
lus, kuna pidev mõtestamine ja ümbermõtestamine käib praktiseerimise 
juurde, võimaldab elujõulisena püsimiseks olulist paindlikkust. Semi-
naripäeva avasõnadega väljendas kultuuriministeeriumi rahvakultuu-
rinõunik Eino Pedanik ajas muutumise ja prioriteetide vahetumise loo-
mulikkust. Aeg-ajalt ongi vaja võtta hetk, et vaadata, kas varem sobinud 
tee on õige ka edaspidi. Pedanik paiskas õhku idee, et rahvakultuuri ära 
defineerimise asemel võiksime sellest rääkida pigem kui ühiskondlikust 
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kokkuleppest, ühisest arusaamast. ERK direktor Kalle Vister kinnitas, et 
seminaripäeva lõpuks ei valmigi lõplik mudel, vaid eesmärk on täienda-
da oma pagasit ja rääkida ühises keeles.

Seminaripäev oli jaotatud neljaks osaks. Päev algas tervitussõnadega 
kultuuriministeeriumi rahvakultuuri nõuniku Eino Pedaniku ja ERK 
direktori Kalle Visteri poolt. Sissejuhatavad ettekanded pidasid Leelo 
Viita (ERK), Elo-Hanna Seljamaa (TÜ), Eva Truuverk (Teeme Ära SA) 
ja Annela Laaneots (Tartu 2024). Ettekannetele järgnesid kolm seminari. 
Mõttetalgute osa metoodilist osa viisid läbi arenguabistajad Mari Kaisel 
ja Meel Valk OÜ-st Teravik. Seitse rahvakultuurivaldkonda oli jaotatud 
kaheksasse lauda, mis jagunesid järgnevalt: rahvuslik käsitöö, kultuu-
rikorraldus (2 laudkonda), vaimne kultuuripärand ja pärimuskultuur, 
rahva- ja pärimusmuusika, koori- ja puhkpillimuusika, rahva- ja päri-
mustants, harrastusteater. Kokku osales umbes poolsada inimest. Iga 
laudkonna juhiks oli vastava valdkonna (katus)organisatsiooni esinda-
ja, kelle ülesandeks oli eelnevalt sõnastada oma valdkonna põhimõis-
ted ja suuremad probleemid nendega, millega siis esimeses seminaris 
omakeskis töötama hakata. Teises seminari osas asusid töörühmad ot-
sima oma valdkonna eestkõnelejaid nii organisatsioonide kui üksikisi-
kute näol ja konstrueerima ideaalset eestkõnelejat. Kolmandaks tegeleti 
lahtiste küsimustega ning paisati üles ettepanekuid edasiseks koostööks 
mõningate väga hingel olevate probleemide lahendamiseks. Päeva lõ-
petas lühike kokkuvõte Elo-Hanna Seljamaa poolt, kes oli olnud ka ühe 
sissejuhatava ettekande pidaja – seega praktikute tööle kerge akadeemi-
line raam ümber. 

Probleem, millega esimeses seminaris alustati, oli laiemalt „Kuidas 
määratleme rahvakultuuri tänapäeva kontekstis?“ Kitsamalt vaadeldi 
seda vastavalt spetsiifilisematele valdkondadele. Mis on rahvakunst ja 
rahvuslik käsitöö tänapäeva kontekstis? Mis on kultuurikorraldus täna-
päeva kontekstis? Kes on kultuurikorraldaja tänapäeva kontekstis? Mis 
on koorimuusika tänapäeva kontekstis (harrastus või professionaalne 
kunst)? Mis on vaimne kultuuripärand ja pärimuskultuur tänapäeva 
kontekstis? Mis on pärimusmuusika ja rahvamuusika tänapäeva kon-
tekstis? Mis on lavatants ja pärimustants tänapäeva kontekstis? Aga mis 
on harrastusteatri roll tänapäeva kontekstis?

Selleks, et neile küsimustele vastata, asuti igas töörühmas ajurün-
nakut tegema, mille tulemuseks oleks võinud olla Venni diagrammi 
meenutav mõistete ja tunnuste kaart. Erisuste ja ühisosade või hoopis 
hägusate alade otsimine umbes kaheksa inimesega võiks iseenesest olla 
ju lihtne ülesanne, kuid sellegipoolest läksid arutelud kohati tuliseks ja 

nii mõnigi laudkond leidis, et kätte antud mõistepaare polegi võimalik 
võrrelda. Väga hästi tuli välja, et isegi oma ala tundjate hulgas saadak-
se põhimõistetest kohati üsna erinevalt aru. Näiteks „pärimuskultuur“, 
„pärimusmuusika“ ja „lavatants“ oma võimalike erinevate avaldumis-
vormidega on inimeste peades üsna erinevad kujud võtnud. Harrastus-
teatri laudkond hoopis leidis, et neil ongi häguses alas kergem liikuda. 
Kuid pole siin imestada midagi – tegu ongi väga muutlike ja kõikvõi-
malikkust lubavate, kuid end siiski traditsioonilisusega looritavate näh-
tustega. 

Tänapäevases Eestis tunnetatakse üha tugevamalt, et rahvas ei võr-
du rahvusega. Ka seminaris ilmnes, et senistes ametlikes rahvakultuu-
ri definitsioonides1  on kirjeldus „rahvuslikel traditsioonidel põhinev“ 
väljajätva iseloomuga määratlus ning pole kindlasti kaasav. „Meie oleme 
ka kõik rahvas hoolimata sellest, milline etniline taust meil on,“ võttis väga 
lihtsalt kokku seminaris rahvusliku käsitöö laudkonna arutelu esitle-
nud Marja-Leena Jaanus. 

Samuti kerkis valdkonna inimestele ootuspäraselt üles küsimus kaas-
aegsete avaldumisvormide ja ajalise määratluse kohta. Millal muutub 
tegevus rahvakultuuriks? Ja mida me sellena tajume? Kas näiteks rah-
vamajades läbiviidavad flamenko- või kõhutantsutrennid on juba osa 
rahvakultuurist? Kas räpil on potentsiaali saada pärimusmuusikaks? 
Kui palju võib meile kandunud traditsiooniline kultuurivorm muutuda, 
siiski säilitades oma väärtust pärandina? 

Nagu näha, siis küsimusi oli esialgu rohkem kui vastuseid. Mõninga-
te täpsemate definitsioonideni siiski jõuti, kuid oluline on see, et saaks 
oma mõttesuundi väljendada motiveeritud seltskonnaga. Ajalise kon-
teksti osa mõistemääratluste tegemisel tunnistasid kõik töörühmad. 
Selle ehtsaks näiteks oli rahvusliku käsitöö laudkonnale läbi töötami-
seks sattunud termin „rahvakunst“, mis iseenesest on ju kaunis sõna, 
kuid paratamatult on nõukogude aeg ja toonane kultuuripoliitika sellele 
meki manu jätnud. Elo-Hanna Seljamaa esitas tervele ruumile küsimuse 
– mis juhtuks, kui „rahvakunsti“ terminit enam ei kasutaks. Esimesena 
tuli vastus „rahvusliku käsitöö“ töörühmast, kus Marja-Leena Jaanus 
pakkus, et küllap kasutaksime paljusid muid keelendeid, mis võib-ol-
la oleksid isegi täpsemad. Samas, ühelt poolt ka leiti, et „rahvakunst“ 
võiks võtta kokku kogu rahva loomingulise tegevuse. Ajarea moodus-
tamise idee käis välja Taive Särg rahva- ja pärimusmuusika laudkon-
nast – pärimusmuusika kontekstis ei peaks rääkima mitte ühest suurest 
hoomamatust pärimusmuusikast, vaid erinevatest ajastutest. 

  1Kultuuriministeerium. https://www.kul.ee/et/tegevused/rahvakultuur
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Erinevate valdkondlike arutelude tulemustest käis läbi oskuste ja tead-
miste edasiandmine vahetu suhtlemise kaudu. Rahva- ja pärimusmuusika 
laudkond viskas õhku ka küsimuse jälle tänapäevaste edasikandumisviisi-
de kohta – kas sotsiaalmeedia on vahetu edasiandmise viis? Traditsioonili-
sus on selge kuvandiga ja suhtlusviisid on väga kiiresti muutunud. Kui me 
saame rääkida juba virtuaalsest kultuuripärandist, siis ei peaks ka virtuaal-
ne kultuurikandja enam väga üllatav olema. Üldise nõusoleku saalis pälvis 
pärimusmuusik Tuulikki Bartosik sõnumiga: „Ühtegi traditsiooni ei saa selle 
säilitamise nimel isoleerida, sest see sureb lihtsalt ära. Me peame sellega leppima.“ 

Aruteludest ilmnes ka, et enamike rahvakultuurivaldkondade ja -esine-
misvormide juures on oluline just protsess. Kogukondades, kus tegeletakse 
mingisuguse harrastustegevusega, nähakse ja oodatakse oma tegevuse tu-
lemust, kuid teekond selleni on vähemalt sama oluline. Rahvakultuuri ole-
muse määrabki sellega tegeleja, kogukonnal on võim midagi oma kultuuri 
sisse või välja arvata. Kui autoriloomingu puhul omab seda võimu autor, 
siis rahvakultuur on pigem kogukondlik ühisloome ning seega ka mitme-
suunaline. 

Laudkondade leitud oma valdkondade n-ö hägusad alad on edasiseks 
mõtteallikaks kõigile 20. oktoobril kohaletulnutele, kuna hägusate nähtuste 
avaldumisvormid võivad olla erinevad, samas on ka neil ühisosi. Näiteks 
professionaalsuse küsimus esines kõigi esitamise ja etendamisega seotud 
valdkondade mõttekaartidel. Samuti, ehkki kultuurikorraldus tõi esile ük-
sikisiku loometegevuse kui kultuurikorralduse alalt enamasti välja jääva 
nähtuse, siis küsimus autori ja publiku suhtest käis läbi ka teiste mõttekäi-
kudest. 

Ehkki muidu arutati olemasolevate mõistete ja nähtuste üle, siis kerkis se-
minaris esile ka paar selgemat tulemust. Rahva- ja pärimustantsu töörühm 
leidis liiga laia tõlgendamisvõimalusega mõistele „lavatants“ täpsustava 
asenduse – „lava-rahvatants“. Pärimus- ja rahvamuusika laudkond jõudis 
oma arutelu tulemusel järeldusele, et edaspidi peaks kasutatama „pärimus-
muusika“ ja „rahvamuusika“ mõisteid sünonüümidena. 

Ootused rahvakultuuri valdkonna eestkõnelejatele. Kes mille eest 
peaks kõnelema?

Sissejuhatavates ettekannetes kirjeldasid nii Eva Truuverk (Teeme Ära 
SA) kui Annela Laaneots (Tartu 2024) eestkõneleja rolliga kaasnevaid mo-
raalseid kohustusi, mõlemad tunnetasid eestkõnelemist kui pikaaegset 
kutsumust, millega kaasneb siirus ja pühendumus. Ehk siis kõrged nõud-
mised. 

Kahtlemata on koostööseminarile kutsutud inimeste näol tegu insti-
tutsionaliseeritud rahvakultuuri esindajatega, kellel on mitu rolli. Nad on 
ühest küljest praktikud, kuid samas on nad ka vahendajad, kultuuripoliiti-
ka käepikendused, ja tihti palgalised – seega professionaalid, kes suunavad 
harrastajaid. Kuna rahvakultuurile loovad sisu just inimesed – harrastajad 
ja pärandikandjad – siis tegu ei ole pelgalt tarbimiseks loodud kultuuriga. 
Seega ideaalis peaks eestkõneleja olema valdkonnasisene inimene. 

Eestkõnelejate temaatikat lahkavas seminariosas kaardistasid laudkon-
nad oma valdkonnaga seotud inimesi ja organisatsioone ning juurdlesid, 
kas ja kes neist omab eestkõneleja rolli. Seejärel sõnastati, milline peaks 
olema hea eestkõneleja. Mõned valdkonnad suutsid paremini loetleda oma 
eestkõnelejaid – toodi välja konkreetseid isikuid ja asutusi, neid kirjeldati ja 
toodi välja ka nende seniseid tegevusi. Mõni laudkond suutis küll oma vald-
konnaga seotud isikuid-asutusi üles loetleda palju, kuid neist eestkõnelejaid 
välja valida oli juba raskem. Ehk ongi selles vastus olemas – kui sind ei teata 
eestkõnelejana, siis sa polegi tugev eestkõneleja. Nähtavaks olemise vajalik-
kust tõid esile nii Eva Truuverk kui Annela Laaneots ja see oli ka kõige lä-
bivam ootus seminari tulemusel konstrueeritud hea eestkõneleja kujutisele. 

Kerkis üles ka küsimus, kas eestkõneleja on just see asutus või isik, kelle 
poole meedia pöördub ise, kui on vaja kommentaari mõne parajasti aktuaal-
seks muutunud rahvakultuuri valdkonna esindajalt. Siinkohal on suhtluse 
initsiatiiv väljastpoolt valdkonda sisse, ehkki me eestkõnelemisest rääkides 
mõtleme enamasti seest välja kommunikeerimist. 

Eestkõnelemise-teemaline seminar oli ehk päeva üks otsesema tulemu-
sega osi, kuna paljud organisatsioonid, kellelt oodatakse tugevamat init-
siatiivi oma valdkonda pildis hoida, olid ka saalis esindatud ja nii kuulsid 
nad otse konkreetseid soove enda suunas, meeldetuletust teha rohkem tööd 
kommunikatsiooni osas. 

Hägune on ka hea

Kokkuvõttes tuletas Elo-Hanna Seljamaa meelde, et rahvakultuuri 
valdkondade määratluste ja avaldumisvormide hägusad alad said semi-
naris kaardistatud, kuid kõike hägusat polegi vaja ära täpsustada ja sega-
dus näitab mõttepotentsiaali. Loodetavasti ei jää rahvakultuuri inimeste 
kokkusaamised ja ühised mõttetalgud liiga sügavasse talveunne ning 
koosmõtisklemine jätkub. 

Epp Tamm

Seminaripäev salvestati ning on järelvaadatav Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodu-
lehe (rahvakultuur.ee) kaudu. 
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Mis siis on rahvakultuur?

Teisipäeval, 20. oktoobril toimus Tallinnas Erinevate Tubade Klubis 
Eesti Rahvakultuuri Keskuse korraldatud koostööseminar, kus just selle-
le küsimusele vastust otsiti. Kohale olid tulnud nii kultuuriministeeriumi 
kui ka üleriigiliste rahvakultuuri keskseltside esindajad, teadlased, vald-
konna spetsialistid, omavalitsuste esindajad jt, et üheskoos arutata rahva-
kultuurialaste mõistete teemal.

Kunagise rahvakultuuri seaduse ettevalmistamise puhul oli üheks suu-
rimaks komistuskiviks just küsimus, mida me täpselt rahvakultuuri all 
mõtleme. Seekordsel koostööseminaril oli välja pakutud mitmeid võima-
likke variante, mille üle arutamisega kolm erinevat töörühma tegelesid. 

Meie rahvakultuuri definitsiooni arutlusele pühendatud rühmatöö gru-
pis kaldus jutt iga natukese aja tagant tunnetusele – mida me täpselt rah-
vakultuurina tunnetame ja mida mitte. Sellele oli palju lihtsam vastata, kui 
küsimusele „mis see ON?“. Samuti avastasime end korduvalt arutlemast, 
millest me räägime ja mis vahe neil mõistetel on – Eesti rahvakultuur või 
eesti rahvakultuur, rahvakultuur või rahvuskultuur? 

Eesti Kooriühingu esimees Hirvo Surva pakkus välja väga laia definit-
siooni „rahvakultuur on kõik see, mida rahvas teeb“, mis on mitmes mõt-
tes õige, aga sel juhul kaoks nii mõistete kui nende aruteluvajadus hoopis. 
Lätis tehti mõni aeg tagasi teise äärmusesse kuuluv ettepanek käsitleda 
koorilaulu rahvusliku traditsioonina ainult juhul, kui koor esitab läti rah-
valaule või nende seadeid, aga seegi ei andnud eriti häid tulemusi. See-
ga oli meiegi vastusevariantide arutelu veidi sarnane vanale loole sellest, 
kuidas pimedad mehed kirjeldasid elevanti – igaüks kirjeldas seda kohta 
elevandist, mida ta sai ise oma käega katsuda.

Vastusevariante, mida arutada, oli ERK-i poolt ette antud viis ja meie 
jõudsime oma rühmaga järgmiste arutelude juurde.

1. Rahvakultuur kui loominguline ja traditsioonidel põhinev harras-
tustegevus.

Koorilaul, rahvatants ja rahvuslik käsitöö on selgelt eesti rahva jaoks 
traditsioonilised, kuid kas seda on ka rahvateater? Osa arvas, et mitte, osa 
leidis, et kui võtta lähtekohaks „Vigased pruudid“ ja „Sada vakka tan-
gusoola“, kuulub ka harrastusteater rahvakultuuri alla. Kui Koolitantsul 
tantsitakse hoopis flamenkot, breiktantsu, kaasaegset tantsu, kas see siis 
on rahvakultuur? Enamus siiski leidis, et mitte – rahvakultuuri tunneta-

vad inimesed rohkem siiski omaenda rahva traditsioonidel põhineva tege-
vusena. Ja mis saab siis, kui harrastuse korras väikekandleid tegev või kin-
daid kuduv tegelane arendab oma oskused nii kaugele, et saab meistriks, 
kes selle tööga leiba teenib – kas ta väljub seetõttu rahvakultuuri vald-
konnast? No ei välju ju, kandlemeister ja käsitöömeister ei pea tingimata 
harrastajad ehk asjaarmastajad olema.

Seega võib rahvakultuuri mõista kui loomingulist ja omamaistel tra-
ditsioonidel põhinevat harrastus- või professionaalset tegevust.

2. Rahvakultuur kui pärimuskultuur ja vaimne kultuuripärand.
Lõputu vaidlus selle üle, kas „rahvakultuur“ on nõukaaegne ja oma aja 

ära elanud väljend ja nüüd peakski selle asemel kasutama „pärimuskul-
tuuri“, või on need kaks erinevat asja, lõppes vähemalt seekordsel semina-
ril ettepanekuga kasutada „rahvakultuuri“ ja „pärimuskultuuri“ lihtsalt 
sünonüümidena. Aga definitsiooni sooviti siiski täiendada – rahvakultuur 
kui pärimuskultuur ning vaimne ja aineline kultuuripärand. 

3. Rahvakultuur kui rahvuslike ja paikkondlike kultuuritraditsiooni-
de uurimine, hoidmine ja jäädvustamine.

Siin küsimusi ja lisandusi ei tekkinud. On selge, et rahvaluuleuurijad, 
koduloouurijad, muuseumitöötajad jms on oluline osa rahvakultuuri taas-
loomisel ja mõtestamisel.

4. Rahvakultuur kui rahvakultuurialane seltsitegevus, koolitused ja 
täiendõpe.

Siin ka küsimusi ja lisandusi ei tekkinud. Külaseltsid, väikekannelde 
või rahvariiete tegemise õpitoad, kiviaialadumise kursused jms praktili-
sed õpitoad ja ühistegemised on oluline osa rahvakultuurist.

5. Rahvakultuur kui avalikud kultuurisündmused.
Siin tekkis vastakaid arvamusi hulgem. Enamus oli seda meelt, et iga 

avalik kultuurisündmus ei pruugi kuuluda rahvakultuuri alla, küll aga 
leiti, et külaseltsi tõnisepäeva simman on kahtlemata rahvakultuur ka 
siis, kui seda korraldada kinnise üritusena. Ja teisalt – Michael Jacksoni 
kontserti või romurallit ei tajunud keegi rahvakultuuri osana vaatamata 
sellele, et need üritused toimusid lauluväljakul. Ehk aitaks see, kui seda 
definitsiooni taas natuke täiendada: rahvuslikel traditsioonidel põhine-
vad avalikud kultuurisündmused?

Koostööseminar andis palju häid mõtteid, kuid eelkõige oli see väga 
hea koostöökoht. Õigeid ja lõplikke vastuseid kõigile küsimustele me ei 
saanud, aga see polnudki eesmärk. Küll saime arutelu kaudu kätte ühise 
mõtlemissuuna ning koostöökogemuse.

Kaie Tanner
Eesti Kooriühingu tegevjuht

Dirigent
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Eesti digikultuuriaasta 2020

2020 oli Eestis digikultuuri teema-aasta, mille viis aastat tagasi kuulu-
tas välja kultuuriministeerium. Vaevalt võis keegi toonastest otsustajatest 
aimata, kui täpselt märki valitud teema just tänavu tabab. Lõppenud aas-
tal oli perioode, mil digikultuur oligi pandeemiast tingitud eriolukorra 
tõttu pea ainus kättesaadav kultuurivorm kogu riigis. 

Digikultuuriaastat korraldas neljaliikmeline konsortsium,  millesse 
kuulusid juhtpartnerina Eesti Rahvusraamatukogu ning Muinsuskait-
seamet, Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Filmi Instituut. Juba aastat ette 
valmistades seadsime endale kaks suurt eesmärki: muuta kultuur osaks 
e-Eesti eduloost ja käivitada algatusi, mille pikaajaline mõju ulatub kau-
gele üle kalendriaasta piiride. Järgnevalt käingi läbi mõned olulised te-
gevused, mis digikultuuriaasta jooksul ette sai võetud, aga mille pikem 
mõju on alles ees.

Heliraamatud

Vaatamata Eesti digitaibukusele puudus meil kuni eelmise aastani 
heliraamatute kommertsturg. Tasuta kuulamiseks olid vaid läbi aegade 
ERR-is salvestatud kuuldemängud, järje- ja unejutud. Eesti heli- ja di-
giraamatute turuosa kogu kirjastusturust moodustas tühised 2–3%, sa-
mas kui meie naabritel rootslastel ulatub see pea 50%-ni. Kui kevadised 
eriolukorra piirangud jõustusid, jäid näitlejad päevapealt tegevuseta ja 
raamatupoed suleti. Tellisime koostöös kultuuriministeeriumiga kiirelt 
50 eesti autori proosateose helindamise professionaalsete eesti näitlejate 
poolt, et anda neile rakendust ja tuua kirjandus üle võrgu kodudesse. Tä-
naseks on need heliraamatud saadaval kahel veebiplatvormil – digiread.
ee ja https://mybook.me/ee/ – ning aasta lõpuks lisandus sinna juba 
teist samapalju teoseid. Peagi lisanduvad veebilehtedele ka mobiiliraken-
dused ja loodame, et mõne aasta pärast on heliraamat muutunud meie 
inimeste igapäevaosaks.

Ühine muuseumite külastuskaart

Eestis inimesed külastavad muuseume kõige rohkem ühe elaniku 
kohta Euroopas ja võibolla kogu maailmas. Meil on viimase kümnendi 
jooksul rajatud ja arendatud terve rida maailmatasemel muuseume – 

mõelgem vaid Meremuuseumile / Lennusadamale / Paksule Margaree-
tale, Eesti Rahva Muuseumile, Eesti Ajaloomuuseumile ja teistele. Ometi 
puudub Eestis muuseumite ühine külastuskaart, nagu see toimib edukalt 
Soomes, Hollandis ja mujal. Olukorra muutmiseks tellisime ettevalmista-
va uuringu muuseumite ühise digitaalse külastuskaardi rakendamiseks. 
Digitaalne muuseumikaart võimaldab muuseumitel reaalajas jälgida oma 
külastajate arvu, nende käitumismustreid, rikastada külastuskogemust 
elektrooniliselt järgi saadetud materjalidega, teha ühiseid turunduskam-
paaniaid ja tervikuna suurendada muuseumikülastuste arvu veelgi. Kui 
jõudsalt edasi liigume, saab muuseumikaarti ehk juba järgmiseks jõuluks 
kingina pakkuda – tegevus, mis on väga populaarne Soomes. 

Virtuaalfestivalid

Kõik festivali-, ürituste- ja suveetenduste korraldajad leidsid end 
eriolukorra ajal vaakumis. Tegutseda ei lubatud, aga polnud ka teada, 
millal uuesti lubatakse ning kui suurele publikule. Paljud artistid hak-
kasid andma internetis kodukontserte ja improviseeritud etendusi, meie 
aga tahtsime katsetada, kas ja kuidas on võimalik internetis või hübriid-
selt korraldada terveid festivale. Valisime testimiseks välja Intsikurmu 
muusikafestivali ja Pimedate Ööde filmifestivali. Kui esimesel jäi külasta-
jate arv veebis pisut alla oodatu, siis PÖFF-i tulemused olid rõõmustavad, 
pileteid müüdi nii kinodesse kui seanssidele internetis, ja festivali pro-
fessionaalide programmis osales rohkem filmiinimesi kui kunagi varem. 
Selge on see, et hübriidsed festivalid, kus osa tegevusi toimub füüsilises 
ja osa virtuaalruumis, on paratamatu tulevik. Tähtis on ennekõike, kuidas 
see mudel majanduslikult jätkusuutlikuks muuta ja see oligi meie ekspe-
rimendi peamine küsimus.

Õiglane muusikaplatvorm artistidele

Valdav osa muusikast kuulatakse tänapäeval mitte plaatidelt või teis-
telt füüsilistel kandjatelt, vaid voogedastuses. Tuntumad platvormid Ees-
tis on Spotify, Deezer, Tidal jt. Ometi on raske leida Eestis muusikut, kes 
oleks rahul voogedastusplatvormide poolt artistidele esitatud tingimuste 
ja kohtlemisega. Lühidalt – artist, kes Eesti mõistes võib olla väga po-
pulaarne, saab oma loomingu eest voogedastusest vaid sandikopikaid, 
kui sedagi. Olukorra muutmiseks ja autoritele õiglase tasu maksmiseks 
alustasime uue voogedastusplatvormi käivitamist, mis lubab artistidel ise 
palasid internetti laadida ja saada nende kuulamise eest 90% laekuvast 
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tulust. Projekti veab televisioonistki tuntud Reigo Ahven. Nagu muuseu-
mikaardiga, loodame siingi kasutada teenust juba 2021. aasta lõpuks ja 
muuta platvorm rahvusvaheliseks.

Kokkuvõtvalt muutis digikultuuriaasta 2020 meid kõiki laborihiirteks, 
kelle peal katsetati väga lühikese aja jooksul ära paljud digitaalse kultuu-
riloomise ja -tarbimise viisid, mis muidu oleks võtnud aastaid. 

Loodan väga, et see kiirendus ei tekitanud meis ainult vastumeelsust, 
vaid et noppisime sellest väärtuslikke õppetunde ka tulevikuks. Sest –  
tahame me seda või mitte – digikultuur ongi suures osas kultuuri tulevik. 

Martin Aadamsoo

Eesti Rahvakultuuri Keskus on ERK

Rahvakultuur, see tähendab 65+ pastlasahistajaid ja koorilauljaid. 
Enamik inimesi ei puutu rahvakultuuriga üldse kokku ja kui tahate, et 
miskit muutuks, siis tuleks hakata innovaatiliselt asjadele lähenema ja 
seda rohujuuretasandilt alates. Praegu on rahvakultuur hall.

Rahu, see esimene lõik pole siiski minu öeldu ega kuulu ühegi Eesti 
Rahvakultuuri Keskuse töötajale, vaid see on üks osa tagasisidest, mida 
saime siis, kui hakkasime uurima, milline võiks välja näha meie uus ko-
duleht. Üle-eestilise valdkondliku küsitluse taga oli soov teada saada, 
mida inimesed meie kodulehelt otsivad või leida soovivad ning mida 
nende jaoks tähendab rahvakultuur. 

Pean tunnistama, et kohati tegid vastused meile nalja, kuid see näi-
tas kätte ka suuna, mille osas peame väga palju tööd tegema. Saime aru, 
et see, mis meile on tööalaselt igapäevane, pole kõigi jaoks arusaadav. 
Kindlasti ei saa me öelda, et osa vastajaid on rumalad ja teised mitte.  Ei. 
Saame öelda, et peame veel rohkem selgitustööd tegema ning seda kõike 
rohujuuretasandist alates, st päris pisikesi ilmakodanikke kaasates. 

Üks asi on olla ühises mõistete tähenduse ruumis, kuid teine osa sellest 
on hariduslik pool. Kui me vastajatega lähemalt rääkisime, siis selgus, et 
neil kõigil on siiski rahvakultuuriga kokkupuude olemas, kuid suitsu-
saunas käimine, muinasjuttude rääkimine või süldi keetmine ja verivorsti 
tegemine esivanemate retsepti järgi ei suhestunud neile otseselt rahva-
kultuuriga. 

Igatahes olime saanud väga põhjaliku tagasiside, millest sündis mitu 
imelist asja. Tänu Miltton New Nordicsile, AD Angelsile, küsimustele 
vastajatele, meie töötajatele ning hulgale oma ala spetsialistidele astusi-
me suure sammu organisatsiooni arengus edasi. Valmis koduleht, saime 
nimetäiendust ning oleme tähelepanu alla võtnud ka noored. Siinkohal 
olgu kohe öeldud, et kogu uuendusliku paketi aluseks on üle-eestilise 
küsimustiku vastuste analüüsi tulemusel valminud kontseptsioon.

1. aprillist 2020 kasutame kodulehte, mis on uuenenud nii disaini, 
ülesehituse, funktsionaalsuse, värvigamma kui sisu poolest. Uuenenud 
on veel asutuse sümboolika – alates logost ning lõpetades muude vi-
suaalse identiteedi kujunduslike elementidega. 6. aprillil 2020 kinnitati 
meie asutuse nimeks Eesti Rahvakultuuri Keskus. 

Kasutusel olev logo põhineb rahvapärimuslikul ornamendil – ilmarat-
tal. Selle kodarad sümboliseerivad kaheksat ilmakaart ning nende kesk-
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punkt rahvapärandi üksikute osade kohtumist. Nii kohtuvad Eesti Rah-
vakultuuri Keskuses meie pärandi eri osad — kunst, käsitöö, rahvatants, 
muusika, näitekunst, luule, tavad, toidukultuur jne.

Need osad on meie kodulehel oma uues kuues peremärkideks saanud. 
Peremärkide eesmärgiks on näidata, et rahvakultuur, see on palju enamat 
kui rahvatants ja koorilaul. Me kõik oleme osake sellest mõistest ja tege-
vusest. See on muusika, kaunid esivanemate lood, toidukultuur, käsitöö, 
kunst, tants, teater ja loomulikult keel. Keeled mängivad maailmas väga 
olulist rolli. Suhtleme ju omavahel eri keeltes. Keelel on suur roll meie 
identiteedis ja Eesti Rahvakultuuri keskuse piirkondlike kultuuriruumi-
de toetusmeetmed väärtustavad ja toetavad näiteks kõige muu hulgas 
veel Eesti murdeid. 

Logo stiliseering on omakorda tikandil põhinev ja see väljendab ehe-
dust, isetegemist, erilisust ning teatavat korrapäratust. Olulisi väärtusi, 
mis rahvakultuuri loovad ja edasi kannavad. 

Võrreldes eelmise kodulehega on uuel lehel enam tähelepanu pööra-
tud lihtsusele ja info leitavusele. Lisandunud on ka vaegnägijate vaade 
jpm.

Peale kodulehe värvigamma ja sisu muutmise on meil valmimas to-
redad rahvakultuurialased töölehed lasteaedadele. Tegeleme imelugude 
korjega ning meie vaimse kultuuripärandi osakonna eestvedamisel sai 
korraldatud koostööseminar, kus rääkisime koostööpartneritega veel-
kord mõistete teemal. Seminaril ühtlustasime arusaama rahvakultuuri 
mõistmisest valdkonna põhimõistete tähendusväljade kaudu ja sõnas-
tame ootused eestkõnelejatele. Sellel teemal sammume jõudsalt ka uuel 
aastal edasi. 

Digikultuuriaastale kohaselt ja koroonakriisi valguses astusime edu-
kalt digimaailma uskumatutesse avarustesse. Aasta 2020 tõi meile tõesti 
põnevaid aegu ja jätkuvaid muutusi meie tööharjumustes ja käitumisvii-
sides. Nii juhtus, et märtsil läksime kogu kollektiiviga kaugtööle. Seda 
eelkõige meie ning teiste inimeste tervise kaitseks. Töö ei jäänud siiski 
tegemata. 

Nüüd võib öelda, et oleme tugeva annuse IT-tehnilist teadmist saa-
nud ja neid teadmisi ka valdkonna inimestele jaganud. Loomulikult pole 
kaugtöövorm meie asutuse jaoks uudne, kuid eriolukord lõi sellele uue 
tähenduse. Pidime oma tööprotsessid rohkem läbi mõtlema ja töö paind-
likumaks muutma nendel suundadel, kus varem ei peetud mingil põhju-
sel kaugtööd võimalikuks. Näiteks koolituste läbiviimine või erinevate 
infopäevade korraldamine.

Meie kaugtöö tulemuslikkus sai tunnustatud. Elisa, Targa Töö Ühing 
ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE tunnustas Eesti Rahvakultuuri 
Keskust kaugtöömärgisega. Seega kaugtöö rakendamisega oleme oma 
asutuses teinud suur arenguhüppe.

Aga see pole veel kõik, nagu öeldakse teleturus. Arenguid on meil 
tõesti veel. Personalijuhina on mul väga hea meel, et täidetud on suuli-
se pärandi spetsialisti ametikoht. Lisaks näen igapäevaselt meie inimeste 
initsiatiivi paljude teemade lahendamisel. Olgu selleks siis laulu- ja tant-
supeo liikumise seaduse või erinevate toetusmeetmete ettevalmistamine. 
Suuri pingutusi teeme sellel nimel, et jõuda lõpuni innovaatilise rahva-
kultuuri andmebaasi loomisega ning leida uusi ja võimsaid lahendusi 
rahvakultuuri valdkonna arendamisel. 

Meist teatakse järjest rohkem ja meie asutus on muutunud populaar-
seks ka üliõpilaste seas, kes soovivad oma praktikat rahvakultuuri vald-
konnas läbi viia. Jah, meie asutusse on praktikale oodatud kõik hakkajad 
ja julgeid õppurid, kes soovivad õpitud teadmisi kinnistada ja omandada 
uusi erialaseid oskusi ning saada rahvakultuuri ja riigiasutuse töö koge-
must. Tegime kodulehele kohe eraldi rubriigi, kust saab praktikavõima-
luste kohta rohkem infot.

Pöördudes korraks veel alguse juurde, siis tänu sellele toredale aastale 
ja osavõtlike inimeste tagasisidele oleme kindlad, et rahvakultuur peab 
olema ja on erk. Isegi needsamad pastlasahistajad ja koorilauljad, ning 
uskuge, vanusel pole siin mingit rolli. Erk saab alati olla. Täpselt selline 
sõna tuleb kokku ka meie asutuse esitähtedest ja täpselt sellised on meie 
töötajad. ERK rahvakultuur ja ERK valdkondlik inimene.

Aitäh kõigile, kes on andnud panuse meie asutuse kasvamisele ja sü-
gav kummardus meie oma inimestele, kes suurtes muutustes pole kao-
tanud pead ning jätkuvalt ning innustavalt uute mõtete ja ideedega välja 
tulevad. 

Kaja Liivak
Kommunikatsiooni- ja personalijuht
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Kuhu liigud, rahvamaja?

Järelmõtteid Eesti Rahvamajade Ühingu 
tegemistest 2020. aastal.

Asun mõtterännakule oma märkmikku ja mälupilte sirvides.
Mina olen rahvamajausku. Mõned neist majadest on moodsa disaini ja 

innovaatiliste tehniliste lahendustega. Teised jälle vanad, armsalt väike-
sed, mõned isegi ahjuküttega. Ja kolmandad, mis jäävad selle kahe reaal-
suse vahele. Neid pole vaja võrrelda. Maja on maja, kuid ega maja üksi 
pole midagi. Rahvamajale annavad mõõte inimesed, kes seal toimetavad, 
ja rahvas, kes seal käib. 

Mu isiklik kokkupuude rahvamajaga sai alguse lapseeas. Kasvasin 
üles külas, kus alates 4. klassist läksid kõik õpilased rahvamaja puhkpil-
liorkestrisse. Sundust ei olnud, see oli nii iseenesestmõistetav. Harjuta-
mist alustati septembris ja põllumeestepäeva kontserdil oktoobri keskel 
olid uued liikmed juba orkestriga laval “Sulikod” esitamas. Rahvamaja 
puhkpilliorkestris osaledes kujunesid mitme põlvkonna kultuurilised ja 
rahvuslikud väärtushinnangud. Selle uskumatu kujunemisprotsessi fe-
nomeniks oli rahvamaja juhataja, kes andis ka koolis muusikatunde. Ta 
oli meesterahvas. Lisaks noodilugemise- ja pillimänguoskusele õppisime 
temalt käitumiskultuuri, ajajaotust, üksteisega arvestamist ja kõike muud 
eluks vajalikku. Ja muidugi viis ta meid suurtele laulupidudele.

Vahel mõtlen, et rahvamajade töötajad on nagu majahaldjad. Või mis 
nagu, nad ongi. Näe, kus tuli praegu mõtteuid: miks ei võiks see hald-
jaolemus kajastuda nende ametinimetuses! Juhataja-majahaldjas teeks 
perenaine-kultuurikorraldajale silmad ette küll! 

Kui mina omal ajal rahvamaja juhatajaks kandideerisin, otsiti töökuu-
lutuses mõisaprouat, sest rahvamaja asus endisaegses mõisamajas. See oli 
väike karjamõis, sain seal rohkem ikka haldjas olla. 

Ma ei tee igapäevaselt enam rahvamajatööd, aga nemad on jäänud. 
Koosolekutel, konverentsidel, koolitustel, kutseandmistel, maakondlikel 
õppereisidel, suvekoolides, tänuüritustel, veebiseminaridel, kontsertidel, 
pidudel ja niisama argistel kokkusaamistel imetlen ma ikka, kui vaimus-
tunult võivad nad rääkida oma tööst, millise pühendumusega veavad 
paikkonna kultuurielu, teenivad oma kogukondi parimal moel. Nad on 
siirad ja targad. Minu inimesed. 

Vahel on nad täitsa väsinud. Mõned on läbipõlemise äärel. Aga siis 
löövad jälle selja sirgu ja silmad särama. Ma usun neisse. 

Eesti Rahvamajade Ühingule oli 2020. aasta niisama teistmoodi, keeru-
line ja muutusterohke nagu kogu ülejäänud maailmale. Sündmuste kesk-
messe jääb septembri viimasel päeval Haapsalu kultuurikeskuses toimu-
nud Baltimaade kultuurikeskuste konverents “Kuhu liigud, rahvamaja?”. 
Pandeemia tõttu oli põhjust seda küsimust esitada pea aasta ringi.

Kui me aasta alguses esinduskoguga Hiiumaal suvekooli ja Kaheksa-
kanda planeerisime, polnud saabuvast kriisist veel mingeid märke. See 
oli vast veebruaris, kui arutasime, kuidas küll seda digikultuuriaastat 
rahvamajade ja kultuurikorraldusega siduda. Märtsi alguses lõppes Eesti 
Rahvakultuuri Keskuse järjekordne kultuurikorraldajate täienduskooli-
tus. Me omavahel ütleme ikka “rahvamajakursus”. 

Ja siis hakkas juhtuma. Tavapärane elukorraldus muutus päevapealt, 
ka rahvamajja saabus digirevolutsioon. Rahvakultuuri keskus reageeris 
kiirelt, pakkudes välja erinevaid veebipõhiseid koolitusi digipädevuste 
omandamiseks ja arendamiseks. Teoks said kümned veebikoosolekud 
ja -koolitused. Kutseandmise kevadvoorus pidasime maha kahepäevase 
veebimaratoni, mille tulemusena anti välja 9 kutsetunnistust. 

Kevadel peatati rahvamajades kõik tegevused. Arvasin, et nüüd ome-
ti saavad kultuuritöötajad ennast välja puhata ja pühenduda rahulikult 
projektide, aruannete ja kuhjunud paberimajanduse korrastamisele, mil-
leks tavaolukorras kunagi normaalselt aega ei jagu. Aga nii ei läinud. 
Tuli tegeleda kavandatud sündmuste tühistamistega, edasilükkamistega, 
uute kokkulepete sõlmimisega, kuklas vasardamas hirm, et majanduse 
seiskumise tõttu võib rahvamaja jääda ilma rahastusest ja juhataja tööst. 

Hiljem kuulsin, et mitmed omavalitsused kaasasid kultuuriinimesi 
sotsiaaltöösse, mõned aitasid koolidel toidupakke jaotada, teised jälle 
hakkasid oma rahvamajades ise jõukohaseid remonttöid tegema.

Rahval oli kõige rohkem kahju, et jaanipeod jäid pidamata. ERMÜ 
jaoks oli valusaim otsus suvekooli ärajätmine. 

Esinduskogu kogunes kesksuvel Toris, et kaardistada hetkeolukorda 
ja anda sisendeid ERMÜ arengukava uuendamiseks. Sel seminaril läks 
lendu idee korraldada oktoobris ülemaaline rahvamajade päev. Rah-
vamajajuhatajad tulid mõttega rõõmsalt kaasa ja 24. oktoobril avas sa-
dakond rahvamaja üheaegselt oma uksed. Kogu päeva lõikes tehti sot-
siaalmeedias sündmustest ülekandeid ja näidati videofilme maakondade 
rahvamajadest. Digikultuuriaastale kohaselt toimus otseülekandena vee-
biümarlaud, kus vestlusringis arutasid rahvamaja rolli ja võimaluste üle 
eri maakondade kultuurivaldkonna spetsialistid. Mul oli rõõm ja au seda 
vestlusringi vedada.
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Jõudsingi ringiga tagasi ERMÜ konverentsi juurde. Oi kui palju kõlas 
seal asjalikke ja edasiviivaid mõtteid! Olen märkmikusse kribanud mitme 
lehekülje jagu ülestähendusi, mille lugemine mind jätkuvalt vaimustab. 

 
Nagu näiteks:

♦ See, mis kannab ja hoiab, on rahvamajades olemas. 
♦ Nendel majadel rajaneb Eesti jätkusuutlikkus ka praegu.
♦ Eesti seisab rahvamajade toel.

Võtan oma mõtterännaku kokku ERMÜ juhatuse esimehe Ülle Väli-
mäe öelduga. Konverentsi avakõnes vahendas ta vestlust noore Tartumaa 
kolleegiga: “Tead, elu on ikka nii ägedalt käima läinud! Vaata, kuidas meid on 
vaja!”

Reet Suurkask
ERMÜ liige

Mõtteid koorimuusika-aastast 2020

2020 oli täiesti eriline aasta. Juba selle poolest, et sellest ei saa kõnelda 
mainimata koroonaviirust, ehkki üldse ei tahaks – see oli paratamatult 
üks möödunud aasta isehakanud keskpunkte. Ja paraku ka selle poolest, 
et nii vähe plaanitust teostus – või siis teostus teistmoodi.

Läbi 2019. aasta kestnud ettevalmistus dirigentide palgatoetuse välja-
töötamiseks läks aga õnneliku erandina kavandatud rada mööda edasi ka 
2020. aastal. Praegu on teha veel taotlusjuhendid, näidislepingud ja muud 
dokumendid, tutvustada vastvalminud palgatoetuse meedet infopäeva-
del ning märtsis 2021 saavad koorid ja orkestrid hakata toetust taotlema. 
Lõpuks ometi!

Täiesti kavandamata jõudsid 2020. aastasse aga kriisimeetmete arutelu 
ja menetlus eriolukorrast tingitud probleemide lahendamiseks. Õnneks 
oli kultuurivaldkonnas sellealane tugi ja abi tõesti olemas, erinevalt teis-
test töötajatest kompenseeriti koorijuhtidele ka võlaõiguslike lepingute 
alusel makstud töötasu, kooridele saamata jäänud kontserditasud, kasu-
tamata jäänud saalide üür või asendusruumide rentimise kulud. Kahjuks 
jätsid paljud tööandjad aga toetuse taotlemata, lõpetasid dirigentide kä-
sunduslepingud ja/või saatsid nad palgata puhkusele, nii et paljud koo-
rijuhid kaotasid ikkagi suure osa oma sissetulekust. Kas pelgasid tööand-
jad taotlemise keerulisust, oli neil palju muud tegemist või ei jõudnud 
info taotlemise võimalikkuse kohta kõigile kohale, seda me ei teagi. 

Hea oli tõdeda kultuuri- ja haridusvaldkonna ühtsus – raskes olukor-
ras tehti koostööd, loodi töörühmad ja kriisikomisjonid, jagati ja küsiti 
infot, kohendati abi tingimusi valdkonna vajadustele vastavaks, kuulati 
ära ja anti nõu. Suurepärane koostöö oli Kultuuriministeeriumi, Haridus- 
ja Teadusministeeriumi, Eesti Muusikanõukogu, Eesti Rahvakultuuri 
Keskuse, Terviseameti ja Tallinna linnaga. Vaatamata Terviseameti äär-
misele ülekoormatusele oli neil võimalik aidata välja töötada koorivald-
konna tegevuse juhend sügiseks ning vastata meie küsimustele kooride 
ja orkestrite töö korralduse kohta. Tegime kooriühingu kodulehele eraldi 
COVID-info sektsiooni, saatsime kooridele kohandatud info võimalikult 
kiiresti laiali ja panime üles, vastasime lõpututele küsimustele selle koh-
ta, kas ja kuidas võib teha kooriproove, laagreid, kontserte või koolitusi 
koroonaajal jne jne. Kunagi varem pole kooriühingu (kodu)kontor vist nii 
suurel määral kiirabistaabi moodi välja näinud.
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Kaks korda 2020. aasta jooksul tühistasime Eesti Kooriühingu kodule-
he sündmuste kalendrist kümnete kaupa kontserte – märtsis ja detsemb-
ris. Kui õnnestus tühistamise asemel edasi lükata, oli juba hästi. Mitmeid 
sündmusi lükkasime edasi rohkemgi kui üks kord. 

Meie koorimuusika-aasta 2020 algas traditsiooniliselt koori-ja puhk-
pillimuusika aastagalaga 23. jaanuaril, mille näo kujundasid seekord 
kunstiline juht Kuldar Schüts, lavastaja Helen Rekkor ning videokunst-
nik Aljona Movko-Mägi. Varasemast suuremat rõhku visuaaliale asetav 
aastakontsert jäi erilisena meelde. 

Jaanuarist märtsini tegelesime põhjalikult koorimuusika arengusuun-
dade 2020–2025 alusel tegevuskava väljatöötamisega. Kevadeks-suveks 
jäi ühine töö pausile, kooriühing ja alaliidud jätkasid mõttetööd sektsioo-
nides ning 8. oktoobril kohtusime ühisel suurel koosolekul rahvusraa-
matukogus, et täiendatud tegevuskavad koos üle vaadata. Iga-aastane 
tegevuskavade ülevaatamine jääb aga tööplaani kuni 2025. aastani. 

13.–14. märtsile planeeritud X koolisegakooride konkurss-festiva-
li Pärnus kevadel korraldada ei saanud, seega toimus see 30. oktoobril 
ning vahepeal taas keeruliseks muutunud olukorra tõttu said varasema 
13 koori asemel osaleda vaid 5. Teistel oli koosseis vahetunud, sügisel 
oli proovitegemine võimatu või ei lubanud koolidirektor koori festivali-
le esinema. Kuid osalenud koorid esinesid väga hästi, õpitubades lustiti 
täiega ning festivaliatmosfäär oli tore ja südamlik.

16.–17. maile planeeritud lastekooride konkurss Keilas lükkus 2021. 
aasta märtsi lõppu. 12.–14. juunile planeeritud mudilaskooride festival 
MudiFest aga tegi läbi mitu muutust – konkurss ja festival toimuvad 
2021. aastal hoopis eraldi, esimene 15. aprillil Tallinnas ning teine 4.–5. 
juunil Kosel. Varem planeeritud Viimsil polnud kahjuks aasta hiljem 
enam võimalik festivali võõrustada. 

Kooriühingu volikogu toimus 10. juunil rahvusraamatukogus ning 
selle eel leidis aset ka koorivaldkonna, kultuuriministri ning omavalit-
suste esindajate ümarlaud koori- ja orkestrijuhtide töö tasustamise tee-
mal. Lisaks Eesti Kooriühingu, alaliitude ja koostööpartnerite esindaja-
tele olid kohal kultuuriminister Tõnis Lukas, Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvart ning Linnade ja Valdade Liidu esindaja Marika Saar. Konstruk-
tiivset arutelu sai jälgida ka ERR-i kultuuriportaali otseülekandest.

18. juunil avasime Eesti Kooriühingu ning Eesti Laulu-ja Tantsupeo 
SA koostöös valminud mälestuskivi „Laululavalt lahkunutele“ Metsa-
kalmistul, kus saame nüüd ja edaspidi meenutada neid, kelle viimane 
puhkepaik on kas kaugel või üldse teadmata.

8.–21. juulile planeeritud koorijuhtide õppereis Maailma Koorimuu-
sika Sümpoosionile Aucklandis jäi kahjuks ära, nagu ka kogu sümpoo-
sion. Reisipiirangud said sellele ülemaailmsele sündmusele paraku saa-
tuslikuks ...

17.–21. augustil toimus traditsiooniline koorijuhtide ja muusikaõpe-
tajate suveseminar, sedakorda esmakordselt Olustveres. Sealne maama-
janduskool oma ilusa ümbruse ning lähedal asuva Suure-Jaani kiriku ja 
gümnaasiumiga osutus väga sobivaks seminarikohaks ning kokku osa-
les sel suvel 169 inimest, kellele kooli saal isegi veidi kitsaks jäi. Kahjuks 
polnud veel kehtivate piirangute tõttu võimalik laagris osaleda vabariik-
likel noortekollektiividel, ka ei oleks nad tohtinud ühendkoorina esine-
da. Nende etteaste jääb ootama järgmist aastat.

Üle mitme aasta kutsusime suveseminari raames taas kokku ka kooli-
kooride sektsiooni koosoleku, kus viibisid kõigi maakondade esindajad. 
Arutati laulupeorepertuaari, peoeelset kategooriasselaulmist ja kooriju-
hi kutsekategooriatega seotud teemasid. 

X koolisegakooride konkurss-festivalil Pärnus sai A-kategooria esikoha Tallinna Reaalkooli 
segakoor, dirigent Eve Karp. Foto Aiki Koolmeister
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2020 pakkus palju uusi  
väljakutseid, kuid ka võimalusi

Aastale 2020 tagasi vaadates võib tõdeda, et see möödus kõigil teisiti, 
kui algselt planeeritud – nii ka folkloorivaldkonnas ja Eesti Folkloorinõu-
kogul. Mitmed üritused jäid ära või lükkusid edasi ning tööplaane tuli 
aasta jooksul korduvalt ümber teha. See oli aasta, mis õpetas meid koha-
nema ning paratamatusega leppima. 

Loodetavasti on kõigil sellest aastast kaasa võtta hulgaliselt positiiv-
seid emotsioone – leiti aega uudsete tegevuste jaoks ning pähe turgata-
sid mitmed loovad ideed, võimalused ning lahendused.

Siinkohal tahakski esile tuua virtuaalkeskkonnas toimunud meelde-
jäävamaid, hulljulgemaid ja positiivsemaid leide, mis loodetavasti leia-
vad teerajajana ka oma koha tänavuaastases kultuurikalendris. 

Tartu Folklooriklubi Maatasa üllatas tänavu avalikkust lausa kahe 
hoogsa virtuaalsündmusega. Märtsi lõpus toimus Tartu Tantsuklubi 
raames rahvusvaheline veebitantsuklubi. Kõigil, kel toapõrandal pisut-
ki ruumi oli, said tantsida 19. sajandi teise poole ning 20. sajandi alguse 
tantse. Pidu võttis lausa rahvusvahelisi mõõtmeid – tantsuklubiga liitu-
sid huvilised Lätist, Leedust, Soomest, Hollandist, Ungarist ja Šotimaalt. 
Üritus oli üles seatud tantsuklubidele tavapärases formaadis, kus koge-
nud pärimustantsusõbrad teevad elava muusika saatel tantsupõrandal 
uhkeid poognaid ning algajad omandavad tantsusammud teisi tantsi-
jaid silmanurgast jälgides. Projekti vedas ja õhtut juhtis Helin Pihlap. 
Kui tavapäraselt võtab tantsuklubidest osa mõnikümmend inimest, siis 
veebitantsuklubis oli aega veetmas üle tuhande külastaja.

Novembris toimus Maatasa ettevõtmisel tavapärase Tartu Noorte 
Folkloorifestivali asemel virtuaalne folgilahing “Tartu Folk-Off 2020”, 
mis kutsus kaheksat folkloorirühma Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest 
üksteisele väljakutseid esitama. Väljakutse sisuks oli õppida ära teise 
riigi rahvalaul ja -tants ning saata sellest kahe nädala jooksul oma ver-
sioon. Eestit esindasid rahvakunstiselts Leigarid ja Tallinna Prantsuse 
Lütseumi rahvatantsuansambel Leesikad. Punkte etteastetele andsid nii 
osalejad, publik kui ka koolinoorte žürii, mille tulemusena pälvis võidu 
Soome rahvatantsuansambel Motora. Sündmusel oli pea 1500 vaatajat.

Erakordne oli ka tänavuse Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu oluli-
seima aastasündmuse – XXIV Mardilaada – toimumine veebis. Laadal 
olid esindatud Eesti parimad meistrid ja paikkondlik traditsiooniline 
käsitöö, käsitööd õpetavad koolid ning muuseumid.  Facebookilehel 

Sügisel korraldasime ka traditsioonilise dirigentide baaskursuse Tal-
linnas koostöös rahvakultuurikeskusega. Dirigeerimise-, kooritöö me-
toodika ja vokaaltöö-alaseid teadmisi tuli seekord omandama 17 koo-
rijuhti. 

7. novembril toimus  järjekordne uue koorimuusika kontsert Tallinna 
metodisti kirikus, kus seekord toodi esiettekandele 9 uudisteost Eerik 
Robert Otsa, Kaarel Kuuse, Karin Kuulpaki, Liis Viira, Mari Vihman-
di, Mariliis Valkoneni, Patrik Sebastian Unti, Rasmus Puuri ja Valter 
Soosalu sulest. Kahjuks jäi koroona süül üks koor tulemata ning seega 
lükkus edasi ka Karl Tippi teose esiettekanne – kuid ette kandmata see 
ei jää. 

2020. aasta kinnitas, et ka eriolukorras ja keerulistes tingimustes on 
kooritegevus võimalik – tänu inimeste leidlikkusele ja pühendumise-
le. Proovid Zoomis ja Google Teamsi koosolekud, online-kontserdid 
ning väikeste gruppide fotodest kokkukleebitud kooripildid, Zoomis 
peetud rahvusvahelised koorimuusikakonverentsid ning kolleegidega 
kogemuste vahetamine Zoom-kohvikus ja Zoom-baaris, videokonkur-
sid koori- ja orkestrifestivalide asemel – see kõik toimus päriselt. Oli 
harjumatu, suurema töökoormuse ning väga paljude uute teadmiste ja 
oskuste õppimise aasta.

Kaie Tanner 
Eesti Kooriühingu tegevjuht 
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“Mardilaat. Seekord virtuaalne” said laadakülastajad otseülekande va-
hendusel osa traditsioonilisest laadamelust ning korraldajate sõnul oli 
imetlusväärne asjaolu, et virtuaalmaailma kolimise tõttu ei pidanud te-
gema kultuuriprogrammis ega õpitubades järeleandmisi. Kõigele leiti 
toimiv lahendus ning Mardilaat jõudis tavapärasest isegi laiema pub-
likuni. 

Virtuaalmaailma kolisid ka muuseumid. Eesti Vabaõhumuuseum 
pakkus jaanilaupäeval traditsioonilise rahvapeo asemel digijaanikut, 
kus viis tundi väldanud otseülekande vahendusel sai osa mitmekülg-
sest pööriöökombestikust ning nägi ajaloopildikesi erinevate sajandite 
jaanipidustustest. Vaatajad said heita pilgu paarisaja aasta taguse pere 
jaaniõhtule, ülemöödunud sajandi külajaanipeole ning möödunud sa-
jandi alguse võidupüha tähistamisele, helistada ennustuskotta, kuulata 
kiigelaule ja tervitusi muuseumisõpradelt, õppida jaanitantse, -mänge, 
lõket ja saunavihtasid tegema, pärga punuma ning nautida Leigarite 
kandle- ja torupillikontserti. Lavastatud videoklippide vahele rääkisid 
õhtujuhid jaanitule süütamise traditsioonist, krattidest, jaanitoitudest, 
saunakommetest ning paljust muust põnevast ja harivast.  Kel ei olnud 
võimalust jaaniõhtut Eesti Vabaõhumuuseumi seltsis veeta, saab seda 
järele vaadata Postimehe veebist. 

Uudne algatus tuli ka võru keele toetamiseks – Võru Instituudi 
Helüaida loomine. Selles varasalves hoitakse mitmesugust võrokeelset 
kuulamismaterjali – audioraamatuid ja lühemaid lugusid, nii pärimust 
kui kirjandust, nii lastele kui suurtele. Tegemist on tänuväärt koguga, 
mis aitab inimestel võro keelega esmatutvust teha või sidet hoida. Nagu 
tõdevad ka Helüaida loojad – võro keele populaarsus on tõusutrendis, 
kuid selle kasutusvaldkonnad, -võimalused ja -oskused kipuvad ahta-
maks jääma. Helüaida tegemisi korraldab MTÜ Luumisõ Kõrd ja ooda-
tud on kaastööd igas vanuses võro keele oskajatelt. 

Eesti Folkloorinõukogugi oli sunnitud lükkama kevadise Kultuuri-
kohviku projekti sügisesse. Et selle teistkordset ärajäämist juba varakult 
ennetada, seati eesmärgiks teha kontserdist paralleelselt ka otseülekan-
ne. Koroona ei suutnud selleks ajaks oma mõjuvõimu siiski veel saa-
vutada ning seepärast said heast pärimusmuusikast osa nii huvilised 
kohapeal kui ka arvutiekraanide taga – ühtekokku 1300 kuulajat.  Hõi-
mupäevadele pühendatud kontserdil esinesid Ruhnu saare viiulitrio ja 
spetsiaalselt hõimupäevadeks kokkutulnud ansambel Trepp.

Tänu mitmete sündmuste ärajäämisele keskendus Eesti Folkloorinõu-
kogu tänavu senisest enam aktsioonile “Hakkame santima!”. Augustist 
oktoobrini toimus kõikjal Eestis üle 20 mardikombestiku koolituse,  

ilmus raamatuke „Hakkame santima!“, valmis uus koduleht ning toi-
mus oludele kohandatud festivalinädal. Viimase krooniks oli Eesti Rahva 
Muuseumis toimunud kontsert-lavastus, kus sanditamiskombeid tutvus-
tasid kohalikud folkloorirühmad: Väike Hellero, Käokirjas, folklooriklubi 
Maatasa, Tartu udmurtide folklooriansambel Jumšan Gur, Narva vene 
folklooriansambel Suprjadki ja Tallinna rumeenlaste kogukond. 

Kindlasti oli väljakutseks mardilaupäev koos ukselt uksele käimise 
traditsiooniga. Tänavu sai au sisse tõsta selle armastatud rahvakalendri 
tähtpäeva perekesksemat tähistamist. Eesti Folkloorinõukogu kutsus ini-
mesi üles tähistama mardilaupäeva tubaste tegevustega: meisterdamise, 
mõistatamise ja maitsva kana- või haneprae valmistamisega. 

Kui Terviseamet soovitas mardisantidel kanda maski, siis Eesti Fol-
kloorinõukogu lausa kahte – nii meditsiinilist kui mardimaski. Samu-
ti kutsusime mardisante üles õnne õues jagama. Inimeste leidlikkust 
kinnitavad mitmed näited: mardid korraldasid oma kogukonnas vaba-
õhukontserdi või kutsuti õnne järgi janunev külarahvas sotsiaalmeedia 
vahendusel kokkulepitud paika, käidi sanditamas virtuaalselt ja palju 
muud. Lisaks ilmusid illustraator Laura Verte sulest meeleolukad kad-
ripäeva virtuaalpostkaardid, millel oli kujutatud humoorikaid võimalusi 
kadri(lau)päeva pidamiseks. 

Kuna kõik CIOFF-i (Rahvusvaheline Folkloorifestivalide ja Rahva-
kunstiorganisatsioonide nõukogu) kalendri festivalid jäid ära, toimusid 
mitmedki neist virtuaalselt. Näiteks osales rahvatantsuselts Pääsuke CIO-
FF-i India festivalil oma juubelikontserdi “Kiigele” videoga. 

Alates aprillist avaldas CIOFF oma Facebookilehel iganädalaselt vi-
deosid, mis tutvustavad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse 
kuuluvaid nähtusi. Postitused on pühendatud CIOFF-i 50. ja UNESCO 
75. aastapäeva tähistamisele. Videote nimistust leiab näiteks el baile chino 
(Tšiili), jooga (India), le fest-noz (Prantsusmaa), Semeiski kultuuriruumi 
(Venemaa), flamenco (Hispaania), Kihnu kultuuriruumi (Eesti) ja palju 
muud põnevat. Eesti Folkloorinõukogu, CIOFF-i ametliku esindajana 
Eestis avaldas kõik postitused ka enda Facebookilehel.

8. augustil tähistas CIOFF oma 50. aasta juubelit virtuaalsete 24-tunni 
jooksul toimuvate pärimuskultuuri töötubadega. Neis sai osaleda Zoomi 
vahendusel või  jälgida CIOFF-i Facebookis. Eestis juhendas meeleolukat 
töötuba Tartu Folklooriklubi Maatasa. Kõiki töötubasid on võimalik järe-
le vaadata. 
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UNESCO avas mai alguses kodulehe, kus jagatakse ülemaailmseid 
näiteid selle kohta, kuidas vaimse kultuuripärandi harrastamist on ko-
roona ajal uutes kohanenud oludes jätkatud. Eestist ei ole veel kahjuks 
ühtegi näidet lisatud, kuid sinna on võimalik veel kõigil täiendusi saata. 

Kõik eelpool toodud näited on vaid üksikud piisad suurest maailma-
merest.  Erakordseid sündmusi loodi kõikjal ja lõpmatult hulgal. Näiteks 
Suur Üleriigiline Võistumängimine 68 noore pärimusmuusikust osale-
jaga, helilooja ja karmoškaõpetaja Matis Leima püstitatud seto karguse 
kestvusmängimise maailmarekord ja palju muud. 

2020. aasta tõestas, et takistused on loodud nende ületamiseks ning 
oma kujutlustesse ei maksa liigselt klammerduda – igale olukorrale on 
olemas mitmeid lahendusi.  Kui uskuda teooriat, et kogu maailm sai algu-
se suurest plahvatusest, sooviks juba etteruttavalt teada, kas tänavusest 
kultuurisündmuste salvestamiste plahvatusest sünnib üks uus ning hoo-
pis iseäralik maailm. Või on see juba sündinud?

Monika Tomingas
Eesti Folkloorinõukogu tegevjuht

Eesti Harrastusteatrite Liidu aasta

Aasta 2020 ei olnud Eesti kultuurielule kerge, aga harrastusteater oli 
loominguline. 

Ilmus raamat teatriharrastamisest Eestis, Eesti Harrastusteatrite Liit sai 
uue kodulehe ja teatrilavastused kolisid veebi. 

Kevadel avanes harrastusteatrite videolavastuste arhiiv ja vaadata sai 
eesti autorite loomingut järgmiste teatrite esituses: Seasaare Teater “Kivi-
lombi kabaree”, EHH-Teater “Sõdalane”, Piibe Teater “Moe Mees”, Ta-
ritu Tubateater “Põrunud aru õnnistus”, Hageri H.H.H. “Kalevipoeg”, 
Margus Mankin “Külatraagik”, Ranna Viru rahvateater “Maili. Virumaa 
Rahvaülikooli lugu”, Abja Seenioride Näitetrupi Kolmas Voorus “Elu 
on – otsast teise”, Salme Vallateater “Kalevipoeg”, Taritu ja Lümanda 
harrastajad August Kitzberg “Kosjasõit”, Kuremaa Mõisateater ja Piibe 
Teater „Priiusepäeva laulupidu“, Salme Vallateater “Puudutamata”. 

Gümnaasiumi kooliteatrid kutsusid internetti!
7.–20. septembrini toimus gümnaasiumi kooliteatrite festival “Kooli-

teater 2020”. Et keeruliste olude tõttu teatritegemise ja -vaatamise võima-
lust noortelt mitte ära võtta, sai festivali lavastusi vaadata veebis. Festiva-
li raames sai näha nii üles võetud teatrilavastusi kui spetsiaalselt kaamera 
jaoks kohandatud lühifilme. Kokku oli kavas 22 etendust/lühifilmi koo-
liteatritelt üle Eesti, mille hulgas oli nii eesti- kui venekeelseid. Lai oli ka 
käsitletavate teemade ja žanrite valik. Kaasamõtlemiseks pakuti lugusid, 
mis rääkisid leinast või hirmust, samas oli valikus ka dokumentaalsetel 
allikatel loodud etendus, katkend „Macbethist“, muusikal ja „Buratino 
seiklused“.

Lavastustele andsid kirjaliku tagasisideme Jan Teevet (Paide Teater), 
Piret Simson (vabakutseline näitleja) ja Eduard Tee (Vene Teater).

Osalejad:
1. Hugo Treffneri gümnaasiumi näitetrupp – “Duubel üks”, ühistöö.
2. MTÜ Kungla sketšipõimik “Pulmad ja matused ehk Võimalik vaid  
Venemaal”, lavastaja Siiri Põldsaar.
3. MTÜ Kungla sketšipõimik “Ühe pere lugu”, lavastaja Siiri Põldsaar.
4. MTÜ Kungla muusikal “Miskit on mäda”, lavastajad Siiri Põldsaar ja 
Margo Metsoja.
5. Tallinna Kanutiaia Huvikooli näitering – “Buratino”, lavastaja Meelis 
Sekk.
6. Ramsi teatritrupp Varjust Välja – “Koera elu”, lavastaja Ester Valk. 
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7. Ramsi teatritrupp Varjust Välja – “Ükskõiksus”, lavastaja Ester Valk.
8. Tartu Tamme Gümnaasiumi näitering – “Hirm”, lavastaja Laura Niils.
9. Viljandi Gümnaasiumi I aasta teatristuudio (juhendaja Silvia Soro)  
– “Kui külm kunsti ära ei võta”. Filmiversioon valmis kogu trupi koostöös.
10. Tallinna 32. Keskkooli teatritrupp KOKK – Nikolai Erdmani “Enese-
tapja” 1. ja 2. vaatus, lavastaja ja muusikaline kujundaja Eva Kalbus.
11. Viljandi Gümnaasiumi II aasta teatristuudio film – A. Tšehhov, P. 
Tammearu, S. Soro “Kolm klaasikest kirsiviina”. Teksti ja vormi valik tru-
pi ühistöö. Dramatiseering Silvia Soro. Muusikaline kujundus Silvia Soro 
ja Sven-Erik Mändmaa. Filmis ja monteeris Sven-Erik Mändmaa. 
12. Viljandi Gümnaasiumi III aasta teatristuudio film. Tekstiliseks aluseks 
on M. Pihla ja tema kursusekaaslaste ühisloominguna valminud “Uhkus 
ja eelarve”. Juhendaja/lavastaja Silvia Soro, muusikaline kujundus Mar-
tin Paalo (VG teatristuudio I), kunstnik Inessa Saarits (vilistlane), liiku-
mine Lisbet Neering (vilistlane), filmis ja monteeris Sven-Erik Mändmaa.
13. Rapla Riinimanda Teater – “Eile veel”. Andrus Kivirähki „ Retk läbi 
Euroopa“ (2006) põhjal seadnud kooliteatrile Valter Uusberg. 
14. Tallinna Teeninduskooli õpilasteater SEKAM – “Täna, homme ja ae-
gade lõpuni”, juhendaja ja tekstide autor ajaloo-õpetaja Annely R. Kallo.
15. Rapla Gümnaasiumi teatristuudio Ega Vist – “Nii ajaratas ringi 
käib…”, ühistöö.
16. Tarsi suvekooli gümnaasiumivahetuse lühifilm „Priidik“. Filmi loo-
meks oli laagri alguses olemas ainult Ott Kartau kirjutatud stsenaarium. 
17. Kohtla-Järve MTÜ Teater JRG  – “Siin on tema käsi mängus” (“Это всё 
она”), lavastaja Tatjana Kundozjorova.
18. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Noorteteater Underworld – kat-
kend näidendist “Macbeth”, lavastaja Anna Tereštšenko.
19. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse näitering EKSPROMT  –  “На грани”, 
lavastaja Urmas Laada.
20. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse näitering EKSPROMT – “Журналист 
= правда”, lavastaja Marina Bolohova.
21. Narva Laste Loomemaja – “Беда от нежного сердца”, lavastajad Vi-
taly ja Olga Katuntsev.
22. Narva Laste Loomemaja – “Веселый Роджер”, lavastajad Vitaly ja 
Olga Katuntsev.
  23. oktoobril toimus põhikooli kooliteatrite riigifestival “Kooliteater 
2020”. Festivalist toimus otseülekanne. Festivali korraldas Eesti Harras-
tusteatrite Liit koostöös kunstirühmitusega eˉlektron ning seda oli võima-
lik jälgida kahesuunaliselt veebistriimimisplatvormilt Elektron.live.
Festivali etendustele andsid tagasisidet Lennart Peep (TÜVKA lavastaja-

õppe õppejõud, vabakutseline lavastaja) ja Maret Oomer (õpetaja, kooli-
teatrite juhendaja ja harrastusteatri lavastaja).

Osalejad:
1. Konguta Lavalapsed – Kristiina Jalasto “#kaotamindära” (katkend la-
vastusest), juhendajad Astrid ja Meelis Külaots.
2. Kostivere Laste Teater – Janika Sillamaa „Rokkivad detektiivid“, juhen-
daja Kersti Laanejõe.
3. Tallinna 32. Keskkooli 7.–9.klasside KOKK – “Kui mul oleks kuu” Oli-
via Saare ja Ira Lemberi luule põhjal, juhendaja Eva Kalbus.
4. Narva Laste Loomemaja teater-stuudio 16. Komnata – Rudyard Kipling 
„Mowgli“, juhendajad Olga ja Vitaly Katuntsev.
5. Tartu Mart Reiniku Kooli näitetrupp Kärjelind – „Nukitsamehe stiili-
harjutused“ Oskar Lutsu ainetel, juhendajad Terje Käärik ja Ave Rüüson.
6. Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja – Ira Lember “Kui muinasjutud pol-
nud enam moes”, juhendaja Lianne Saage-Vahur.
7. Rapla Vesiroosi Kooli teatristuudio Ega Vist 6. klassi trupp – „Kõik 
tahavad lennata“ Olivia Saare ja Ira Lemberi loomingu põhjal, juhendaja 
Krista Olesk.  
8. Valga Põhikooli draamaring – telesaatest „Uurali pelmeenid“ pärit 
sketš “Naeris”, juhendaja Siiri Põldsaar.
9. Pärnu-Jaagupi rahvamaja noorte näitering, 5.–9. klassid – Jane Meres-
maa-Roos „Sussid püsti“, juhendaja Gerda Mölder.

Kooliteatrite festivalide traditsiooni looja Maret Oomer:
„Minu jaoks on kõige ilusam ja põnevam sõna „kooliteater“. Ei tea, kas sel-

lepärast, et kogu oma teadliku elu olen kooliteatriga tegelenud, või sellepärast, 
et pean inimese elus väga tähtsaks mõlemat osa sellest sõnas – nii kooli kui 
teatrit. Mul on väga hea meel, et kooliteater on suutnud mitte ainult kestma 
jääda, vaid ka võimsalt areneda, ja säilitanud ka oma geograafilisuse, nii et 
riigifestivalid toimuvad igal aastal Eestimaa eri paigus. Ja nüüd veebis. Kes 
oleks seda võinud uskuda! Aga teater otsib uutel aegadel uusi väljakutseid. 
Väga huvitav ja eriline kogemus. Ootan juba, millal päriselt saab kooliteatri 
lavastusi teatrisaalis nautida.“

2020. aastal lõpetas harrastusteatrite lavastajate algkursuse 12 lavasta-
jat üle Eesti. Koolitus toimus koostöös Eesti Rahvakultuuri Keskusega ja 
harrastusteatrite mentorprogrammi toel. 

Lavastajate koolituse programmi koostas ja viis läbi Lennart Peep 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast – lavastajaõppe õppejõud, 
vabakutseline lavastaja. Lavastaja algkursusel uuriti lavastamise põhi-
tõdesid praktilises võtmes, metoodilist lähenemist töös alusmaterjali ja 
näitlejaga. Arendati lavastaja kui suhtleja ja mõtestaja oskusi ning otsiti 
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lavastaja töö väljakutseid. Algkursus sisaldas teemasid: dramaturgia, la-
vastamine ja töö näitlejaga.

Algajate lavastajate kursuse läbisid Saaremaalt Anneli Kaljuste, Katrin 
Paju, Marika Paas ja Tea Merivald; Jõgevamaalt Lea Krass; Järvamaalt 
Signe Roos; Harjumaalt Ingrid Teino ja Kalev Pärn; Läänemaalt Aime 
Koit ja Riina Gilden; Ida-Virumaalt Ruth Linnard; Tartumaalt Külli Suvi.

Lavastusi sai vaadata Hooviteatri festivalil Paides. Festivalil osales 
Salme Vallateater koguperelavastusega „Kaval-Ants ja Vanapagan” (Kiti 
Kaur), lavastaja Katrin Paju, ja Tarbja näitering lavastusega “Uljas Neitsi” 
(Andrus Kivirähk), lavastaja Signe Roos. 

Eesti Harrastusteatrite Liit andis välja teatriuurija ja -kriitiku Rait 
Avestiku raamatu „Teatriarmastajad. Teatriharrastamisest Eestis“, mis 
vaatleb (täiskasvanute) teatriharrastamist nii ajaloolisel kui olemuslikul 
skaalal. Eesti Statistikaameti andmetel oli Eestis 2019. aastal harrastus-
teatreid 431, neist umbes 200 täiskasvanute kollektiivi. Sellist piiritut 
teatritegemise tahet proovibki 320-leheküljeline raamat sõnastada ning 
alla kriipsutada ja koondada olulisi sündmusi, suundumusi ning mõtteid 
teatriharrastamise kontekstis. Raamat annab aimu sellest, milline elu ja 
tegevus on käinud ja käib meie teatridžungli nendes kihtides, mis linnas 
elavale ja eelkõige kutselises teatris käivale teatrisõbrale on üsna märka-

matud. Aimu saamist toetavad 90 fotot, millest vanim on tehtud aastal 
1915, uusim 105 aastat hiljem. Paralleelselt teatriharrastamise ajaloolise 
kujunemise ja arenguga jookseb raamatus ka värskeim vaade valdkon-
nale – selle annavad tänaste teatriharrastajate lood Eesti eri nurkadest. 
Kõrvuti teatriharrastamise kunstiliste taotlustega käsitletakse raamatus 
ka harrastusteatrite toimemehhanisme ning struktuure. Raamatut läbi-
vad punase köiena eri aegadel tegutsenud teatriuurijate-kriitikute, aga ka 
praktikute vaated, hinnangud ja nõudmised teatriarmastajate tegevusele. 
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Eesti Harrastusteatrite Liit ja harrastusteatri valdkond sai uue kodule-
he – www.harrastusteatrid.eu

Uue kodulehe kujundaja on Rahel Otsa. Tema abil sai loodud uus sisu, 
mis avab harrastusteatri kogu valdkonda. Uus koduleht on ka arhiiv, kust 
tulevased teatriuurijad saavad materjali harrastusteatri olemusest mitme-
te sündmuste põhjal. Rahel Otsa kaasabil on uuele lehele kantud festiva-
lide ja harrastusteatrite projektide info. Kodulehe kalendrist saab jälgida 
harrastusteatrites ja kooliteatrites toimuvaid sündmusi ja mängukava. 
Koduleht kajastab Eesti Harrastusteatrite Liidu rahvusvahelist koostööd 
ja lisaks täieneb ingliskeelne info Eesti harrastusteatrite kohta. 

Jääme ootama reaalset kohtumist publikuga!
„Parem kirkalt elus läbi põleda kui keskpäraselt end elust läbi vedada.“  

Voldemar Panso
Kristiina Oomer 

Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht
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Soomaa lootsikupärand UNESCO 
nimistusse

Pärnapuust lootsiku tegu

Ühepuulootsikuid on Soomaa külades tehtud enamasti haavast, vahel 
harva ka pärnast. “Pärn on ikka parem kui haab, aga vaat pole selliseid 
pärnasid saada. Pärn on haavast kergem ja peab kauem vastu, võtab pa-
remini tõrva sisse,” rääkis lootsikumeister Aleksander Oolep 1966. aas-
tal Eesti raadio saates “Süsta ja mikrofoniga” ajakirjanik Valdo Pantile. 
Lootsikuks sobilikku, piisavalt jämedat, pikka, ümarikku, oksavaba ning 
mädanikuta pärnapuid ei kohta meie metsades tihti. Teadaolevalt ei ole 
pärast teist ilmasõda niinepuust ühepuulootsikut tehtud.

2014. aastal kutsus Asinoja talu peremees Jaan Pärna mind vaatama 
nelja jämedat pärna, mille maha võtmine tal talvel plaanis oli, kuna puud 
juba vanad ja elumajale ohtlikult lähedal. Kaks neist osutusid sobilikeks 
lootsikupuudeks, millest järgmisel aastal Saarisoos voolisime veesõidu-
kid. Kutsusin seltsi kaks kogenud venemeistrit: Jaan Keerdo ja Kaido 
Kama. Veenmine oli lihtne, kuna lõhmusest lootsikutegu oli kõigile es-
makorde ja põnev kogemus.     

Pärnja ehitamist tuli Saarisoole uudistama ka Vadim Svjatkovski, 
kelle eesmärk oli koostada ühepuulootsiku sissekanne Eesti vaimse kul-
tuuripärandi nimistusse. Iseenesestmõistetavalt aitasime Vadimi tema 
kirjatöös nii nagu oskasime. 2016. aastal kinnitas kultuuriministeeriumi 
juurde kuuluv vaimse kultuuripärandi nõukogu Eesti vaimse kultuuripä-
randi nimistusse Haabja ehitamise Soomaal.  Vadim Svjatkovski sai Rah-
vakultuuri Keskuselt kande ettevalmistamise eest tunnustuskirja „Tubli 
tegija“. 

Varajaste veesõidukite võrgustik

Tundsin lootsiku ehituse kuulumisest Eesti vaimse kultuuripära-
ni nimekirja siirast heameelt ja uhkust, ei osanud seda aga seostada  
UNESCO-ga. Rahvusvahelise mõõte juurde aitas mind Sloveenia laulja-
tar, jutuvestja ja vaimse kultuuripärandi entusiast Ljoba Jence. Tutvusin 
Ljobaga varajaste veesõidukite teemalises internetigrupis Early Watercraft 
- A global perspective of invention and development. See netikogukond ühen-
dab pea pooltsada vanapaadi-huvilist üle maailma, kelle seas on nii prak-
tikuid kui teoreetikuid, teadlasi kui aktiviste. Ljoba kodukülas Cerknica 
järve kaldal on säilinud Sloveenia tradistriooniliste paatide drevak ehitus 
ja kasutus. Lamedapõhjalised drevakid sarnanevad Soomaa ühepuulootsi-
kutele, ehitatakse neid aga hoopis kahest tüvepakust, mis naeltega oma-
vahel liidetakse. Ljoba pole ise paadiehitaja, on aga korraldanud drevakite 
valmistamise meistriklasse koos vanameistritega. 

Ljoba Jence tuli 2016. aasta Viljandi Folgile laulma ja otseloomulikult 
kasutas ta võimalust külastada ka Soomaad, et kogeda meie ühepuuloot-
sikuga sõitu jõel. Soomaa külades on tänini säilinud ühest puust loot-
sikute kasutamise ja valmistamise traditsioon, usutavasti eelkõige tänu 
regulaarsetele üleujutustele. Kui maja ümber loksub tulvavesi, ilmnevad 
kerge, hea manööverdamisvõimega ja madala süvisega ühepuupaadi ee-
lised. Mugav on sellise veesõidukiga ajada oma igapäevaseid asjaajamisi, 
kasvõi kuurist puid tuua. Veel enne viimast ilmasõda oli igas Soomaa 
talus mitu lootsikut. Neid kasutati veskile, kooli või kalale käiguks, piima 
veoks meiereisse ning muudeks toimetusteks. Jõed olid toona olulisemaks 
liiklustaristuks kui teed. Tänane reaalsus on, et haabjaid on üksikutel soo-
maalastel, neid tarvitatakse lustisõiduks ja ühepuulootsiku põhiline roll 
on olla Soomaa rahvuspargi üheks sümboliks.

Rahvuspargi keskuses Kõrtsi-Tõramaal pidasime ka väikese paadise-
minari ja Ljoba rääkis õhinal ideest nomineerida drevak UNESCO vaimse 
kultuuripärandi nimestikku. Ka Soomaa haabjatraditsiooniga võiks teha 
sama, arvas ta, seda enam et rahvuslikus nimistus ta juba on ja olemuselt 
on need samad nimekirjad, üks riiklikul ja teine maailmatasemel.      

Lootsiku laotamine meister Priit-Kalev Partsi eestvedamisel 2019. aasta augustis.
Foto Aivar Ruukel
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Soome-ugri mõõde

Hariduse, teaduse ja kultuuri organisatsiooni kuuetäheline akronüüm 
jäi mind tänu Sloveenia kolleegidele kummitama ja aegajalt rääkisin sel-
lest mõttest ka sõpradele. Teiste seas ka soome-ugri liikumise aktivisti 
Oliver Loodele, kui ta oma poja Lennartiga 2018. aasta suvel Soomaale 
külla tuli. Matkasime soos, sõime mustikaid, ujusime rabalaugastes, sõit-
sime ühepuulootsikuga jõel ja õhtul saunatades arutasime muude juttude 
seas ka seda, et haabjad on omased nii vepslastele, maridele, hantidele 
ja teistele hõimurahvastele. Mõtisklesime, kuidas võiks ühepuupaadikul-
tuuri kestmisele nende rahvaste juures kaasa aidata.

Esialgselt sündis meil mõte Eesti ja Venemaa ühisest taotlusest 
UNESCO-le. Nii vepslastest kui marilastest haabjaehitajatega on meil 
head sidemed ja soovisime neid taotlusprotsessi kaasata. Veidi asja uu-
rides selgus, et kuna Vene Föderatsioon ei ole ratifitseerinud UNESCO 
vaimse kultuuripärandi konventsiooni, puudub meie Venemaal asu-
vatel hõimurahvastel võimalus nomineerida paadiehituse traditsiooni 
UNESCO nimistusse. 

Arno Rajande, Ain Jürisoo ja Indrek Hein lootsikutega jõel. Haabjameeste kokkutulek Riisal 
augustis 1999. a. Foto Toomas Tuul

2018. a oktoobris tegid MTÜ Eesti Haabjaselts ja MTÜ Põlisrahvaste 
Arengu Keskus kultuuriminister Indrek Saarele ametliku ettepaneku 
Soomaa haabjakultuuri esitamiseks UNESCO vaimse kultuuripärandi 
nimekirja. Täiendava põhjendusena tõstatasime ühepuupaatide olulisuse 
paljude soome-ugri hõimurahvaste vaimses kultuuripärandis, mistõttu 
Soomaa tunnustamine UNESCO poolt aitaks kaasa haabjate ehitamise 
oskuste väärtustamisele ka Venemaal. “Ei ole juhus, et tegime selle pöör-
dumise vahetult hõimupäevade eel: sellega rõhutame haabjaehituse soo-
me-ugri pärisosa ja saadame sõnumi hõimurahvastele, et ühepuupaadi 
traditsioon väärib hoidmist ja arendamist,” kirjutas pressiteates Oliver 
Loode.

Vajadus kiireloomuliseks kaitseks

Saanud kultuuriministrilt positiivse vastuse, kutsusime UNESCO-prot-
sessi kaasa Rohelise Jõemaa koostöökogu, Soomaa rahvuspargi valitseja 
rollis oleva Keskkonnaameti, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni, Rah-
vakultuuri Keskuse ja teisi partnereid. Esimesel ühisel koosolekul võt-
sime UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjoni kultuuriprogrammide koordi-
naatori Margit Siimu soovitusel vastu otsuse, seada sihik mitte UNESCO 
esindusnimekirja vaid kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripä-
randi nimekirja.

Sellise otsuse taga on kaks põhjust. Esiteks puudub Eestil seni kiire-
loomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekirjas oma kultuu-
rinähtus. Esindusnimekirjas on neid aga juba neli: Kihnu kultuuriruum, 
Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon, Seto leelo, Võromaa 
suitsusaunatraditsioon. Kokku sisaldab vaimse kultuuripärandi esindus-
nimekiri  463 kannet 124 riigist, kiireloomulist kaitset vajava vaimse kul-
tuuripärandi nimekiri aga vaid 64 kannet 34 riigist.

Teiseks, lootsikukultuur sobitub paremini kiireloomulist kaitset vajava 
nimekirja olemusega, see nimekiri koondab kultuurinähtusi, mis on hää-
bumisohus. Kuigi praegu on Soomaa lootsikukultuur tänu viiele haab-
jameistrile ja Soomaa kohalikule kogukonnale küllaltki elujõuline, vajab 
Soomaa haabjakultuuri pikaajalisem säilimine täiendavaid jõupingutusi 
ja kaitset. UNESCO taotluse peamiseks eesmärgiks seadsime järelkasvu 
tagamise ja suurimaks lootuseks lootsikuehituse huvi äratamise noorte 
meeste, aga miks mitte ka noorte naiste seas. Kui 20 aasta pärast oleks 
meil mõned noored ja hakkajad lootsikumeistrid, siis on ka eesmärk täi-
detud. 
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Erinevalt esindusnimekirjast on kiireloomulist kaitset vajava nimesti-
ku kandetaotluse oluline osa kultuurinähtuse kaitsekorralduskava. Ko-
gukonna ja riigi koostöös koostatud läbimõeldud ja laiapõhjalise kaitse-
korralduskava koostamine hoogustas ka haabjaehitajate aktiivsust ning 
tõstis lootsikupärandi tähendust Soomaa külaelanike silmis. UNESCO 
taotlus sisaldab Soomaa haabjakultuuri üksikasjalikku kaitsekorraldus-
kava aastateks 2020–2023. Selle koostaja, MTÜ Rahvusliku Ehituse Seltsi 
eestvedaja ning haabjameistri Priit-Kalev Partsi sõnade järgi esindab Soo-
maa ühepuulootsik ürgset veesõiduki tüüpi, mis on ühtlasi inimkonna 
puidutehnoloogiline kõrgsaavutus. „UNESCO nominatsioon juhiks loot-
sikukultuuri väärtusele ja haprusele üldsuse ja kasvavate põlvkondade 
tähelepanu,” leiab Parts.

Lootsik kahe kogukonna ühendajana

Haabjakultuuriga on seotud kaks kogukonda: meistrid ja Soomaa ko-
halikud elanikud. Ühepuulootsikute meistreid on Eestis hinnanguliselt 
viis, nad on ühepuulootsikuga seotud kultuuripärandi peamised kand-
jad ja elavad Eesti eri paigus. Ehituseks vajalikud teadmised ja oskused 
on nad vahetult omandanud Soomaa viimastelt tunnustatud lootsiku-
meistritelt. Tänased meistrid on 40–60-aastased mehed, kelle jaoks on 
haabjaehitus kõrvaltöö või harrastus. Haabjameistrid kannavad Soomaa 
ühepuulootsiku ehituse elavat kultuuripärandit ja aitavad kaasa haabja 
kasutuse populariseerimisele Soomaal, korraldades haabjaretki, -laag-
reid, ja -seminare.

Soomaa kohalikul kogukonnal on teadmised ja mälestused haabja tra-
ditsioonilisest kasutusest Soomaal, sh haabja funktsioonidest liikumisva-
hendina iga-aastaste üleujutuste ajal. Piirkonnas elab umbes 850 inimest. 
Ühepuulootsik on olulisel kohal Soomaa kohaliku kogukonna identitee-
dis, kuna seostub esivanemate eluviisiga, aga ka tänase Soomaa kultuuri-
elu ja kuvandiga. Soomaa kogukond osaleb aktiivselt haabja ja selle uute 
kasutusvõimaluste edendamisel.

Haabjameistrite ja kohalike elanike kogukond täiendavad ja toetavad 
üksteist. Taotlus koostati käsikäes kohalike elanikega. Soomaa kogukon-
na liikme Sandra Urvaku jutu järgi aitaks UNESCO nimistusse jõudmi-
ne soomaalastel väärtustada iidset kultuuripärandit. „Soomaalastele ehk 
isegi argisele lootsikule sellise rahvusvahelise tähelepanu pööramine on 
toonud palju elevust, tõstnud nende eneseteadvust ja huvi oma kultuuri-
pärandi vastu laiemaltki,” leiab Urvak.

Aleksander Oolepi õpilased Jüri Lükk ja Jaan Rahumaa andsid 1996.–2000. aastatel  
Saarisool toimunud haabjalaagrites oskused edasi sajakonnale huvilisele.   Foto Toomas Tuul
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UNESCO nominatsiooni koostamise raames toimus avalik haabjafo-
tode konkurss mille tulemusel valiti välja 10 esinduslikku fotot (http://
bit.ly/UNESCO-haabjas-fotod), samuti valmis Eesti Rahva Muuseumi 
poolt lühifilm ühepuulootsiku ehitusest ja kasutusest (http://bit.ly/
UNESCO-haabjas-video). Kõigil huvilistel on võimalik Soomaa haabja-
kultuurist rohkem teada saada haabjaportaalist http://haabjas.com 

 
Kiri Pariisi 

19. märtsil 2020. a allkirjastas kultuuriminister Tõnis Lukas taotluse 
kanda “Ühepuulootsiku ehitamine ja kasutamine Soomaal” UNESCO 
kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimistusse.  
Otsus Soomaa haabjakultuuri kandmiseks üleilmsesse nimistusse tehak-
se UNESCO-s 2021. a lõpuks. “Turvalist teekonda meie haabjale Pariisi 
ja sealtkaudu koos kõigi teiste unikaalsete kultuuripärandi kandjatega 
suurele maailmamerele!” lausus kultuuriminister UNESCO taotluse all-
kirjastamisel.

UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni kultuuriprogrammide koordi-
naatori Margit Siimu sõnul on esitatud taotlusel head eeldused UNESCO 
nimekirja jõuda, sest see on koostatud haabjameistrite ja kohaliku kogu-
konna initsiatiivil ja hästi läbi mõeldud. Taotluse koostamise protsess 
on hoogustanud kogukonna aktiivsust veelgi ning aidanud tutvustada 
haabjakultuuri Eestis laiemalt.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna juha-
taja Leelo Viita: “On olnud rõõm UNESCO taotluse koostamise protsessi 
jälgida ja selles osaleda. Hoiame taotlusele pöialt ja seoses selle olulise et-
tevõtmisega lootsikukultuuri tutvustamiseks, toetuseks ja elavdamiseks 
soovin auväärsele, tuhandeid aastaid tänasesse järjepidevalt edasikandu-
nud haabjakultuurile pikka iga!”

Allakirjutanul jääb vaid ühineda nende soovidega.

Aivar Ruukel
Lootsikumeister

Viited
Lootsikumeister Aleksander Oolepit intervjueerib Valdo Pant
https://www.youtube.com/watch?v=BN3O8zPIoT0 
Early Watercraft - A global perspective of invention and development  https://www.facebook.com/
groups/1661713817382855/   

Haabjas - Soomaa ühepuulootsik https://haabjas.com/ 

Abja-Paluoja ja Mulgimaa teekond 
soome-ugri kultuuripealinnani 2021

Mulgimaa on üks Eesti tugevaima kultuurilise identiteedi ja ku-
vandiga piirkondi. Samas võrreldes näiteks setode ja kihnlaste-

ga on mulgid soome-ugri liikumises siiani olnud pigem tagasihoidlikult 
esindatud, mistõttu Mulgimaa on paljude hõimurahvaste jaoks veel avas-
tamata piirkond. 

Mulgimaa tuntuse suurendamiseks nii hõimurahvaste seas kui ka Ees-
tis tegi Mulgi Kultuuri Instituut koostöös URALIC Keskusega, mis täi-
dab kultuuripealinnade sekretariaadi ülesandeid, ettepaneku Mulgimaa 
kandideerimiseks soome-ugri kultuuripealinna tiitlile. Kultuuripealinna 
tiitlile kandideerimisest sai ülemulgimaaline projekt, kuid et kandidatuur 
vajas konkreetset asulat, valiti selleks Abja-Paluoja kui Mulgimaa ajaloo-
line pealinn.

Soome-ugri kultuuripealinnade valimine on soome-ugri rahvaste noor-
teühenduse MAFUN ja URALIC keskuse ühine ettevõtmine, mis algatati 
2013. aastal. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust uurali rahvastest ja keeltest, 
tugevdada soome-ugri ühtsust ja hoogustada kohalikku arengut. Täna-
seks on soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandnud seitse asulat, sh Seto-
maa küla Obinitsa 2015. aastal. Kultuuripealinnade programmist on saa-
nud oluline osa laiemast rahvusvahelisest soome-ugri liikumisest, mille 
üheks tugevuseks on soome-ugri aktivismi edendamine ja koostöö rohu-
juuretasandil.

2021. aasta soome-ugri kultuuripealinna tiitlile kandideerimine toimus 
kahes voorus. Alustuseks koostasime kirjaliku taotluse, kus sõnastasime 
kultuuripealinna aasta eesmärgid, sihtgrupid, juhtidee ja peamised sünd-
mused. Programmi juhtteemaks Abja-Paluojal on mulgi käsitöö, arhailine 
mulgi muster rahvarõivastel, tänapäeva tarbeesemetel ja avalikus ruumis. 
Aasta vältel leiavad Mulgimaal aset soome-ugri rahvaid tutvustavad ava-
likud loengusarjad. Kultuuripealinna juhtürituseks on mulkide ja hõimu-
rahvaste pidu „Sia ja mia ütenkuun“, mis toimub 29. mail Karksi mõisa 
pargis. Mulgimaa ja hõimurahvaste laste folklooripäev on Mulgimaa las-
teaialastele suunatud üritus, mis tutvustab mulgi ja teiste hõimurahvaste 
pärandkultuuri. Juunis leiab aset mulkide ja liivlaste jaanituli, mis seob 
kokku mulkide ja liivlaste traditsioonid, vanad uskumused ja pärimus-
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kultuuri. Ka Abja-Paluoja suvepäevad ja akordionfest on 2021. aastal hõi-
murahvaste pärandkultuuri teemaline. Suvel toimub retk liivlaste endis-
tele maa-aladele (Koiva jõgi, Sigulda, Riia, Kuramaa ja ranna-alad). Osa 
Põhja-Läti aladest kuulus kunagise Mulgimaa koosseisu ja on seega osa 
Mulgimaa kultuuriloost. Veel on soome-ugri mõõtme saanud traditsioo-
niline Karksi-Nuia meefestival, Eesti-Läti piiripunkti laat, ka Mulgimaa 
peremäng on aastal 2021 soome-ugri rahvaste kombestikust ja traditsioo-
nidest kantud. Oktoobris tähistatakse ühiselt hõimupäevade nädalat Hal-
liste kihelkonnas. Toimub Mulgimaa ja soome-ugri rahvaste lipupäev, 
mille peasündmus on seminar. Toimub ka ühine Mulgi pudru keetmine 
ja Liivimaa toidukultuuriga tutvumine. Aasta lõpeb novembris Mulgi-
maa ja soome-ugri rahvaste konverentsiga. Kultuuripealinna ametlike 
ürituste programmi korraldamisse on kaasatud kokku 25 organisatsiooni 
ja 225 inimest kogu Mulgimaalt.

Konkursi teises voorus, mis pandeemia tõttu toimus 17. juunil Zoo-
mi veebikeskkonnas, läksime heitlusesse ersa küla Podlesnaja Tavlaga 
Mordva vabariigist. Kuna meie jaoks oli see uudne olukord ja puudus 
täpne ettekujutus, kuidas kõik toimuma hakkab, tuli ette ootamatusi. Alg-
se teadmise kohaselt pidime komisjonile lihtsalt tutvustama oma ideed, 
programmi ja võimalusi. Mõni päev enne esitlust aga selgus, et ülesastu-
mine peaks olema ka atraktiivne ja sisaldama köitvaid näiteid meie rahva-
kultuurist. Seega oli vaja väga kiiresti leida juurde inimesi rahvakultuuri 
valdkonnast, kes oleks nõus kaasa lööma. Paar päeva pingsat asjaajamist 
ja juba olid kaasatud rahvamuusik Ants Taul, noor torupillimängija Me-
rili Kask, lauale olid seatud rukkilillekimp ja mulgimustrilised nõud, mis 
täidetud Mulgi toiduga. Kõigil osalistel olid seljas rahvarõivad, palavale 
suvepäevale vaatamata tõmmati kätte ka mulgikirjalised käpikud, et näi-
data meie mustrite ilu ja sooja soovi soomeugrilasi võõrustada. 

Enamiku jaoks oli suur probleem vene keel, sest kogu esitlus pidi ole-
ma venekeelne. Põhiraskuse võttis enda peale Alli Laande, kes kõik teks-
tid vene keelde sättis. Kuna igaüks pidi tutvustama ennast ja oma rolli 
kultuuripealinna projektis, tuli kõigile venekeelne tekst ette kirjutada ja 
noorematele ka hääldust õpetada. „Mina olen vanema generatsiooni esinda-
jana palju vene keelt õppinud, sellega kokku puutunud ja vaatan praegugi sage-
li venekeelseid telesaateid, tänu sellele julgesin selle ülesande enda peale võtta. 
Mulle meeldib vene keel ja Lillis elades tuleb ikka mõnikord ka lätlastega vene 
keeles suhelda. Samas on see ikkagi harjumatu ega lähe nii ladusalt nagu mulgi 
keel. Terminoloogia osas pidin ikka palju interneti abi kasutama. Keeruliseks tegi 
minu töö see, et meil polnud esialgu korralikku kava, mille põhjal teksti koostada. 
Kõik see tuli endal välja mõelda. Jutt pidi olema lühike, samas sisukas ja mõjuv, 

et hindajad saaksid objektiivse ülevaate meie plaanidest ja ka Mulgimaast. Noo-
red, kes vene keelt üldse ei osanud, üllatasid mind oma tublidusega – nad õppisid 
teksti kiiresti ja väga hästi lugema,“ jutustas Alli Laande. 

Enne ametliku esitluse algust tehti ühine peaproov, mis ei andnud 
suuri lootusi ladusaks esitluseks. Kui aga kaamera käima pandi ja mulgid 
veebi vahendusel rahvusvahelise žürii ees seisid, võtsid kõik end kokku 
ja esitlus möödus suuremate viperusteta. Järgnes mõningane pingelan-
gus, aga ka suur ootusärevus, sest žürii oli otsust tegemas. Kui viimaks 
tuli teade, et mulgid ongi saanud endale 2021. aasta soome-ugri kultuu-
ripealinna tiitli, oli rõõm suur. Lõpliku otsuse Abja-Paluoja kasuks tegi 
viieliikmeline sõltumatu žürii esindajatega Udmurtiast, Soomest ja Ees-
tist, sh Setomaalt. Abja-Paluoja esitluse tugevustena mainis žürii nii sisu-
liselt kui ka tehniliselt hästi teostatud esitlust, aga ka kohaliku omavalit-
suse toetust kultuuripealinna aastale. Podlesnaja Tavla delegatsioon oli 
üks esimesi, kes õnnitles Abja-Paluoja võidu puhul, ootame neid kindlasti 
esimesel võimalusel Mulgimaale külla. 

Kohe pärast rõõmusõnumi saamist hakati helistama tuttavatele ja aja-
kirjandusele, et seda suurepärast uudist jagada. Peagi toimus rahunemi-
ne ja tekkis ka väike mure, et kas kõige sellega, mida äsja oli teoreetiliselt 
lubatud, ka praktikas väärikalt hakkama saadakse, ja kas kõige jaoks on 
piisavalt raha. „Loomulikult olid meie emotsioonid ülevad, kui saime teada, et 
Mulgimaa pealinn saab 2021. aastal soome-ugri kultuuripealinnaks. Hetkega 
olid meelest läinud üleinimlikud pingutused vene keele kõnelemisel ja higiliitrid, 
mis villaste kuubede alt voolasid. Samas aga hiilis ligi mure kõige selle tundmatu 
pärast, mis oli ees ootamas. Tõsi, kõik oli küll korduvalt läbi mõeldud ja korrekt-
selt kirja pandud, kuid kuidas muuta see lehekülgedepikkune ladus jutt sisukaks 
aastaks, mis reaalselt nii mulke kui teisi soomeugrilasi kõnetaks, kõigile osapoo-
letele tulu tooks ja uhkeid mulke häbisse ei jätaks, oli küsimus, millele ei teadnud 
vastust keegi,“ kirjeldas esimesi tundeid töögrupi liige Kristi Ilves. Õnneks 
on meeskond väga kokkuhoidev ja üksteist toetav, nii et negatiivsetel mõ-
tetel ei lasta süveneda. Samuti on mulkidele suureks abiks sõbrad Seto-
maalt, kellel on juba soome-ugri kultuuripealinna aasta korraldamise ko-
gemus. Setod on hea meelega nõus oma kogemusi ja õppetunde jagama. 

Soome-ugri kultuuripealinn 2021 on kogu Mulgimaa projekt, mis hõl-
mab kõiki omavalitsusi, külasid, kultuuri- ja haridusasutusi, ettevõtjaid 
jne. Kultuuripealinn toob u 25 miljoni soomeugrilase jaoks Mulgimaa ja 
lähipiirkonna maailma kaardile. 

Tiitli saamine on juba kaasa toonud paljude Eesti ja välismaa meedia-
kanalite huvi Mulgimaa ja mulkide vastu. See on ainulaadne võimalus 
kogu Mulgimaale, millest võiks saada nii kultuurilist, majanduslikku kui 
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ka mainekujunduslikku kasu. Oluline on, et kultuuripealinna aasta oleks 
nähtaval nn soome-ugri maailmas (sh Venemaa hõimurahvaste seas) ja et 
sellest kujuneks edulugu ka soome-ugri liikumise mõistes. On tähtis, et 
ka meie hõimurahvad ja -liikumine saaksid sellest tuge ja innustust. 

Kultuuripealinnaks olemine 2021. aastal on samaaegselt suur tunnus-
tus ja kohustus. Aasta tegevuskava peab olema mitmekülgne, kõiki kaa-
sav ja võimalikult paljudeni jõudev. Selleks sai kaasa mõtlema kutsutud 
Mulgimaa ja lähipiirkonna eri valdkondade inimesed ning spetsialistid 
väljastpoolt. Sündmuste kava koos kultuuriprogrammiga täieneb pide-
valt kogu kultuuripealinna aasta jooksul. Esialgu on planeeritud 17 sünd-
must, millest 4 on tähtsündmused, kus tähelepanu on pühendatud kõigi-
le soome-ugri rahvastele. 

Oluline on ka põhjalik ja läbimõeldud turundus- ning kommunikat-
sioonitegevus, mis hõlmab eri meediakanalite oskuslikku kasutamist, 
sündmuste kajastamist ja maineloomist, mille mõju kestab soome-ugri 
kultuuripealinna aastast kaugemale. Välja on töötatud kultuuripealinna 
logo ja fotostend, loodud on eraldi Facebooki leht.

On loodud meeskond, kes aitab aasta vältel kultuuripealinna sündmu-
si ellu viia. Suurem kohustus ja vastutus lisaressursside leidmisel langeb 
Mulgi vallavalitsusele, Mulgi Kultuuri Instituudile ja Mulgimaa Aren-
duskojale. Samuti on väga oluline Mulgimaa iga organisatsiooni panus ja 
initsiatiiv soome-ugri-teemaliste sündmuste planeerimisel, korraldamisel 
ja elluviimisel.

Kuna projekti juhtteemaks on mulgi käsitöö, on alustatud koostööd 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna-
ga. Mulgimaa viie kihelkonna käsitöömeistritega plaanitakse ülemulgi-
maalist kooskudumist, meenete valmistamist ja viiakse läbi koolituspäe-
vi tootearenduseks. Määrava tähtsusega on toidukultuur, õpime tundma 
hõimurahvaste köögipoolt – toiduvalmistamist, päritolu ja selle paikkon-
na erilisust. Kutsume üles toiduettevõtjaid osalema augustis soome-ugri 
rahvusköökide toidu tänaval Abja-Paluojas. 

Et hoida omavalitsusi kursis soome-ugri kultuuripealinna tegevuste-
ga, soovime meeskonda kaasata igast Mulgimaa omavalitsusest kontakt- 
isiku, kes oleks kohapealseks koordinaatoriks. Samuti on oodatud kõik 
soome-ugri-teemalised koostööettepanekud, kohapealsed algatused ning 
sündmuste korraldamine. See on ainulaadne võimalus tutvustada piir-
konna kultuuri ja ajalugu, tõsta Mulgimaa mainet nii siseriiklikult kui 
rahvusvaheliselt ning toetada ühtlasi kohalikku ettevõtlust. 

Soome-ugri kultuuripealinna aastat sisse juhatavad sündmused leidsid 
aset juba 2020. aasta lõpus. Koondnimetuse „Hõimurahvaste sündmuste 
sügis-talv 2020 Mulgimaal“ all toimus üle Mulgimaa mitmeid soome-ug-
ri-teemalisi sündmusi ja tegevusi, kus osalesid näiteks ka kõik Mulgimaa 
raamatukogud. Mitmes kultuurimajas oli avatud soome-ugri teemaline 
näitus, toimus Ungari ansamblite kontsert jpm. Selle ettevõtmise raames 
valmisid ka 2021. aasta soome-ugri kultuuripealinna logo ja fotostend, 
mis on paigaldatud Abja-Paluoja keskparki. Lisaks külastasid soome-ugri 
kultuuripealinna meeskonna liikmed Obinitsa küla, mis oli soome-ugri 
kultuuripealinn 2015, ja said setodelt hulga väärt kogemusi. Ettevõtmiste 
õnnestumisele aitas kaasa ka MTÜ Fenno-Ugria Asutus, toetades logo, fo-
tostendi ja Obinitsa külastust. Samuti tervitas  uus mulkide vanem Arvo 
Maling 2020. a soome-ugri kultuuripealinna Baškortostani marikeelset 
küla Miškani aasta lõpuüritusel 18. detsembril. 

Koroonaviiruse tõttu pidime küll mitmeid sündmusi teisiti korralda-
ma, aga ellu viimata ei jäänud plaanitust midagi. Toimunu kohta leiab 
infot Mulgi valla kodulehelt: mulgivald.ee/soome-ugri-kultuuripea-
linn-2021.

Kui ühine pingutus soome-ugri kultuuripealinna tiitli Mulgimaale toomiseks oli vilja kandnud, 
tundsid kõik töögrupi liikmed sellest suurt rõõmu, adudes samas, et lõviosa tööst seisab 
veel ees. Fotol on vasakult Alli Laande, Ave Grenberg, Piret Leskova, Kerstin Rei, Lauri Sepp, 
Ants Taul, Merilin Kask, Kristi Ilves ja Laine Pedaja. Foto Taavi Bergmann
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Kindlasti mõjutab koroonaviiruse levikust tingitud olukord meid ka 
2021. aastal, võib juhtuda, et me ei saa igal ajal külla kutsuda hõimurah-
vaid mujalt riikidest, muutuda võivad ka planeeritavad tegevused jms. 
Tuleb arvestada olukorraga ja tegutseda vastavalt võimalustele, säilita-
des positiivset meelt ja rahu, kasutades tänapäevaseid tehnilisi võimalusi.

Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg
Kristi Ilves, mulgi keele ja kultuuri spetsialist

Piret Leskova, projektikirjutaja
Oliver Loode, URALIC Keskuse juhataja 

Vaadates tagasi viimasele tantsu-
loome konkursile 2020

„Uute tantsude konkurss 2020“ oli pühendatud meie kullafondi tant-
sude autorite Kai Leete 110. ja Helju Mikkeli 95. sünniaastapäevale. 21. 
novembril Paide Muusika- ja Teatrimajas toimuma pidanud uute tant-
sude konkurss asendati olude sunnil videovooruga. Tantse hindas žürii 
koosseisus Mall Noormets, Maie Orav, Vaike Rajaste, Margus Toomla ja 
Renee Nõmmik. Konkursile saabus rekordarv – 149 tantsu. 47 neist pää-
ses lõppvooru ja 25 said auhinnatud.

Seekord oli siis kõik teisiti. Žürii hindas konkursi töid vaid videote 
põhjal, mis olid väga erineva esituskvaliteediga. Kahjuks ei saanud eriolu-
korra tõttu nõuda lõppvooru pääsenutelt parema salvestuse tegemist ega 
lõppkontserdil (kus kõik olnuks võrdses seisus) esitust, mis oleks kergen-
danud lõppotsuste tegemist.

Aga tantsurahvas ei ole allaandja! Žürii vaatas kangelaslikult läbi kõik 
149 konkursile esitatud tööd ja tegi sealt oma esmase valiku. Vaja läks 
tubli annus loovat kujutlusvõimet ja ajaressurssi, et eri tasemega esitused 
(rahvarõivad versus treeningriided, kontsertlava versus proovisaal jne) 
mõttes ühtlustuksid ja saaks samadel alustel töid hinnata.

Olles uute tantsude konkursi žüriides korduvalt osalenud, on mul sii-
ralt hea meel, et meie rahvatantsuga tegelejad on muutunud julgemaks 
ja teadlikumaks tantsuloomest, tuntav on koreograafilise harituse mõju. 
Ideed ja fantaasiad on muutunud julgemaks ning tehnilised oskused nen-
de väljendamiseks paremaks.

Nüüd, ajalises mõttes juba distantsilt tagasi vaadates, võib ehk välja 
tuua mõningad üldistavad jooned, tähelepanekud ja soovitused edaspi-
diseks.

Esmapilgul rõõmustav rohke osalejate arv sisaldas kahjuks paraja 
portsu paari autori loomingut, mis eraldi numbriteks jupitatuna konkur-
sile esitatud. Pean esmapilgul kavala idee vastulauseks ütlema, et efekt 
oli vastupidine – nagu unistuste kreemitordi liigtarbimise korral, no vas-
tu hakkas! Kalamees, kes läheb peenesilmalise võrguga vääriskala püüd-
ma, peab arvestama lisaks hulga prügikaladega, millega eriti midagi pea-
le pole hakata, olgugi, et söödavad on nemadki... Seepärast soovitaksin 
edaspidi igale konkursil osalevale autorile seada piirangu 2–3 tantsuni 
eri kategooriates kokku. See sunniks tegema eelvalikut oma loomingus,  

„Soome-ugri kultuuripäälinn 2021“ logo kujutab endast Mulgi mustrite ja Mulgi kuue värvides 
linaõit, mis kätkeb endas mulkide jõukust, taassündi ning esivanemate poolt meile kaasa 
antud värvimaagia väge. Logo lugu on leitav ka Mulgi valla kodulehel “Soome-ugri kultuuri-
pealinn 2021” lehelt.
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julgustaks rohkemaid tegijaid osalema ja võimaldaks žüriil tõhusamat 
(personaalsemat) tagasisidet anda, mida kindlasti alati oodatakse.

Samuti esines katset esitada juba varem mõnel konkursil tunnustuse 
saanud töö, mis reglemendi järgi ei tohiks sel konkursil osaleda, uusloo-
mingu pähe. Kahjuks komistasime ka sel korral eelmainitud leiu otsa.

Antud konkursi põhjal (kuulates meie žürii kommentaare) võin kin-
nitada, et ei maksa karta tantsurühma tehnilist taset – oluline on luua 
oma rühmale jõukohane repertuaar. Nii rekvisiidi kui ka ebatervislike 
eluviiside temaatika kaasamise peaks enne tõsiselt läbi kaaluma, see võib 
saada komistuskiviks. Eduka konkursitöö aluseks on kindlasti kas oskus-
lik stilisatsioon või lugu või muusika või visuaalne kujundlikkus kom-
positsioonilise terviku kastmes. Tantsuline, heal tasemel huumor on ala-
ti oodatud. Võrreldes varasema ajaga on tänased loojad paremas seisus 
rahvalike uute muusikapalade valikul. Žüriil jäi sõelale hulk eripreemia 
kandidaate nii näiteks särava tantsija (memme-taadi ja laste kategooria), 
esituse, humoorikuse, teema/idee jne osas, kuid auhinnafond pole kah-
juks kummist.

Seekord ei olnud eraldi kategooriaid lava- või väljakutantsude osas. 
Leian, et nii võikski jääda. Ka varasematel konkurssidel on näiteks tant-
supeo lavastusgrupp noppinud neile sobivat repertuaari, mis žürii hin-
nangul premeeritud ei saanud. Samas tuleks hindamise lihtsustamiseks 
kuidagi kavalalt nelja kategooriasse sobitada neiud/naised/küpsemad 
naised/memmed. Segarühmadega oli kuidagi loogilisem asjatada.

Iga hinnang, eriti loomingu puhul, on subjektiivne ja žürii puhul 
kompromissi eeldav kokkulepe. Antud konkursi hindajate kogu oli pi-
gem asjalikult üksmeelne.

Lastetantsude arvestuses sai I preemia „Padepolka“, autor Hedvig 
Haarde;

II preemia „Pärimuspõimik noortele“, autor Tiiu Haljaste;
III preemia „Rännaku Rein“, autor Madli Teller.

Noorte tantsude arvestuses sai I preemia „Neiu suureks sai“, autor He-
lerin Rauna;

II preemia „Poisi lugu“, autor Karel Vähi;
III preemia „Valsskaanon“, autor Madli Teller.

Soolo/solistide tantsude arvestuses sai I preemia „ Päkarauakannelt 
kuulates“, autor Maria Uppin-Sarv; II preemia „Tütre kiri isale“ autor 
Tiiu Üksik.

Memme-taadi tantsude arvestuses sai I preemia „Vale-vatlupsadi“, au-
tor Piret Kunts;

II preemia „Südame juured“, autor Piret Kunts;
III preemia „Mamma koogitegu“, autor Anne Keerd.

Meeste tantsude arvestuses sai tõese olustiku loomise ja meheliku  
hingeelu tabamise eripreemia tants „Saunakas“, autor Elo Unt.

Neidude tantsude arvestuses sai I preemia „Tantsi, Katri!“,  
autor Tiiu Üksik;

II preemia „Tuuletants“ (märgusõna tuul), autor Elo Unt;
III preemia „Tuule sammud“, autor Siim Tõniste.

Naiste tantsude arvestuses sai I preemia „Laadalugu“,  
autor Helen Lagle;

II-III preemia „Jalge all veeres päev“, autor Kristin Tagam;
II-III preemia “Aegade tuules“, autor Maria Uppin-Sarv;
lavastusliku terviku eripreemia anti tantsule „Labajalasõim“,  

autor Madli Teller.

Segarühmade (nooremad) arvestuses sai I preemia „Kikkapuu“,  
autor Elo Unt;

II preemia „Valss“, autor Elo Unt;
III preemia “Urra-urra polka“, autor Kätrin Järvis.

Segarühmade (vanemad) arvestuses sai I-II preemia 
 „Rohuaia reinlender“, autor Triinu Sikk;

I-II preemia “Pärimuster“, autor Helena Mägi;
III preemia „Sõlmiline reinlender“ autor Karel Vähi.

Tunnustamist väärivaid tantse oli ikka meeldivalt palju, kahjuks on 
premeeritavate pjedestaal aga sama ahtake kui varem. Soovin tänada ja 
julgustada kõiki konkursil osalenuid jätkama loometegevust, sest kultuu-
ripärimuse päästab museaali staatusest vaid pidev areng ja sobitumine 
kaasaega.

Uute tantsude konkursi korraldas Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts. Konkursi toimumist toetas Eesti Kultuurkapital.

Lõpetuseks jääb vaid soovida, et selle konkursi lõppvooru tantsude 
(päris) KONTSERT ikka ühel päeval toimuks ja kõik me saaksime pärja-
tud autoreid võimsa aplausiga tunnustada!

Mall Noormets 
žürii esinaine
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Käsitöörahvas on meisterlik  
lahenduste leidmisel

Oleme kuulnud väljendit “koroonaidüll”. Jah, kui nüüd mõelda nen-
dele aedadele, remonditud kodudele, pereringi lauamänguõhtutele ja 
pikalt lõpetamist oodanud käsitööde valmimisele, siis idülliline on see 
2020. aasta tõesti olnud. Aga kui reaalsus surub peale ja Sa tajud ning 
näed, et Sinu armastatud valdkond on hädas, siis kipub idüll kaduma. 
Aasta jooksul on tulnud lugematu hulk teateid ärajäänud ettvõtmistest: 
koolitustest, laatadest, kohtumistest.

Aasta alguses ja enne seda aga saime siiski veel kohtuda. Käsitööliit 
andis veebruaris välja järjekordsed preemiad meie tublidele tegijatele 
– pärandihoidjateks pärjati pitsimeister Olga Kublitskaja, kangakudu-
ja Eva-Liisa Kriis ja roomeister Urmas Veersalu. Just Urmase eestveda-
misel ehitasime me üle-eelmisel Mardilaadal ühiselt maailma suurimat 
rookrooni. Valminud kroon sai valmistatud harilikust pilliroost (Phrag-
mites australis) ning koosneb 1834-st üksteise külge seotud kaheksatahu-
kast, mille jaoks läks vaja 22 008 pilliroolüli. Rookrooni külje pikkus on  
2,33 m ning ruumala 5,963 m³. Ning rõõmusõnumina saabus keset seda 
teistmoodi käsitööaastat kinnitus Guinessi rekordite büroost, millega anti 
Eestile ja meie meeskonnale ametlik tõend, et meie omame maailmare-
kordit. Nüüd saavad kõik soovijad minna oma silmaga krooni imetlema 
Maakri kvartalisse Ultima Thule galeriisse.

Ka käsitööliidu Allikamaja koolituskeskus on pidanud enda tööd vas-
tavalt ajale mugandama. Koolitusi on palju ära jäänud. Samas on Allika-
maja esimesele korrusele tekkinud uus käsitööklass, mis võimaldab edas-
pidi kursustel osalejaid paremini hajutada ning samas korraldada samal 
päeval erineva sisuga koolitusi. 

Õnneks oli meil päikseline suvi, mis andis osadele paikkondade-
le „võimaluse ennast nähtavaks teha“. Oleme päris kindlad, et mõnigi 
Eestit avastav huviline leidis sellel retkel tee käsitöö juurde. Mõistmine, 
et iga käsitööeseme taga on tegija, oskused, traditsioonid, vilumus ja 
väärtused, sai kindlasti selgemaks. Paraku jäi poolteist kuud teenimis-
võimalust siiski liiga lühikeseks ja siseturist ei jõudnud kaugeltki igasse 
käsitööpoodi, meistrikotta või keskusesse. Eriti nukker oli ja on olukord 
Tallinna vanalinnas. Väide, et vanalinn on ainult turistidele, ei pea paika. 
Meie koolituskeskus on aastaid asunud vanalinnas ja Eesti käsitöö mär-
ki kandvad poed ning galerii on esmalt suunatud kohalikule inimesele.  

Aga vanalinn on tõesti tühi, inimeste puudumine ja tühjad tänavad on 
nukrust tekitavalt kõledad. Kevadel, olukorra halvenedes haarasime sar-
vist ja teavitasime enda muredest kultuuriministeeriumi, mille haldusalas 
me oleme, samuti Eesti Rahvakultuuri Keskust ja Eesti Väike- ja Keskmis-
te Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA). See on olnud üks otsata pikk prot-
sess, mis päädis meie liidu liikmetele suunatud toetusmeetmega. Meede 
oli rahaliselt loodetust väiksem, aga suur abi oli sellest siiski. Mõtleme 
kasvõi Tartus toimuma pidanud Rahvusvahelise Niplis- ja Nõelpitsi  
Organisatsiooni (OIDFA) kongressi ärajäämise peale ja tehtud kulutus-
tele, mille kate pidi tulema osalustasudest. Toetus aitas kõige keeruli-
semast ajast välja tulla nii mõnelgi meie liikmetest. Mitmed käsitööet-
tevõtjad said tuge palgatoetusest ja kevadisest Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse (EAS) meetmest, aga paljud ettevõtjad on siiani enda mure-
ga üksi. Ühtegi sobivat toetusprogrammi neile ei ole ja valitsusel pole 
samuti kindlat vastust täiendavate abipakettide osas.

Käsitööliidu teema-aasta oli „pits“ ning koroonapandeemia tõi ka 
pitsitegijate plaanidesse eelpool mainitud muudatusi. OIDFA 19. kong-
ress ja peaassamblee, mis pidi toimuma 31. juulist 2. augustini Tartus, 
lükkus edasi järgmise aasta suvesse. Loodame, et olud võimaldavad 
seda korraldada. Samal ajal on plaanis pitsinäitused Tartus, Tallinnas 
ja mujalgi. 

Narva Pitsikooli õpilased tunnis. Juhendaja Olga Kublitskaja.        Foto Narva Laste Loomemaja
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5. juulil oli ülemaailmne pitsitegemise päev. Eesti niplajad tähistasid 
seda mitme üritusega nii Raplas, Tallinnas, Narvas kui mujal. Erinevalt 
paljudest teistest riikidest, kus seoses koroonapandeemiaga olid karmid 
reeglid, saime meie koos pitsi teha ja omavahel näost näkku suhelda. 
See aitas parasjagu toonust tõsta. 

MTÜ Niplispitsi Selts tähistas oma 25. tegevusaastat näitusega 
Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis (Pikk tn 22). Esindatud oli mi-
tukümmend pitsitegijat, nii kunagised kui praegused seltsi liikmed.  
Tagasiside oli igati positiivne, nii et kindlasti soovime korraldada järg-
mise näituse viie aasta pärast, kui selts saab 30-aastaseks. 

Üheaegselt Niplispitsi Seltsi näitusega toimus ka 3D-üritus Priit 
Halbergiga, kes rääkis endast, pitsitegemisest ja seotusest seltsiga.  
Novembris toimus samas Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis ka 
meister Olga Kublitskaja autorinäitus ning kohtumisõhtu tema endaga.

Sel aastal lähenesime aga täiesti teisest nurgast meie XXIV Mardilaa-
dale, mis on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu kõige olulisem aasta-
sündmus. Seekord ei toimunud ettevõtmine Saku Suurhallis nagu ta-
valiselt. Laadal olid küll esindatud parimad meistrid ja paikkondade 
traditsiooniline käsitöö, käsitööd õpetavad koolid, muuseumid, aga 
kõik toimus virtuaalselt. Mardilaat ja sellega seonduvad sündmused 
olid kõigile nähtavad otse FB lehel “Mardilaat. Seekord virtuaalne”. 
Esitleti ka käsitööliidu aastateemasid ja laulu võttis üles noorte folkan-
sambel Uurikad. Marja Matiisen andis loosiauhinnaks lapiteki ka see-
kord. Ükski Mardilaada traditsiooniline osa ei jäänud virtuaalsusesse 
kolimise põhjusel ära. Kõigele leiti lahendus, mis toimis ja jõudis tava-
pärasest isegi veel laiema publikuni. Laadakeskkond loodi spetsiaalsel 
kodulehel mardilaat.ee, kus kõik kauplejad olid esindatud enda eelne-
valt saadetud teksti-pildi-kontaktandmetega täidetud visiitkaardina. 
Külastaja sai virtuaalsel laadal liikuda “lettide vahel” eri teemavaldkon-
di valides. Lisaks Facebooki sündmusele toimusid reaalajas paikkond-
likud mardilaadad (Haapsalus, Tõstamaal, Setomaal, Pärnus, Kolgas ja 
mujalgi), kust tehti otselülitusi ka virtuaalmaailma. Meie käsitöökeskus-
tes Tallinnas (Eesti Käsitöö Maja, Pikk 22, ja Kaarmanni Käsitöö, Vana-
turu kael 8) sai kududa ja tikkida mardivaipa, meisterdada mardimaski. 
Kolmepäevane eesti käsitöö laulupidu toimus virtuaalmaailmas ning 
oli rõõm näha, kuidas Mardilaada nädalal jõudsid sotsiaalmeedia pos-
titused pea 240 000 inimeseni ning kodulehte külastati enam kui 11 000 
korral! Saadud tagasiside oli postiivne nii käsitööpakkujatelt kui ka laa-
dakülastajatelt. Tehti otse virtuaallaadal, kuulati ja jälgiti paikkondades 
toimuvat ning eelkõige oli virtuaalsündmuse puhul oluline asjaolu, et 

sellel osalesid küll ka aasta-aastalt Mardilaadal käima harjunud inime-
sed, aga nii jõuti ka hoopis uue sihtgrupini, kes Mardilaada toimumist 
ehk varem näinudki polnud. Virtuaalne mitmepäevane laat koos täie-
liku kultuuriprogrammi ja töötubadega on võimeline toimuma, see on 
toestatav ning Mardilaat seda tõestas. 

Virtuaalsusesse kolis ka kevadine rahvarõivaste tuulutamine, mis ta-
vapäraselt on juuni alguses kokku toonud inimesi, kes tulevad näitama 
ning esitlema kõigile oma kauneid rahvarõivaid. Veebi vahendusel toi-
munud rahvarõivaste tuulutamine aga osutus positiivseks kogemuseks, 
mida jälgiti ka välismaalt. 

Edukast kevadisest tuulutamisest inspireerituna toimus detsembris 
Tallinnas Raekoja platsil ka esimene rahvarõivaste talvine tuulutamine. 
Tutvustati üleviskeid, pikk-kuubesid, kasukaid, talviseid peakatteid, 
aga ka võimalusi kanda rahvarõivakomplektide üksikesemeid osana 
oma tavarõivastusest. Kohaletulnuil oli võimalus saada rahvarõiva-alast 
nõustamist, jäädvustada end piduehteis raekojaplatsi taustal ning vaa-
data raekoja seinal videoprojektsiooni „Ehime end rahvarõivaisse jalu-
tuskäiguks talvises vanalinnas“. 

Samuti toimusid detsembris Tallinna vanalinnas advendinädalava-
hetused, kus oli kõikidel võimalus osaleda erinevates töötubades. 

Loodame, et järgmisel aastal saame kõik kavandatud plaanid ellu 
viia. Uuel aastal pöörame oma pilgud aasta teemast tulenevalt käsitööd 
tegevatele meestele ning 2020. aastal toimunud üleüldine restart aitab 
kindlasti kaasa ka meie kõikide traditsiooniliste sündmuste mõninga-
sele uuenemisele. 

Käsitöörahvas on leidlik ja visa. Alati on vaid lahendused ning siin-
kohal teeme üleskutse kõigile – eelista eestimaist ja kohalikke meistreid! 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
Liina Veskimägi-Iliste juhatuse esimees 

Liis Burk arendusjuht 
Paikkondlike käsitööühenduste esindajad
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Eesti Kultuuriseltside 
Ühenduse aasta

2020. a kujunes keeruliseks ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse 
(EKSÜ) jaoks. Aastat alustasime teadmisega, et meie moto on digiaasta. 
See osutus rohkemgi tõeks, kui oskasime plaanida. 

Aasta algas tavapärases töörütmis. 2020. a kevadel õnnestus kor-
raldada 2019. a lõpus alustatud kohtumisringe Eesti seltsidega. Enne 
suuri töökorralduse muudatusi kohtusime oma liikmesseltsidega Vi-
rumaal ning ka Pärnumaal. Sealhulgas võttis meie kokkusaamisest osa 
ka Mulkide Selts ja selle esindaja Ene Saar.

Siis tuli märts ja kõik muutus. Olime kavandanud oma tavapärast 
emakeelepäeva koos seltsisõbralikuma sulesepa tiitli väljaandmisega. 
Ürituse lükkasime edasi. Pärnus pidi mais toimuma meie igakevadine 
seltside kevadpidu. Kahjuks olime sunnitud ka selle ära jätma.

Muutunud oludes jäi ära ka meie iga-aastane tippsündmus – selt-
side suvekool. See oli väga suur pettumus meile kõigile, sest ette oli 
valmistatud täiesti uuelaadne programm. Palju huvitavat jäi olemata. 

Kevadel oli plaanitud külastada Venemaal asuvat Arhangelski, Tve-
ri ning Moskva seltse, et korrastada ning digiteerida nende arhiivima-
terjale. Kahjuks sulgusid piirid. Sügisel õnnestus läbi viia Londoni Ees-
ti Seltsi ajaloomaterjalide arhiveerimine.

Õnneks sai toimuda juunis siiski EKSÜ üldkogu, kus valiti järgmi-
seks kolmeks aastaks uus juhatus. Juhatus on viieliikmeline, kolm liiget 
on kodu-Eestist ja kaks on välisriikide seltside esindajad.

22. augustil said EKSÜ esindajad kokku Tamperesse kogunenud 11 
Soome seltsiga. Juhatuse liikmed käisid kohapeal tutvumas, kuidas 
seltsielu Soomes edeneb. Hilisemad koostööprojektid Soomega jäid jäl-
le koroonaviiruse pärast katki.

EKSÜ on viimastel aastatel korraldanud Suurpõgenemise meenu-
tamisega seotud seminari. Kas selle aasta septembris viidi üritus läbi 
Tallinnas Vabamus.

2020. a oktoobri seisuga on EKSÜ-l 53 liikmesseltsi (2019. a oli neid 
51), millest kodumaiseid on 27, 26 seltsi tegutsevad välismaal. 

Uuenduslik on EKSÜ koduleht, kus on nüüd võimalik avaldada  
uudiseid ja teateid ka vene ning inglise keeles.

2020. a alguses käivitasime uue arengukava koostamise. Selleks vii-
sime liikmete hulgas läbi küsitluse, mida meie seltsid ootavad lähiaas-
tatelt ja mida me saaksime koos edasi teha. Oleme planeerinud uuendusi 
digitaalvaldkonnas ning oleme seadnud eesmärgiks, et ka seltside kodu-
lehed võiksid areneda ja paraneda.

Kuna EKSÜ liikmete hulgast on pooled väliseesti seltsid, siis on EKSÜ 
olnud aktiivselt kaasatud valitsuse tasemel toimuvatele aruteludesse 
üleilmsest eestlusest. Suveks said komisjonid oma töö valmis ja uuel aas-
tal käivitub uuenenud Rahvuskaaslaste programm, milles ka EKSÜ loo-
dab aktiivselt kaasa lüüa ning kaasa rääkida.

Kuigi EKSÜ kui keskseltsi üritused jäid ära, olid seltsid ikkagi tublid ja 
andsid piisavalt ainest meie kuukirja koostamiseks. Suvekuudel andsid 
tooni Venemaal toimuvad seltside sündmused. Paljud seltsid tegelesid 
enda arhiivide ülevaatamise ning materjali avaldamisega.

Toome siinkohal välja 2020. aasta jooksul kõige regulaarsemalt/sage-
damini meie kodulehel ja kuukirjas kajastamist leidnud seltside nimed: 
Tartu Rahvakultuuri Keskseltsi all tegutsev Folgiklubi, Vanemuise Seltsi 
segakoor, J. Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse selts, Narva Selts, Sibe-
ri eestlased, Krimmi eestlased, Tampere Eesti Klubi. Tegemisi oli loomu-
likult ka teistes seltsides.

Kuna maailm ja ka seltsitegevus on muutunud, siis kavandasime veel 
2020. aasta lõpus läbi viia kaks virtuaalset seminari. Virtuaalsetele sünd-
mustele keskendume ka 2021. aastal.

Me soovime hoida jätkuvalt aktiivset suhet kõikide oma liikmesseltsi-
dega, kasutades seejuures ajastule vastavaid töömeetodeid.

Loodame, et ajad paranevad ja me saame erinevalt 2020. aastast ka 
reaalselt rohkem kokku. Sest soe käepigistus on palju mõjuvam kui  
virtuaalne teretamine.

Liina Miks
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevjuht
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Leia oma lugu! 
 
Aastal 2020. alustas Eesti Rahvakultuuri Keskuse Jutukool üleskutsete 

sarjaga “Leia oma lugu!”, mis sai alguse soovist suunata laiemalt tähele-
panu inimeste omavahelisele suhtlemisele ja  vanade lugude väärtusat-
misele.  

Esimese üleskutse pühendasime põlvkondade omavahelise suhtluse 
hoogustamisele ning palusime selle käigus kuulata ja koguda oma esi-
vanemate mälestusi. “Leia oma vanavanema lugu!” kuulutati välja sep-
tembri keskel ja osalejatelt paluti heliklipi, video või tekstina salvestada 
oma vanavanema lapsepõlve lemmikuimaid mälestusi.  

Laekus väga eriilmelisi töid 108 osaleja käest ning teemale läheneti mit-
mete vaatenurkade alt. Saadetud lood annavad põneva ülevaate erineva-
te aegade mänguasjadest ja mängudest, kooliseiklustest, koduste tähtpäe-
vade tähistamistavadest, lemmikloomadest ja karjaskäimisest, toitudest, 
riietest, oludest ja võimalustest, kingitustest ning ka loodusnähtustest. 
Paljudes lugudes tuleb selgelt välja, et õnne ja erilise tähenduse mõnele 
konkreetsele hetkele annavad inimeste eludes ikka just lähedased ning 
nendega seonduv. Väga liigutav oli lugeda ka vanemate sõjast kojujõud-
mise mälestuskilde, mis siiani nii eredalt, nüüdseks juba vanade inimeste 
silme ees püsivad. Turvatunne ja lähedus on loonud ka väga rasketes si-
tuatsioonides tunde, et kõik on hästi!  

Ja kogutud lood toovad taas välja, et laste loovus on piiritu – paljudes 
lugudes on kirjeldatud põnevaid mänge ja hoogsaid seiklusi, mis koos 
kaaslastega ette on võetud ja välja mõeldud. Tänapäeva vanemad hoiak-
sid ilmselt peast kinni, kui kujutleksid, et nende lapsed midagi sellist läbi 
teevad, aga on näha, et just nii on kogetud oma kõige lemmikumat lapse-
põlve hetke.  

Üks lugu räägib nii armsasti, kuidas raskel ajal kasvanud tüdruk 
unistas oma jalgrattast, kuid keerulistes majanduslikes oludes oli selle 
saamine võimatu. Ühel päeval nägi aga tüdruk kodu lähistel sirelipõõ-
sasse visatud vana jalgratta raami, mis oli end nii täpselt puu võra sisse 
istutanud, et seal selliselt väga hästi püsti püsis. Türduk roniski vaikselt 
sadulasse ning hakkas väntama. Kuigi sel jalgrattal puudusid rattad, sõi-
tis seal kevadises lõhnavas sirelipõõsas see tüdruk siiski pikki maid oma 
unistuste jalgrattal. 

Vanadesse aegadesse vaatamine annab elule teise, sügavama mõõtme 
juurde. Saadetud lugudes oli tunda, et noored, kes oma vanavanemaid 
kuulasid, said kunagi olnud aegadest ja nendes elanud inimestest puudu-
tatud, et need lood on nüüd ka järgmise põlvkonna kõrvu ja südamesse 
jõudnud ja et põlvkondadevaheline side kestab. 

On suur hea meel tunda, et saime nende lugude liikumisele ja levimi-
sele väikese tõuke anda ja loodame, et üleskutsete sarja jätkumine aitab 
veel mitmetel lugudel eluvaimu sees hoida ja põlvkondadevahelisi sildu 
ületada. 

Maili Metssalu
Eesti Rahvakultuuri Keskuse suulise pärandi spetsialist
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Memme süli 
 

Jutustanud: Helle Põder-Soolepp 
Üles kirjutanud: Andra Kirna 

Illustratsioon: Ülle Ottokar (Helle tütar) 
 

Vanaisa ja tema sõber tegid metsas puskarit, mis oli 
omaaegne ravim ja valuuta. Sellega maksti teenete eest. 
Nagu ikka, leidus külanaine, kes sellest koputamas käis. 

Ühel ööl olid mehed ukse taga ja nuiasid puskarit. 
Rääkisid vanaisa niimoodi pehmeks, et ta oli neile ilma 

rahata pudeli lubanud. Hommikul leidis köögilaualt 
rahatähe ja siis olid mehed kohe kambaga ukse taga. 
Vanaisa viidi ära, et müüb puskarit ja see keelatud. 

Mõni aeg hiljem viidi vangi ka vanaema. Tema oli Narvas.  
 

Mina jäin siis koju üksinda ja olin ametlikult vanaema 
sõbranna hooldada. Elasin sel ajal vanaema õe peres. 

Teadsin lihtsalt, et lähedasi ei olnud kodus, aga küll nad 
varsti tulevad... 

Ja siis sai vanaema koju tagasi! Kui ta tagasi tuli, võisin 
olla viie-kuue aastane. Vanaema võibolla oli ära ehk aasta 

ringis või äärmisel juhul paar. 
Seda hetke kui vanaema uksest sisse astus, minu mälus ei 

ole. Lihtsalt ühel hetkel ta oli olemas. 
 

Ma olin nii tähtis ja nina tõusis väga püsti kui 
naabritüdruk hommikul meile mängima tuli. Olin tulnud 
talle vastu, kangesti puhevil, öelda ma midagi ei saanud, 
aga vanaema tuli teisest toast. See tunnet, et ma ei ole 

enam üksi, mäletan siiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me hakkasime vanaemaga koos elama.  
See aeg enne kooli, kui sain vanaemaga koos olla, oli 

minu kõige ilusam aeg. 
Vanaema on minu elus kõige tähtsam inimene. 

Vanaemadel on rohkem aega, ma mõtlen. Tema on 
see, kes märkab ja leiab alati aja. 

Mul on vanaemast meeles, et tal oli kohutavalt soe 
süli... ja nii pehme, nii mõnus! 

Ta oli hästi heasüdamlik ja malbe naisterahvas, 
lihtsalt väga hea inimene.  

Minule muidugi,  
aga teistele ka... 

 
Jõgeval, september 2020 

Kriisiabi → kriisist abi → kriis abiks
2020. aasta oli toetusmeetmete osakonnale väljakutsete aastaks. Mitte 

see, et oleksime oma töös saamatud, vaid lisaks tavalistele tegevustele 
tuli tegeleda COVID-19-st tingitud kriisiabide toetusmeetmetega. Välja 
tuli töötada kolm kriisiabi määrust ning elektroonilise taotluskeskkonna 
jaoks vastavate määruste juurde ka uued taotluste ja aruannete vormid. 
Uus kogemus oli ka ekraani vahendusel eri töörühmade, komisjoniliik-
mete ja kolleegidega kokkusaamine. Veebikoosolekute toimumine hoidis 
küll kokku sõiduaega eri asutuste ja linnade vahel toimetades, kuid vahel 
jäid seetõttu arutelud poolikuks ja inimlik kontakt häguseks. See õpetas 
konstruktiivsust, vajaliku jutu lühidalt seletamist, aga vahel ka loobumist 
oma mõtete eest seismisel. 

Järgnevalt lühike ülevaade kriisiabi toetusmeetmetest.

I COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud 
kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo lii-
kumises osalevatele kollektiividele

Taotlusvooru eelarve suurus 600 000 eurot.
Menetlemisele jõudis 275 taotlust küsitud summaga 130 193 eurot.
Rahastusettepanekud tehti 261 taotluse osas, summas 120 768 eurot. 

Suurim eraldatud toetussumma oli 8678 eurot koorimuusika valdkon-
na taotlejale. 

Väikseim toetussumma oli 56 eurot rahvatantsu valdkonna taotlejale.
Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatest kollektiividest said toetust 

112 koorilaulu- ja orkestrimuusikakollektiivi ning 149 rahvatantsu- ja 
rahvamuusikakollektiivi.

II COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud 
kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede rahvakultuurikollek-
tiividele

Taotlusvooru eelarve suurus 50 000 eurot.
Menetlemisele jõudis 133 taotlust küsitud summaga 29 010 eurot.
Rahastusettepanekud tehti 132 taotluse osas, summas 28 687 eurot. 

Suurim eraldatud toetussumma oli 980 eurot käsitöövaldkonna taotlejale. 
Väikseim toetussumma oli 74 eurot samuti käsitöövaldkonna taotlejale.
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Enam taotlusi esitati rahvatantsukollektiividelt, 39 taotlusele eraldati 
toetusi kokku summas 8279 eurot. Folklooriga tegelevatest kollektiividest 
eraldati 36 taotlusele toetusi summas 6 283 eurot. 

Kõige vähem esitati taotlusi rahvamuusikakollektiividelt, 8 taotlusele 
eraldati toetusi summas 1934 eurot. Orkestrimängu viljelevatest kollektii-
videst eraldati 5 taotlusele toetusi summas 1440 eurot.

III COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi rahvaülikoolide-
le, rahvamajadele ja käsitööühendustele

Taotlusvooru eelarve suurus 300 000 eurot.
Kokku laekus taotlusvooru 34 taotlust. Taotluste kogusumma oli 524 760 
eurot. 
Käsitööühendused esitasid 19 taotlust, taotletav kogusumma oli 552 271 
eurot.
Rahvaülikoolid esitasid 6 taotlust, taotletav kogusumma oli 81 930 eurot.
Rahvamajad esitasid 9 taotlust, taotletav kogusumma oli 160 559 eurot.
Menetlemisele jõudis 31 taotlust küsitud summaga 444 760 eurot.
Rahastusettepanekud tehti 30 taotluse osas, summas 300 000 eurot. 

Vastavalt määruses sätestatule leiti eraldatud toetuse summa proport-
sionaalsuse põhimõttel. Selleks arvutati põhjendatud maksimaalsete va-
jaduste kogusumma ja taotlusvooru eelarve vahe. Taotlejatele eraldati 
70,12% nende taotletud summast. 

Suurim eraldatud toetussumma oli 35 060 eurot, mis eraldati käsitöö-
valdkonna taotlejale. 

Väikseim toetus 359 eurot eraldati samuti käsitöövaldkonna taotlejale. 
Käsitöövaldkonnale eraldatud toetussumma moodustas 53% kogu 

eraldatud toetuste summast, rahvamaja valdkonnale eraldatud toetus-
summa moodustas 27% ja rahvaülikoolidevaldkonnale eraldatud toetus-
summa moodustas 20% kogu toetuste summast.

Tabel 1 Kriisiabivoorudesse taotlemine ja rahastamine, 2020
Taotlusi 
kokku Summas Rahastatud  

projekte Summas

Kriisiabi I 275 130 193 261 120 768

Kriisiabi II 133 29 010 € 132 28 687

Kriisiabi III 34 524 760 30 300 000

Kokku 442 683 963 423 449 455

Kriisiabi voorude ja kõikide teistest toetusmeetmetest eraldatud toe-
tuste käskkirjadega on võimalik tutvuda meie kodulehel või elektroonili-
se taotluskeskkonna avalehel.

Toetusmeetmete osakonna töömahust annab ülevaate alljärgnev tabel.
Tabel 2 Taotlemine ja rahastamine kokku, 2020

2020 Taotlusi Summas Rahastatud Summas

Kultuuriruumid kokku 634 2 800 537 489 1 268 661

Kriisiabid 442 683 963 423 449 455

Teater maal 354 157 003 350 118 172

Sihtotstarbelised 12 656 579 11 461 171

Tegevused kokku 1442 4 298 082 1273 2 297 459

Mida õppis 2020. aastast toetusmeetmete osakond? Kriisiabi voorud 
tõid meie taotlemiskeskkonna juurde uued sihtgrupid, kel puudus koge-
mus määruste lugemisel ja vajalike dokumentide täitmisel. See pani mõt-
lema, et vaatamata Eestimaa väiksusele on igas omavalitsuses kultuuri 
toetamine, kultuuriinimestesse panustamine väga erinev. Käärid alates 
ringijuhtide palkadest ja lõpetades rahvamajade toetamisega on väga 
suured. Selles vallas teavitustöö tegemine seisab veel ees. Öeldakse, et 
iga halb asi on millekski hea. Kriis selgitas välja meie nõrgad kohad nii 
teadmistes, oskustes kui ka valdkonna juhtimises. On, mille nimel edasi 
tegutseda ja mille poole püüelda. 

Lõpetuseks võin öelda, et
kriisiabi → aitas valdkonnal toime tulla ning hoida motivatsiooni nii 

juhendajatel kui ka huvitegevuses osalejatel;
kriisist abi → oli ka igale üksikisikule, alates taotluse kirjutamisest, 

uue taotluskeskkonnaga tutvumisest, uutes arvutiprogrammides toime-
tamisest– kõik see on õpetanud meid digikultuuri teema-aastal rohkem 
kui eelnevalt läbitud IT-alased koolitused; 

kriis abiks → oli kõigile neile, kes võtsid aega enese sisse vaadata, ana-
lüüsida ja ümber hinnata tehtut ning seada uusi sihte.

Tänan toetusmeetmete naiskonda koosseisus Marika Kutser, Merike 
Soomets ja Piret Koorep vastupidavuse ja ennastsalgava kiire tegutsemise 
eest. Nüüd oleme kogemuste võrra rikkamad ja vaimult tugevamad.

Tulevastele taotlejatele soovin „rahu, ainult rahu“, nagu ütles Karls-
son katuselt, sest elektrooniline keskkond on ainult masin ja masinatel on 
omadus vahetevahel rikkis olla ning määrused on justkui klassika, mis 
läheb aastatega ainult paremaks, sest võid sealt pärast mitmekordset lu-
gemist avastada midagi sellist, mida enne ei märganudki.

Margit Salmar
Toetusmeetmete osakonna juhataja
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Vastseliina rahvamaja juhataja
Anneli Lõhmus ja 
kunstiline juht Alice Kirsipuu 

Orava Kool, direktor Ele Raha 

Täname teid pühendumusega tehtud töö eest 
Võrumaa laste- ja noorte näitemängupäeva 
2019 korraldamisel.

Täname teid panuse eest Võrumaa laste 
folklooripäeva 2019 korraldamise ja osalejate 
südamliku vastuvõtu eest.

Maaja Glaser Täname Teid südamega tehtud töö eest meie 
pärimuse hoidmisel ja õpetamisel järeltulevate-
le põlvedele ning Võrumaa laste folklooripäeva 
2019 läbiviimisel.

Täname Teid panuse eest Võrumaa XVI  
Maateatripäeva korraldamisel ja läbiviimisel.

Kalle Nurk

Jane Vabarna Täname Teid pärimuspeo Baltica 2019  
Võru maakonna eelpeo hea korraldamise ja 
läbiviimise eest.
Täname Teid Palamuse kogukonna kultuurielu 
hoidmise ja arendamise eest!

Ehtel Valk 

Janne Karu Täname Teid XXVII Laulupeo ja XX Tantsupeo 
„Minu arm“ tuleteekonna korraldamise eest 
Põltsamaa vallas!

Laidi Zalekešina Täname Teid XXVII Laulupeo ja XX Tantsupeo 
„Minu arm“ tuleteekonna korraldamise eest 
Mustvee vallas!

Ave Anslan Täname Teid Jõgevamaa Tantsupeo „Ega hää 
sõna konti murra“ korraldamise eest!

Marge Tasur Täname Teid kogukondade kultuurisündmuste 
aktiivse kajastamise eest Jõgeva vallas!

Leina Kreek Täname Teid rahvaliku käsitöötraditsioonide 
hoidmise ja arendamise eest Laiusel!

Mare Talve Täname Teid kauaaegse koorimuusika tradit-
siooni eestvedamise ja arendamise eest Sadala 
kogukonnas!

Täname teid kauaaegse koorilaulu traditsiooni 
hoidmise eest. Õnnitleme 10. aastapäeval! 

Mõisaküla kammerkoor 
Kungla

Helle Peet Täname Teid harrastustegevuse rikastamise 
eest. Õnnitleme 60. aasta juubeli puhul!

Karksi-Nuia Kultuurikeskuse 
naisrühm Mari

Täname teid rahvatantsukultuuri   hoidmise ja 
edendamise eest Viljandimaal. 

Elva naisrühm Sinilind, 
juhendaja Lea Kurvits

Täname teid rahvatantsutraditsiooni hoidmise 
ja viljelemise eest. Õnnitleme 15. aastapäeval.

Krista Tõldmaker Täname Teid kohaliku pärimuse järjepideva 
hoidmise eest.  Õnnitleme Folklooriselts 
Kiitsharakad naisrühma 35. aastapäeval ja 
segarühma 20. aastapäeval.

Kapell Ukaas Täname teid rahvamuusikatraditsioonide  
hoidmise eest Viljandimaal.
Õnnitleme 5. aastapäeval. 

ERK TÄNUKIRJAD 2020

ERK TUBLI TEGIJA 2020

Marianne Jaanson Täname Teid pühendumisega tehtud töö eest Võru pärimustantsu 
  festivali korraldamisel. 

Maire Udras Täname Teid suure südamega tehtud töö eest ja pikaajalise   
  panuse eest  Võru pärimustantsu festivali, Võru talvise  
  tantsupäeva ja konverentsi „Pärimusest pöördes“ korraldamisel.
 
MTÜ Võru Täname teid rahvapärandi elamuslike kingituste jagamise eest 
Folkloori festival Võru Folkloorifestivali ja pärimustantsu festivali kaudu veerand-
  saja aasta jooksul. 

Leelo Jürimaa Täname Teid tunnustustvääriva panuse eest rahvakultuuri  
  edendamisel ja hoidmisel. Aitäh, et olete pikaajaliselt tegutsenud  
  Lehtse kultuurimaja eestvedajana!  

Kärt Vuks  Täname Teid märkimisväärse panuse eest Tartumaa rahvatantsu 
  maastikul!

Maarja Ülper Täname Teid Tartu laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 
  ürituse korraldamise eest!

Maire Jürgel Täname Teid lastetantsupeokese „Suvevaheaeg“ korraldamise ja  
  märkimisväärse panuse eest Tartumaa rahvatantsumaastikul!

Maris Peebo Täname Teid Tartu laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 
  ürituse produtseerimise ja Tartu kultuurielu rikastamise eest   
  2019. aastal!

Meelika Kaarna Täname Teid lastetantsupeokese „Suvevaheaeg“ korraldamise,  
  lavastamise ja märkimisväärse panuse eest Tartumaa 
  rahvatantsumaastikul!
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Avinurme naiskoor Täname teid suure panuse eest naislaulutraditsiooni 
  väärtustamisel ja hoidmisel. Õnnitleme 30. aastapäeval.

Krabi Külateater Täname teid Võrumaa külateatrite traditsioonide hoidmise ja  
  Krabi kandi kogukonna aktiivse kaasamise eest. 
  Õnnitleme 20. aastapäeval.

Marje Mürk Täname Teid lavastuste eest Krabi Külateatris ja kultuurielu   
  pikaaegse rikastamise eest võrukeelse loominguga.   

Helgi Taelma Täname Teid tulemusliku viljaka töö eest Hiiumaa tantsuelu   
  rikastamisel ja tantsijate koolitamisel.
  Õnnitleme 60. aasta juubeli puhul!

Evi Jaago  Täname Teid pikaajalise kultuurielu edendamise ja rahvatantsu-
  traditsiooni hoidmise eest Raplamaal.

Helgi Pung Täname Teid tunnustustvääriva panuse eest kultuurielu 
  edendamisel ja hoidmisel. Õnnitleme 70. aasta juubeli puhul! 

Elina Peri  Täname Teid pikaaegse rahvakultuuri hoidmise ning pillimängu ja  
  koorimuusika traditsiooni väärtustamise eest. 
  Õnnitleme 60. aasta juubeli puhul!

Heili Pihlak Täname Teid pikaaegse panuse eest maakonna kultuurielu 
  edendamisel.

Helgi Randla Täname Teid pikaajalise Raplamaa kultuurielu hoidmise eest.

Eve Soopa Täname Teid märkimisväärse panuse eest Viljandimaa kultuuri- 
  elu rikastamisel Õnnitleme 50. aasta juubeli puhul!

Ivi Alp  Täname Teid tunnustustvääriva panuse eest rahvakultuuri  
  hoidmisel ja pikaajalise ning tubli töö eest Uue-Kariste rahva-
  majas. Õnnitleme 50. tööjuubelil.

Leili Väisa Täname Teid rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja väärtustamise  
  ning laste ja noorte tantsuõpetuse ning uute tantsude loomise  
  eest. Õnnitleme Tantsuselts Pärliine 35. aastapäeval.

Tantsuselts Pärliine Täname teid rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja väärtustamise  
  eest. Õnnitleme 35. aastapäeval.

Otepää Naisselts Täname Teid seltsielu arendamise ja rahvakultuuri hoidmise eest.  
  Õnnitleme 30. aastapäeval.

Folklooriselts  Täname teid pärimuse hoidmise ja rahvakultuuri panustamise
Kiitsharakad eest. Õnnitleme naisrühma 35. aastapäeval ning segarühma 
  20. aastapäeval!

Segarühm Kaareke Täname teid rahvakultuuri järjepidevuse hoidmise eest   
  Raplamaal. Õnnitleme 30. aastapäeval!

Maiu Linnamägi Täname Teid pikaajalise Raplamaa muusikaelu edendamise eest.

Ene Kangur Täname Teid pikaajalise panuse eest rahvakultuuri hoidmisel.

Eha Kaljusaar Täname Teid Raplamaa kultuurielu edendamise eest. 
  Õnnitleme 50. aasta tööjuubeli puhul!

Tarmo Lillo Täname Teid Tartu tantsupäeva korraldamise ja märkimisväärse  
  panuse eest Tartumaa rahvatantsumaastikul!

Uve Saar  Täname Teid märkimisväärse panuse eest Tartumaa rahvatantsu 
  maastikul!

Kaja Udso Täname Teid Puhja kogukonna kultuurielu edendamise ja 
  hoidmise ning Tartumaa kultuurimaastiku rikastamise eest!

Koeru Segakoor Täname teid pikaajalise panuse eest koorilaulutraditsiooni 
  väärtustamisel ja hoidmisel. Õnnitleme 130. aastapäeval!

Senta Bergmann Täname Teid pikaajalise rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja 
  arendamise eest Põltsamaal!

Reet Sester Täname Teid pikaajalise koorilaulutraditsiooni hoidmise ja 
  arendamise eest Põltsamaal!

Maris Laht Täname Teid pikaajalise naiste koorilaulutraditsiooni hoidmise ja 
  arendamise eest Avinurme kogukonnas.

Rene Põllumaa Täname Teid pikaajalise panuse eest koorilaulutraditsiooni 
  väärtustamisel ja hoidmisel. Õnnitleme 60. aasta juubeli puhul!

Puhja segarahva- Täname teid rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja edendamise  
tantsurühm OPSAL eest.  Õnnitleme 35. aastapäeval.
Enda Juht  Täname Teid pikaajalise rahvakultuurialase tegevuse eest. 
  Õnnitleme 70. aasta juubelil.

Luule Aadussoo Täname Teid pikaajalise panuse eest rahvakultuuri edendamisel ja  
  hoidmisel. Õnnitleme 75. sünnipäeva puhul.
Virve Vuntus Täname Teid pikaajalise rahvatantsutraditsiooni edendamise ja 
  hoidmise eest. Õnnitleme 80. aasta juubeli puhul.

Leili Nael  Täname Teid aktiivse tegevuse eest rahvakultuuri edendamisel ja 
  hoidmisel. Õnnitleme 75. sünnipäeval.

Meeskoor Sakala Täname teid märkimistvääriva panuse eest meestelaulu- 
  traditsiooni edendamisel ja hoidmisel. Õnnitleme 90. aastapäeval. 

Tantsuselts  Täname teid rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja väärtustamise  
TOOME,  eest. Õnnitleme 20. aastapäeval.
juhendaja
Lea Kurvits   
   
Rannu segarühm  Täname teid tantsurõõmu külvamise ja pikaajalise 
Kolumats,  rahvatantsutraditsiooni hoidmise eest.  
juhendaja        Õnnitleme 35. aastapäeval.   
Lea Kurvits

Lea Kurvits Täname Teid rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja 
  väärtustamise eest. Õnnitleme 50. aasta juubeli puhul!

Helen Jagant Täname Teid pikaajalise panuse eest kultuuri-
  elu arendamisel Kundas. Õnnitleme 50. aasta juubeli puhul.                                                                                                             

Auli Kadastik Täname Teid pikaajalise rahvakultuuri hoidmise ja 
  rahvatantsu traditsiooni väärtustamise eest. 
  Õnnitleme 60. aasta juubeli puhul! 
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Täname Sind kriisimeetmete väljatöötamise ja tasakaaluka tööprotsessi  
kujundamise eest.

Margit Salmar 
Marika Kutser 
Piret Koorep 
Merike Soomets 

Täname Sind töö eest Peipsiveere pärimuskultuuri toetusmeetme   
komisjonis perioodil 2017–2020.

Anne-Ly Reimaa 
Laidi Zalekešina 
Terje Trei  
Astrid Hallik 
Pille Tutt  
Irina Külmoja 
Külli Must  
Kati Grauberg-Longhurst 
Eino Pedanik 
Allar Korjas

 
Täname Sind töö eest kriisiabi jagamisel 2020. aastal.

Andi Einaste 
Aiki Koolmeister 
Mari-Liis Öpik 
Kadri Karin 
Liis Burk  
Kristiina Oomer 
Monika Tomingas 
Eino Pedanik 
Gülnar Murumägi 
Liina Veskimägi-Iliste 
Maire Breede 
Ingrid Leinus 
Liivi Soova 

Helgi Sussi Täname Teid pikaajalise panuse eest kultuuritegevusse   
  Raplamaal!

Segarühm Kavalik Täname teid pikaajalise rahvatantsutraditsiooni väärtustamise 
  eest. Õnnitleme 30. aastapäeval.

Kaie Tali  Täname Teid pikaajalise rahvatantsutraditsiooni hoidmise eest.  
  Õnnitleme segarühma Kavalik 30. aastapäeval.

Maie Weinrauch Täname Teid rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja edendamise  
  eest. Õnnitleme 70. aasta juubelil

Segakoor Lehola Täname teid koorilaulu traditsiooni hoidmise ja edendamise eest. 
   Õnnitleme 120. aastapäeval

Valtu Külateater  Täname teid teatritegevuse traditsiooni hoidmise eest Raplamaal. 
Anderaasuke Õnnitleme 100. aastapäeval.

Puiga rahvamaja  Täname teid suure pühendumuse ja panuse eest teatritegevuse
näitetrupp traditsiooni ning võru keele au sees hoidmisel. 
   Õnnitleme 20. aastapäeval. 

Külli Vijard Täname Teid Puiga rahvamaja näitetrupi juhendamise  
  ja võru keele au sees hoidmise eest. 
  Õnnitleme näitetrupi 20. aastapäeval.

Virumaa   Täname teid pikaajalise panuse eest pärimusmuusika ja 
Noorteorkestri  järjepidevuse hoidmisel. Õnnitleme 20. aastapäeval.
pärimusmuusikud 

Maarja-Magdaleena Täname teid pikaajalise panuse eest koorilaulu traditsiooni 
segakoor  edendamisel ja hoidmisel. Õnnitleme 150. aastapäeval. 

Eha Lihtne Täname Teid tunnustustvääriva panuse eest rahvakultuuri 
  edendamisel ja hoidmisel. Õnnitleme 70.  aasta juubeli puhul. 

Segarühm  Täname teid pikaajalise panuse eest rahvatantsu traditsiooni
Paras Paar edendamisel ja hoidmisel. Õnnitleme 55. aastapäeval. 

Esta Sokman Täname Teid pikaajalise panuse eest rahvatantsutraditsiooni  
  edendamisel ja hoidmisel. Õnnitleme segarühma Paras Paar 
  55. aastapäeval. 

Krista Salf Täname Teid pikaajalise panuse eest rahvatantsu traditsiooni  
  edendamisel ja hoidmisel.  Õnnitleme segarühma Paras Paar 
  55. aastapäeval 

Hilja Rätsep Täname Teid pikaajalise panuse eest rahvatantsutraditsiooni 
  hoidmisel. Õnnitleme 80.  aasta juubeli puhul. 

Kaja Liivak Täname Sind märkimisväärse panuse eest asutuse CVI ja 
  kodulehe loomisprotsessil ning RAKU andmebaasi arendamise  
  korraldamisel.
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HARJUMAA

Helle Vaga    Silmapaistva tegevuse eest Raasiku rahvamaja juhatajana  
 
August Sarrap     Pikaajalise tegevuse eest rahvamuusika ansamblites  
 
Toomas Aru     Näitusprojektide korraldamise eest Rae kultuurikeskuses  
 
Elen Ilves     Koorilaulu ja koorimuusika edendamise eest Harku vallas
   
Ljuba Keskküla     Käsitöö traditsioonide edasikandmise ja  
     personaalnäituse eest Viimsi huvikeskuses  
  
Maarika Tuttelberg     Viljaka tegevuse eest rahvatantsurühmade juhendamisel  
 
    
HARJUMAA EKSPERTGRUPI KULTUURIPÄRL 
    
Ulvi Rand     Veljo Tormise eluloo, tegevuse ja loominguga seotud  
     pärandi hoidmise ja tutvustamise eest   
    
HARJUMAA EKSPERTGRUPI ELUTÖÖPREEMIA     
Juta Helilaid     Rahvakultuuri järjepideva hoidmise ja edasikandmise eest 

HARJUMAA EKSPERTGRUPI AASTAPREEMIAD 2020

KUUSALU

Veljo Tormis 90. Tallinna lauluväljaku klaassaalis 25. oktoobril 2020. 
Foto: Marika Murumaa/Eesti Naislaulu Selts
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TAAVI ESKO 70

Dirigendiks saadakse koos kooriga

Oled kõrgelt hinnatud ja tunnustatud muusikaõpetaja – kuidas on 
üldse kulgenud Sinu tee muusika juurde?

Isa oli Palade koolis matemaatika ja tööõpetuse õpetaja, ja mäletan, et 
sobiva muusikaõpetaja puudumisel juhatas ka lastekoori ja võttis sinna 
mind koos minu pinginaabriga laulma, kuigi olime veel mudilaskoori va-
nuses. 

Käisin kodust eemal koolis ja isale oli antud ühetoaline korter koolima-
jas, elasime õppeaasta praktiliselt koolis. Klassis oli vana harmoonium. 
Mina tahtsin seal kangesti tunnis lauldud laulude meloodiaid kuulmise 
järgi mängida. Toksisin, arendasin oma mälu, ka muusikaliselt.

Hiljem tahtsin minna akordionit õppima – eeskujuks oli tädipoeg, kes 
elas Tallinnas ja võttis eratunde. 

Lõpuks saingi oma tahtmise. Käisin Kärdlas muusikakoolis, jalgratta-
ga sinna ja tagasi 16 kilomeetrit. Ka talvel.

Puudusin korra – väljas oli külmakraade üle 20 ja tavakoolis jäeti tun-
nid ära. Mina üritasin rattaga jonnakalt Kärdlasse sõita pilli- ja solfedžo-
tundi, aga puhus nii vinge vastutuul, et hakkas nägu näpistama. Pidin 
sõidu katki jätma. Sellest ajast hakati ütlema „Sadagu või pussnuge tae-
vast alla, Esko Taavi on ikka kohal!“.

Nii et tahtmine oli väga suur!
Kui ma Kärdla keskkoolis hakkasin õppima, mängisin ka akordionisti-

de ansamblis (orkestris). 
Kus oled õppinud?
1969. a astusin Tallinna Pedagoogilisse Instituuti (praegune TLÜ) laul-

mise ja muusika erialale. Õppisin koos Peep Sarapikuga ühel kursusel.
Ja tugeva praktilise hariduse sain ma Tallinna Üliõpilassegakooris 

lauldes. Küllap sellest koorist ja dirigent Ants Söödilt ma saingi pisiku 
end koori ees proovile panna.

Minu kursuselt on sirgunud ka Lydia Rahula.
Ja väga palju, pea iga suvi olen end täiendanud kursustel ja semi-

nar-laagrites, kus tutvustatakse ja lauldakse läbi palju uut repertuaari, 
kohtutakse heliloojatega.

Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2019 Taavi Esko ja Kuusalu Keskkooli lastekoor Kooriühingu 
aastagalal Estonia kontserdisaalis 26.01.2020. Foto Vahur Lõhmus
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Dirigendiks saadakse koos kooriga. Mul on olnud õnn luua 6 uut koori:
Lastekoor (1974), Noorte Segakoor (1982), Kolga kammerkoor (1987), 

Kuusalu kammerkoor (1989), Eesti Koolinoorte Segakoor (1998) ja pesa-
muna Kuusalu KK poistekoor (2017).

Eesti Koolinoorte Segakoori peadirigent ja kunstiline juht olin 15 aas-
tat. 

Selles kooris on laulnud väga palju tublisid, andekaid noori üle kogu 
Eesti – Märt Avandi, Pärt Uusberg, Kadri Voorand, Mari Jürjens. Palju 
lauljaid ka Kuusalust: Aare Külama, Ero Esko, Ott Kask jun jpt.

Kus Sinu juured on?
Olen sündinud Hiiumaal Vahtrepa külas Heltermaa lähedal pere 

kuuenda lapsena. Ema sünnitas kaheksa last. Meid on elus veel kolm, 
mina ja minu kaks õde.

Olen talupoiss – teinud tohutul hulgal maatööd – ikka vikatiga ja reha-
ga, ja kartulivaod ajasin hobusega lahti ja kinni. Lehmalüpsmise õppisin 
samuti ära!

Kuidas sattusid Kuusallu?
Päris juhuslikult!
Kooli kauaaegne direktriss Laine Kadajas käis Tallinna Pedagoogili-

ses Instituudis kateedrijuhataja Ants Kiilaspea juures nõutamas Kuusallu 
muusikaõpetajat.

Nii ma sattusingi juba üliõpilasena Kuusalu kooli – andsin ühel päeval 
muusikatunnid ja õhtul akordionitunnid.

Nii sai vaesest üliõpilasest kohe “rikas mees” (sain ka ülikoolist stipen-
diumi).

1973. a lõpetasin ülikooli ja seejärel teenisin aega Nõukogude armees.
1974. aastast siiani töötan Kuusalu keskkoolis.
Mida ootad noorelt, kes muusikaga tutvust teeb?
Noored peavad muusikat armastama. Ja kui nad tahavad end muusi-

kas proovile panna, siis peavad jäägitult pühenduma muusikale. Tuleb 
käia palju kontsertidel, analüüsida kuuldut-nähtut ja harjutada pillimän-
gu ja lauluoskust iga päev!

Kui vaadata laiemat pilti: õpetan lapsi 4.–12. klassini. Siis põhikooli lõ-
puks peame jõudma tasemele lauluoskuses – nn regilaulu ulatuses laulda 
lihtsat laulu – see on viis erinevat helikõrgust! Ühel hetkel jõudsin aru-
saamiseni, et iga õpilane suudab oma häält kui maailma unikaalseimat 
instrumenti juhtida neis viies helis!

Teine oluline aspekt on oskus KUULATA MUUSIKAT ja seda analüü-
sida! Ka see võime on meis kõigis olemas!

Mida muusika tähendab Sinu jaoks ja mida loodad õpilastele kaasa 
anda?

Muusika on minu elu – nii see on olnud pea 60 aastat!
Protsess, selles olemine on kõige olulisem!
Et midagi vastu saada, tuleb kõigepealt ise anda!
Loogiliselt on laulmise õpetamine minu põhitegevus! Kuidas tehnili-

selt täiuslikumalt laulda – siin on palju nüansse! Oma häält tuleb õppida 
tundma – selleks peab iga päev laulma harjutusi, aga ka lihtsaid laule. 
Praktika on parim õpetaja!

Küsis Mari Paenurm

Taavi Esko on Kuusalus lauluvankrit vedanud koos abikaasa Niinaga. 2019. a valiti  
Taavi aasta dirigent-muusikaõpetajaks. Fotol koos OP-i Hiiumaa juurtega saatejuhi Margus 
Taboriga. Foto ERR arhiiv
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Rändlindudega üheskoos saabuvad meie 
esivanemad,  
kes sünnivad uuesti meie lastes,  
muudavad viljakaks maa ja sigivaks 
karja. 
Tulevad hõimude esivanemad oma  
rõõmude ja muredega, sündide ja  
surmadega, peiede ja pidudega.
Surm on meie elu osa, teispoolsuse  
väravahingede krigin viib meele peast.
Uus algus tuleb tasa, kevadet kuuleb  
ka pakase paukumises.  
Mehed ja naised, naised ja mehed.
Armastus on iseasi.
Sõnaga saab tappa ja ravida,  
kaotada ja hoida. 
Sünnisõnade teadjad saavad nihutada 
maailma piire. 
 Saavad tervitada tulnukaid teisalt.
Meie pulmad ja matused seovad kokku 
erinevaid maailmu.
Siis võime meelekergelt pidutseda,  
ja suureliselt võistelda,  
kes laulab vägevamalt.
Väravad on valla.
Kes on läinud – tuleb kindlasti tagasi.
Mu lapsel on mu vanaema silmad.

(Tekst soome-ugri müsteeriumi 
„Lindude äratamine“ kavalehelt.)



HARJUMAA     Rahvakultuuri aastaraamat 2020 HARJUMAA     80 81Rahvakultuuri aastaraamat 2020

Linnud äratasid Veljo Tormise  
Virtuaalkeskuse, nad laulsid 

 helilooja sünnikodus Kõrveaial

7. august. Helilooja Veljo Tormise sünnikodu Kõrveaial on päikese-
tõusu ootuses. Tänane päev pühendatakse siin Veljo Tormise 90. sün-
niaastapäeva tähistamisele.

Öölindude saatel hommikuootuse varjudena on pea nädala teinud 
proove noorte segakoor Vox Populi. Nüüd kogunevad nad esietendu-
seks. Tormise muusikast inspireeritud soome-ugri müsteerium „Lindu-
de äratamine“ peab jõudma kuulajate-vaatajateni, neid mõjutama. La-
vastajad on Anne Türnpuu ja Eva Koldits. Müsteeriumi pealkiri kätkeb 
topelttähendust – see on osa kooritsüklist „Liivlaste pärandus“, ent tegu 
on ka vana rituaaliga, mis teeb kummarduse esivanematele. 

Siis saabub publik, päikesetõus laseb end veel veidi oodata. Hom-
mikul kell viis algab etendus veidi pöörases keskkonnas, raiesmikul, 
ümberringi põdrakanep. Aeg möödub märkamatult. Pea poolteist tundi 
kordumatut elamust. Nii sai helilooja Veljo Tormisele pühendatud päev 
vägeva hoo sisse.

Keset suurt päeva ja nüüd juba lõõskavat päikest koguneti helilooja 
sünnipäeval Kõrveaiale taas, et üheskoos täita Veljo Tormise suur soov 
ja unistus. Nimelt oli Veljo vaikne soov veel oma eluajal, et tema loome-
pärand oleks korrastatud ja paljudele huvilistele kättesaadav. Ta loo-
tis, et kui seda veebis teha, võiksid kokku saada Tormise loominguga 
seotud tegevused üle maailma. Nii saigi juubeli tähistamise peasünd-
museks Tormise virtuaalkeskuse avamine Kõrveaial, mis algas väikese 
koorikontserdiga tema kodumaja tagaaias õitsva põdrakanepi keskel. 
Esinesid Kolga-Kuusalu kammerkoor dirigent Taavi Eskoga, Kuusalu 
meeskoor dirigent Ene Järvikuga, segakoor Vox Populi dirigent Janne 
Fridoliniga ning RAM oma peadirigendi Mikk Üleojaga.

Virtuaalkeskust tutvustava sündmuse avas kultuuriminister Tõnis 
Lukas, tänati tegijaid. Veljo Tormise Fondi poolt anti üle helilooja nime-
line stipendium helilooja Rasmus Puurile ja vaadati just selleks puhuks 
valminud lühifilmi Tormisest. Siis söödi koos mulgiputru ja pandi Kõr-
veaial veedetud päevale meeleolukas punkt.

 

Veljo Tormise Virtuaalne Keskus on kui hõljuvas olekus mõttekandja. 
Tõuge niisuguse keskuse loomiseks tuli perekond Tormiselt. Nad 

pöördusid Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ poole ettepanekuga koor-
dineerida seda protsessi. Uue SA või MTÜ loomine tundus mõttetu, 
kuna Veljo Tormis ise ju oli omanimelise MTÜ looja 1997. aastal. Kul-
tuuriseltsi juhatus andis nõusoleku ja omapoolse toe. Virtuaalkeskuse 
liikmeks sai juba varasemalt Veljo Tormise arhiiviga tööd teinud Immo 
Mihkelson, tarkvara arendajaks Alo Mihkelson, projektijuhiks Iti Teder 
ja juhiks kultuuriseltsi tegevdirektor Ulvi Rand. Helilooja perekonna 
esindaja Tõnu Tormise ülesandeks jääb eelkõige rikkaliku fotokogu 
koostamine ja töötlemine. 

Virtuaalkeskusele identiteedi leidmiseks kuulutasime välja kujun-
duskonkursi, millele laekus 63 kavandit. Võitjatöö ja tänaseks kasutuses 
olev logo on Margus Tõnnovi loodud.

Eesmärk avada Veljo Tormise Virtuaalkeskus 7. augustil 2020. a sai 
täidetud. Meie väikese meeskonna esimesed eesmärgid ja esmane sisu 
õnnestus teostada. Virtuaalkeskuse lehel veljotormis.com on kakskeel-
sena leitav helilooja elulugu, tema tähtsamate teoste loetelu, mahukas 
diskograafia osa, liigendatud teoste register, kus on lisaks loomisaasta-
le, koosseisule, infole esmaesituse kohta ka viited plaadistustele sellest 
teosest jne.

Oleme alustanud edasiste veebiarendustega ja laiendustega, regilau-
lu ja rahvamuusika, trükiste ning fotokogu mooduli töödega. Virtuaal-
keskusel on aktiivselt tegutsevad sotsiaalmeedia kanalid: nii Twitter, 
Instagram kui Facebook. 

Üheskoos astume sammukese edasi helilooja Veljo Tormise loomepä-
randi koondamise ja korrastamise pikal teekonnal. Äkki saame kümne 
aasta pärast, helilooja Veljo Tormise 100. sünniaastapäeva tähistamise 
ajaks, tema loomepärandi suuremas osas korrastatud. 

Kuid Veljo Tormise Virtuaalkeskus ei saa kunagi lõplikult valmis, 
sest Tormise loomingu esitajaid ja salvestajaid lisandub iga päevaga üle 
kogu maailma. 

Virtuaalkeskus täieneb ja elab edasi nagu Tormise looming meis  
kõigis.

Veljo Tormise Virtuaalkeskus
Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ
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TALLINN

Tallinna Huvikeskus Kullo  
tantsuansambel Sõleke

Tantsuansambel Sõleke tegevuse alguseks loetakse aastat 1976. Tolla-
se Tallinna 44. Keskkooli 1. klassi õpetaja Sirje Herkeli ettepanekul asus 
lapsevanem Ene Jakobson juhendama oma tütre Jaanika klassi õpilaste 
tantsurühma. Järgmisel aastal ühinesid rühmaga ka paralleelklassi lap-
sed. 1978. aasta detsembris jätkati tegevust Tallinna Pioneeride Palees 
(tänane Tallinna Huvikeskus Kullo). Algkoosseisule lisandusid tantsijad 
erinevatest Tallinna koolidest.

Algselt tegutseti karaktertantsuringina, kuid aastatel 1980–1981 tant-
siti koos Toivo Luhatsi Etnograafilise Rahvakunsti Ansambliga (hiljem 
Piibar). Lisaks karaktertantsule viljeleti ka rahvapärimuslikke tantse ja 
laulumänge. Aastal 1979 kutsus Ene Jakobson ansambli poiste treene-
riks oma kursusekaaslase Tallinna Ülikoolist – Maido Saare, kes pärast 
ülikooli lõpetamist 1981. aastal jätkas tegutsemist iseseisvalt, luues oma 
tantsuansambli Lee.

1981. aastal kujunes välja ansambli põhikoosseis – rühmad kolmes  
vanuseastmes. Haapsalu suvises treeninglaagris toimuval mõttetalgul 
koostöös tantsijatega sai tantsuansambel endale nime Sõleke. Tantsu-
ansambli tantsijate arv kasvas müstilise kiirusega. Uusi liikmeid hakati 

JÕELÄHTME

Tantsuansambli Sõleke lapsed. PILT KAHJUSTATUD LAADIDES. 
OOTAN UUT FAILI

Foto Rain Jüristo
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vastu võtma katsete alusel. Vaadati lapse kehalisi eeldusi: koordinatsiooni, 
rütmitaju, ka lauluoskust jms, ning vastavalt pikkusele ja vanusele komp-
lekteeriti erinevad rühmad. 1982. aastal V koolinoorte rahvatantsupeol osa-
les Ene Jakobsoni juhendamisel juba neli segarühma.

Nii nagu tol ajal igale tantsuansamblile kohane, moodustus ka Sõlekese 
juurde oma rahvamuusikaansambel Galja Jõgi juhendamisel.

Aastal 1983 omistati tantsuansamblile Sõleke näidiskollektiivi auni-
metus. Samal aastal nimetati kultuuriministeeriumi poolt Ene Jakobson  
Tallinna Pioneeride Palee näidiskollektiivi tantsuansambli Sõleke pea- 
ballettmeistriks (tänane – ansambli kunstiline juht). Esindati Eestit pea kõi-
kidel olulistel riiklikel sündmustel nii Eestis kui mujal NSVL-s. Esimene  
välisreis oli 1980. aastal Soome Jyväskylä festivalile. Sinna pääses vaid 4 paari 
– väga raske oli teha valikuid, kõik lapsed olid väga tublid ja kohusetundli-
kud. 1982. aastal esineti Moskva televisioonis ja 1987. a Kremli Kongresside  
Palees.

Seoses pärimuskavade õppimise ja sooviga osaleda eri folkloorifestivali-
del tekkis vajadus ka tantsijate lauluoskuse arendamiseks. Sõlekesega liitu-
sid eri aegadel toredad noored lauluõpetajad – Katrin Rebane, Ave Tuhkur, 
Silja Trisberg, Heli Kendra, Elve Erm, Siiri Alango.

1990. aastatel oli tantsuansambli koosseisus juba üle saja liikme –  
7 rühma ja rahvapilliorkester (juhendaja Galja Jõgi, assistent viiuliõpetaja 
Mihkel Kuusler). Lisaks esinemistele kodustel lavalaudadel osaleti festiva-
lidel ja kultuuripäevadel välisriikides. Eksootilisemad ja kaugemad paigad 
olid Maroko, Tai, Kanada, USA, Jaapan, Korea, Hiina.

Läbi Sõlekese ajaloo on Ene Jakobsonil olnud palju abilisi ja tantsuõpeta-
jaid. Siinkohal tuleks esimesena mainida kindlasti tema oma tütreid: tant-
suõpetaja-koreograafe Jaanika Liiut (alates aastast 1987) ja Helena-Mariana 
Reimanni (aastast 1993), ning endist tantsijat, koreograaf Liina Eerot (alates 
2008). Täna on õpetajateks ka tantsija-koreograaf Ingrid Elsa Mugu (aastast 
2014) ja Tallinna Ülikooli koreograafiatudeng Kristina Sorgus (2018).

Pikemalt on eri rühmadega töötanud Arvi Kaabel (1984–1986 poiste 
treener), Juta Lehiste (1991–1995 klassikalise tantsu õpetaja), Signe Accor-
so (Kärgets) (1992–1999), Marina Kuznetsova (aastatel 1996–2000, tänane 
Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambli Kuljus kunstiline juht) ja Ülle 
Feršel (2013–2019). Lisaks on olnud Sõlekeses alati õpetajateks omad tublid 
tantsijad, kellest mitmed on hiljem jätkanud õpinguid ka Tallinna Ülikoolis 
koreograafia erialal ja leidnud oma tantsutee (Helen Reimand, Mai-Liis Rii-
maa, Indrek Tamm, Carolin Dalsgaard (Beres), Liise-Marie Roosaar (Valgi) 
jt). Kõik noored tantsuõpetajad toovad endaga kaasa uut repertuaari, stiili 
ja värsket energiat.

Pikaajalisemad klaverisaatjad on olnud Svetlana Siltšenko, Marina Alt-
maa, Kähte Vainus, Siiri Alango ja Raivo Ranne. Viimased kaks tegutsevad 
Sõlekeses veel praegugi. Täna rikastavad oma muusikaga tantsutunde ka 
Juliana Juganson ja Jekaterina Tšernõševa. Suureks abiks on olnud kont-
sertide ja festivalide korraldamisel kultuuritöö organisaatorid, kellest pi-
kemalt on pidama jäänud Mare Jägel, Sirje Org. Tänane kultuurikorralda-
ja on Ly-Astra Hakk ja tema abiline Marika Õunapuu.

45 tegutsemisaasta jooksul on kasvanud suureks ka Sõlekese rahva-
rõivaste ja kostüümide kogu, sest igas vanuses tantsija vajab esinemiseks 
rõivaid. Ladudes on eri rahvaste rõivaid, ballikleite, sõukostüüme, kuid 
valdav enamus on siiski meie oma kaunid eesti rahvarõivad – igal rüh-
mal 1-2 komplekti. Laos leidub kasutuskõlblike kostüüme isegi ansambli 
algusaastatest. Algselt tegeles kostüümide tellimise, õmblemise ja laohal-
damisega ansambli juht Ene Jakobson ise. Lihtsamaid kostüüme õmble-
sid lapsevanemad. Täna on aga maht nii suur, et tööle on võetud eraldi 
õmbleja-laohoidja.

Tallinna Huvikeskuse Kullo tantsuansamblis Sõleke omandatakse 
4-astmeline tantsukoolituse programm, mis sisaldab rütmikat, pärimus-
tantsu ja eesti lavatantsu, klassikalise tantsu treeningut, karaktertantsu, 
seltskonnatantsu, ajaloolisi tantse, sõutantsu ja kaasaegse tantsu eri stii-
le. Tähtis osa on ka improvisatsioonil, loovusel ja eneseväljendusoskusel. 
Tantsuõpetus Sõlekeses on igati mitmekülgne, annab noorele tantsijale 
hea kehakooli ja loob võimaluse süvendatud huvitegevuseks. Aitab kind-
lasti kaasa isiksuse kujunemisele ja elus iseseisvalt hakkama saamisele.

Nelja-astmelises tantsukoolituses osalevad 7–19-aastased lapsed ja 
noored. Koolituse ettevalmistusrühmades käivad 3–6-aastased. Eelmi-
sest õppeaastast (2019) alustas tegevust ka beebide rühm (õpetajaks Liina 
Eero), kus osalevad kuni kaheaastased lapsed koos vanemaga. Seega het-
kel (aasta 2021 alguses) on Sõlekeses kokku 15 tantsurühma (igas rühmas 
üldjuhul 8 segapaari). Tantsijad on jagatud rühmadesse vanusepõhiselt. 
Treeningtunnid toimuvad olenevalt vanusest 2–3 korda nädalas. Mitmed 
tänased tantsijad on Sõlekese vilistlaste lapsed.

Aastal 1996 alustas tegevust Sõlekese esimene vilistlasrühm ja aastast 
2013 lisandusid lastevanemate rühmad. Seega on käesoleval aastal meil 
lisaks 15 laste- ja noorterühmale 3 täiskasvanute rühma. Juubelitantsupeo 
„Minu arm“ eel (2018) tegutses lausa 5 rühma täiskasvanuid ja neist 3 
olid vilistlasrühmad. Täna on mitmed noored naised beebidega kodus ja 
mehed kaugtöödega hõivatud.
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Sõlekese tantsurepertuaar on enamikus oma õpetajate – koreograafide 
looming. Sõlekesest on saanud hea tantsijate taimelava, mille peal on tore 
võimalus luua uut koreograafiat. Kui varasematel aastatel sündis uus re-
pertuaar ainult lastele, siis vilistlasrühma kujunemisega avanes võimalus 
luua tantse ka täiskasvanutele. Ene Jakobson on loonud üle 200 ja tema 
tütar Helena-Mariana Reimann üle 100 eesti tantsu. Lisaks on loodud hul-
galiselt erinevaid sõutantse ja seatud teiste rahvaste tantse. Koostöös on 
valminud mitu omanäolist tantsuetendust. Erinevaid tunnustatud tantse 
on loonud Jaanika Liiu, Liina Eero, Ülle Fersel, Ingrid Elsa Mugu jt.

Traditsiooniliselt võetakse alati osa üleriigilistest tantsupidudest. Sõ-
lekese õpetajad on sageli kaasatud lavastusgruppi liigijuhtide või assis-
tentidena. Samuti on tantsupidude repertuaaris ka mitu just Sõlekeses 
loodud tantsu.

Ansambli algusaastatest on pidevalt toimunud suvised kuni kahenä-
dalased treeninglaagrid. Algselt Haapsalus, seejärel Toris ja alates 1983. 
aastast Karepal. Seal asub Kullo Noortelaager. Tantsijate arvu suurene-
des tuli jaotada laagrilised kahte koosseisu: nooremad ja vanemaealised. 
Lisaks treeningtundidele toimub laagris palju teisi huvitavaid tegevusi: 
spordivõistlusi, konkursse, temaatilisi orienteerumismänge, väikseid la-
vastusi. Valitakse ka Miss ja Mister Sõleke (seda juba 37 korda).

Suvelaagris saavad omavahel sõpradeks nooremad ja vanemad tantsi-
jad. Viimased on heaks eeskujuks ja innustajaks noorematele. Karepa laa-
ger on Sõlekese jaoks ka see koht, kuhu kogunevad meeleldi vilistlased. 
Nii toimuvad iga viie aasta tagant (ehk juubeliaastal) seal vahvad vilist-
laste kokkutulekud. Samuti on vilistlased oodatud alati Karepale Sõleke-
se suvelaagrisse külla erinevaid üritusi vaatama ja noortele tantsijatele 
kaasa elama, innustust jagama.

1983. aastal valmis Karepal 80 tantsijaga film „Sõleke“ (Eesti Telefilm, 
režissöör Virve Koppel). Samuti on valminud Karepal Sõlekese oma laul 
„Sõleke on tants ja sõbrad“ (2006, esindusrühma ja lauluõpetaja Siiri 
Alangoga koostöös).

Kui algselt toimus õppeaasta jooksul palju väiksemaid esinemisi ja 
hooaeg lõppes alati ühe suure kevadkontserdiga, siis nüüd korraldatakse 
juba pikemat aega igal aastal kaks suurt kontserti, kus kogu ansambel 
suurel laval esinemiskogemuse ja -julguse saab. Erandiks on praegu osu-
tunud vaid kevad ja sügis 2020, kus eriolukorra tõttu riigis kontserdid 
toimuda ei saanud. Tantsijatel on kontsertidel võimalus näidata kõigile 
oma õpitulemusi, oskusi ja võimeid ning saada pealtvaatajate emotsioo-
nidest endale rõõmu ja energiat tantsukoolituse jätkamiseks. Loomulikult 
ei puudu hooaja jooksul endiselt mitmed väiksemad etteasted eri lavadel 

ja üritustel. Tantsijad ja õpetajad on väga rõõmsad, kui kutsutakse esine-
ma, nii saavad noored tantsijad õpitule väljundi.

Aastate jooksul on esinetud väga paljudel festivalidel ja konkurssidel 
välisriikides. Tantsijaile on väga rikastav kogemus näha erinevaid rah-
vaid ja nende tantse, saada uusi sõpru. Ühised reisid ja põnevad seigad 
liidavad tantsijaid. Saadakse rikkalikult emotsioone, ühtekuuluvustun-
net, eneseteostuse võimalust ja sõpru kogu eluks, kellega hiljem rohkelt 
ühiseid seiklusi meenutada. Aastatel 1988–2004 on Sõleke ka ise korral-
danud Eestis rahvusvahelisi tantsufestivale. Osalejaid on olnud Lätist, 
Leedust, Soomest, Valgevenest jm.

Sageli osaletakse oma õpetajate poolt loodud tantsudega uute tantsu-
de konkurssidel. See on hea võimalus tantsijatel ka ennast konkursitules 
proovile panna, anda oma panus ühe tantsu edule. Eriti suur on tantsija-
te rõõm, kui mõni oma õpetajate loodud koreograafia ka žürii poolt ära 
märgitud saab. Ja seda rõõmu on jätkunud Sõlekese tantsijatele ja õpeta-
jatele-loojatele aja jooksul küllaga.

Igal sügisel toimub rühmadel hooaja avaüritus. See on sageli toimunud 
eri kohas (Kullos, loomaaias, Kloogaranna noortelaagris jm), kuid viimas-
tel aastatel on kohtumispaigaks saanud nii kevadel kui sügisel Löwenruh 
park. Seal asub ansambli looja ja juhi Ene Jakobsoni pink ja puu (tantsijate 

Foto Rain JüristoSõleke põhikooli 2. rühm (8.–9. kl).
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ja lapsevanemate kingitus Ene 70 aasta juubeliks). Sügisel saavad kõik rüh-
mad öelda oma soovi uueks õppeaastaks ja siduda puu külge oma rühma 
paela. Kevadel aga jagatakse puu juures õppeaasta lõputunnistusi ja aru-
tatakse, kas soovid on täitunud. Kuna eelmine õppeaasta (2019/2020) jäi 
poolikuks ja kõik oli kuidagi teistmoodi, alustati sel sügisel uut hooaega 
kõigiga hoopis Kultuurikeskuses Kaja. Vaadati videoid ja fotosid laagri-
suvest Karepal – võib öelda, et sel korral osutus see eelmise õppeaasta II 
poolaasta tähtsaimaks sündmuseks – lõpuks oli võimalus kohtuda, käest 
kinni hoida ja jälle koos tantsida.

Aastat saadetakse tavaliselt ära pidulikult Sõlekese jõuluballi või -dis-
koga, kus kuulutatakse välja aasta tantsijad ja premeeritakse tublimaid 
õppetöös osalejaid. Fotole jäädvustatakse kõik antud hooajal tegutsevad 
rühmad ja õpetajad. Ka see on juba väga pikaajaline traditsioon.

Iga aasta kevadkontserdil antakse Tallinna Huvikeskus Kullo Tantsuan-
sambli Sõleke gümnaasiumi lõpetajatele üle tantsukoolituse lõputunnistus 
ja tänatakse noorte vanemaid tänukirjaga meeldiva ja üldjuhul ka pikaaja-
lise koostöö eest. Edasi saab jätkuda nende tantsutee meie vilistlasrühma-
des või teistes tantsuansamblites üle Eesti. Noorte esiletõstmiseks tehakse 
tavaliselt eraldi kontserdiosa nende lemmiktantsu või väikese lõpetajate 
tantsuetenduse näol, seda vastavalt aastale ja toimuva kontserdi teemale. 
Õppeaasta 2020 lõpetajad seisid aga keerulise olukorra ees, kuidas teosta-
da lõpukontsert ja teha see meeldejäävaks. Nii toimuski nende lõpetami-
ne erandkorras suvelaagris Karepal. Viiel päeval tehti mitu korda päevas 
hoolega trenni ja tuletati repertuaari meelde ning nende lõpukontsert toi-
mus Karepa Rahvamajas. Kuna saal on väike, anti kaks kontserti – päeval 
laagrilistele ja Karepa külarahvale, õhtuseks kontserdiks sõitsid Tallinnast 
kohale lõpetajate vanemad, sõbrad ja mitmed endised tantsijad. Kõik see 
oli eriti tundeküllane ja väga teistmoodi.

Sõlekese päris uueks traditsiooniks on kujunemas TOLF – Sõlekese Tant-
sijate OmaLoomingu Festival, mis toimus esmakordselt 2020. aasta jaanua-
ris ja on plaanitud toimuma uuesti ka käesoleval aastal. Oma loominguga 
osalevad festivalil ansambli 10–19-aastased tantsijad. Loodud koreograa-
fiate seas oli nii rühma-, poiste-, tüdrukute- kui ka soolotantse. Igas rühmas 
oli keskmiselt kolm tantsuloojat, kes oma tantsud õpetajate abiga rühma-
kaaslastele edasi õpetasid, esinemiskorda seadsid ja kostüümid valisid.

Aastal 2000 plaaniti Sõlekese alla luua ka oma tantsuteater Päikese-
lapsed, kuid Sõlekese põhitegevus (esinemised, kontserdid, tantsu-
peod, välisreisid, festivalid) võttis siiski liiga suure osa ja etenduste 
loomine ja nendega mööda Eestimaad tuuritamine jäi soiku. Siinkohal 
võiks välja tuua mõned parimad tantsuetendused: „Koit ja Hämarik“  

Fotod Rain Jüristo

Tantsuansambli Sõleke põhikooli 1. rühm (6.–8. kl) esitamas E. Jakobsoni “Toots ja Teele”.

Tantsuansambli Sõleke keskmine 2. rühm (5.–6. kl) esitamas E. Jakobsoni “Kana pööre”.

Tantsuansambli Sõleke esindusrühma noormehed (11.–12. kl) esitamas H.-M. Reimanni ja 
E. Jakobsoni “Tulge tulda hoidemaie”.
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Ene Jakobson – Sõlekese süda

31. juulil 2020 tähistas 
meie armas ansamblijuht 
Ene Jakobson oma 75 aasta 
juubelit! Pidu toimus Tal-
linnas Löwenruh pargis, 
kuhu tulid Enet õnnitle-
ma Sõlekese praegused 
tantsijad, lapsevanemad 
ja vilistlased. Ene 70 aasta 
juubeliks kingiti talle ni-
meline puu ja pink, kus ka 
seekord tantsiti üheskoos 
tantsu “Oige ja vasemba”, 
“Kaera-Jaan” ning ei puu-
dunud ka isetekkelised 
etteasted Sõlekese tuntud 
tantsudest. Ürituse pea-
korraldajad olid vilistla-
sed. Jällenägemise rõõm 
säras vastu nii sünnipäe-
valapse kui osalejate nä-
gudelt. “Ma tänan nii ilusa 
hommiku eest juubelipäe-
val, terve mu pingiümb-
rus oli täis kauneid lilli 
ja puualune täis Sõlekese 
tantsijaid, lapsevanemaid 

ja vilistlasi! Alati ei saa ju kõigile meeldida, aga see näitab, et midagi mi-
nust peetakse, et paljud inimesed on siiski tänulikud selle eest, mis ma 
olen neile andnud. Minu jaoks oli selle pingi ja puu juures kokkusaamine 
sel hetkel kõige parem, mis olla sai – head sõnad, armsad inimesed, tant-
sijate- ja lillemeri, väga-väga ilus oli,” ütles meie Ene.

Ene Jakobsoni teavad kindlasti kõik Sõlekese tantsijad, teised rahva-
tantsuga tegelejad kui ka laiem avalikkus. Ometi ei teata alati, milline on 
tema lugu ja milline on Ene inimesena: mis talle meeldib ja mis on talle 
oluline, mis ajendas Ene Sõlekest looma ning kuidas ta siiamaani väsima-
tult meie tantsuansamblit juhib.

(F. R. Faehlmanni samanimelise muistendi ainetel, 2004), „Kadunud  
kodutee“ (O. Lutsu „Nukitsamees“ ainetel, 2005), „Mari ja Tiina“ (A. Kitz-
bergi „Libahunt“ ainetel, 2006), „Tere tulemast Karepale“ (lugu Sõlekese 
suvelaagrist, 2006), „Vahva plika“ (A. Lindgreni „Pipi Pikksukk“ ainetel, 
2007), „Paradiisikohvik“ (2009), „Tuhkatriinu“ (samanimelise muinasjutu 
ainetel, 2011), „Andmise rõõm“ (S. Silversteini jutustuse „Helde puu“ ai-
netel, 2015).

Ene Jakobsoni 75. ja tantsuansambli 45. aastapäeva tähistamiseks on 
plaanitud uuenduslikult ja kogu ansambli tantsijate peret kaasates tuua 
välja taas tantsuetendus „Tiina ja Mari“ (A. Kitzbergi „Libahunt“ ainetel). 

Helena-Mariana Reimann

Ene Jakobson Kultuurkapitali elutööpreemiaga.  
Foto Ingrid Elsa Mugu

Tantsuansambli Sõleke 1–2-aastased tantsijad osalevad tunnis ema või isaga.
Foto Rain Jüristo
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ris. See, et Sõleke tantsib ka eri rahvaste tantse ja sõutantse, tuleb samuti 
algselt Ene enda laiast silmaringist ja huvist, hiljem ülikooliajast saadud 
teadmistest. Lõpuks saanud need tantsud meie repertuaari lahutamatuks 
osaks. Hetkel tegeleb Ene uue tantsukirjelduste raamatu väljaandmisega, 
millest saab juba tuntud “Tootsi ja Teele tantsuaabitsa” järg ja kus see-
kord on esindatud ka tantsud täiskasvanute rühmadele.

Aastal 2004 astus Ene ka Tallinna Ülikooli koreograafiaeriala magist-
riõppesse, ikka selleks, et viia end veel rohkem kurssi tantsuõpetuse 
ja -maailma hetkeseisuga ning laiendada oma silmaringi. Ene tegemisi 
ja väsimatut armastust tantsu vastu on märgatud ka laiemalt, paljude 
tunnustuste seas toome välja tähtsaima rahvatantsupreemia – Anna 
Raudkatsi preemia (2019), ning Vabariigi Presidendi Valgetähe V klas-
si teenetemärgi (2014). Samuti on ta pälvinud nii Ullo Toomi (2001) 
kui Mait Agu nimelise preemia (2013), Ilma Adamsoni fondi preemia 
(2010).

Armastus õpetamise vastu

Ene on välja töötanud laste ja noorte tantsutreeningu metoodika, mil-
le järgi õpetavad kõik tantsuansambli õpetajad. Väga oluline osa selles 
treeningmetoodikas on (ehk nii mõnegi poisi nördimuseks) klassikalise 
tantsu harjutustel. Küsisime juubilari käest, miks see nii on. “Klassika-
line tants annab väga hea rühi, kehakooli ja arendab last mitmekülgselt. 
Treeningsüsteemis kasutame ka karaktertantsu, et poistel igav ei oleks. 
Ma vaatan alati, et harjutused vahelduksid, et kogu keha ja füüsis oleks 
vormis ning treening ei oleks ainult jalgade peal,” sõnas Ene. Samuti 
soovis ta lisada, et treening peab olema vähemal või suuremal määral 
iga tantsutunni osa ja harjutusi tuleb sooritada korrektselt, sest nii on 
tantsude õppimine ja tantsimine kergem.

Küsisime, mis tähendus on Sõlekesel Ene jaoks ning kuidas on laste 
õpetamine teda mõjutanud. “Sõleke on minu elutöö, see on minu elu ja 
armastus,” ütleb Ene, “ma alustasin Sõlekest nullist ja kui palju lapsi ja 
noori on siit aja jooksul läbi käinud! Kui suvepuhkuse ajal pikalt lapsi ei 
näe, siis väga ootan taaskohtumist, nii väga kiindun ma oma õpilastes-
se.” Ene sõnul püüab ta alati igale lapsele midagi anda ja soovib, et see 
areneks, et tal oleks Sõlekeses tore tantsida. “Lastega tegelemine hoiab 
noorena, hing püsib noor. Loomulikult ei saa jääda päris samasuguseks, 
nagu ise noorena olid, aga tähtis on soov märgata ja ajaga kaasa minna. Ei 
saa jääda vanasse kinni, vaid pead mõtlema noortega kaasa,” arvab Ene.

Sõlekese lugu

Ene on enda sõnul tantsinud nii kaua, kui ta mäletab (rahvatants, ilu-
võimlemine, ballett, karaktertants, võistlustants, tantsuansambel Tuisuli-
ne). Tantsujuhtimist õppima jõudis aga alles siis, kui tal oli juba pere ning 
kümneaastane töökogemus Tallinna Moemajas konstruktor-modelleerija 
ja mannekeenina varrukast võtta. 1976. aastal asus ta Tallinna 44. Kesk-
kooli (praegune Mustamäe Gümnaasium) 1. klassile (kus õppis tema tü-
tar Jaanika) klassijuhataja soovil tantsu õpetama ning sealt kasvaski välja 
Sõleke. Just selle klassi lapsed on ka esimesed Sõlekese vilistlased. Aasta 
hiljem asus ta õppima Tallinna Ülikooli (endine Pedagoogiline Instituut) 
värskelt avatud kultuuriharidustöötaja-tantsujuhi erialale, sest nagu Ene 
ise ütleb: “Selleks, et teisi õpetada, pead ka ise õppima, pead tundma oma 
juuri ja iseend pidevalt arendama.”

Vast tuleb nii mõnelegi lugejale üllatuseks, et Sõleke alustas oma tööd 
algselt koolirühmaga ning kasvas hiljem Tallinna Huvikeskus Kullosse 
jõudes (endine Pioneeride palee) aegamisi suuremaks ning sai ansamb-
listaatuse 1983. aastal. Mida aga tähendab see, et oleme ansambel? Ene 
sõnul tähendab see seda, et laps- ja noor saab Sõlekesest mitmekülgse ja 
tugeva tantsukoolituse. Rühmade rohkuse tõttu on tagatud järjepidevus 
(tantsitakse tihti järjepanu 15 aastat ja rohkemgi). Tantsuansambel annab 
suurepärase võimaluse laste ja noorte liikumisharjumuse kujunemiseks. 
Pika kooskäimise jooksul tekib ansamblis tugev sõpruskond nii oma rüh-
ma kui teiste rühmade tantsijatega. Kindlasti tähendab ansamblistaatus, 
et peame hoidma oma kõrget tantsutaset ning olema eesti tantsu hoidjad 
ja edasiarendajad. Tänu huvikooli õppekavale on lisandunud tänaseks 
neljaastmeline tantsukoolitusprogramm, mille läbimisel saadakse tun-
nistus. See kõik nõuab tantsijalt kohusetunnet, töökust, armastust tantsu 
vastu, särtsu ja sihvakust. Lapsevanemalt aga koostöövalmidust ja eel-
kõige tuge lapsele. Ka seda, et lapsevanem tunneks huvi lapse tegemiste 
vastu.

Armastus tantsu vastu

Ene armastus tantsimise vastu ei ole aastatega kahanenud, vaid ainult 
kasvab. Eesti tantsu olulisust rõhutab ka tema õppejõud Mait Agu, kes 
on öelnud, et kõigega võib tegeleda, aga oma juured peavad alles jää-
ma. Seetõttu ongi Ene laialdaselt hinnatud tantsuloomingus valdav osa 
eestiainelistel tantsudel (üle 200 tantsu). Suurt osa tema loomingust on 
auhinnatud konkurssidel ning see on olnud eri tantsupidude repertuaa-
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Raskustest ülesaamine

Kevadine karantiinisolek ja praegune ebakindel olukord ei tee an-
sambli juhtimist kindlasti kergeks ülesandeks. Küsime, kuidas leiab Ene 
endas jõudu oma tööd samasuguse hoo ja kirega edasi teha ning mis 
motiveerib teda rasketel hetkedel. “Ega see õpetajatöö ja noortega tege-
lemine ei ole ju kerge amet, aga ma olen lapsepõlvest saadik harjunud 
niimoodi “orav rattas” tegutsema. Ma mängisin pilli, laulsin, tantsisin 
ja juba koolis õpetasin oma klassi rahvatantsurühma ja algklassirüh-
ma, seega on mulle alati meeldinud lapsi õpetada. Ega muidu ema öel-
nud, et sinust peab tantsuõpetaja saama! naerab Ene. Hetkeolukorra 
kohta sõnab ta: “Peame ju tulevikku vaatama ja lootma, et järk-järgult 
lähevad asjad paremaks ning kõige raskem ongi, kui hoog ära kaob ja 
järsku kõik seisma jääb, siis on imelik olla ja polegi nagu mingit sihti 
ega eesmärki.” Karantiin ja trennide ärajäämine oli kindlasti paljudele 
suureks katsumuseks ning seda rõõmsamad olid lapsed Ene sõnul, kui 
said suvelaagrites üksteist näha ja taas oma sõpradega koos olla. Sama 
kinnitavad ka ülejäänud õpetajad, et 2020. aasta suvelaagrites valitses 
tavalisest erilisem meeleolu – lapsed ja noored olid muutnud üksteise 
suhtes avatumaks, märkasid ja abistasid üksteist. “Kõik need toredad 
emotsioonid ja hetked hoiavadki käimas, aga kui ma olen ikka väga 
üle töötanud, siis pean võtma vaba päeva, kus ma niisama logelen ja 
midagi ei tee.”

Nendel vabadel päevadel meeldib Enele õmmelda, lugeda ja teat-
ris käia. Eriti hindab ta Rahvusooper Estonia lavastusi, ballet, ooper ja 
operett on Ene meelisžanrid. “Tegelikult ma tahtsingi lapsena opere-
titäheks saada,” muigab Ene. “Ma käisin lavastusi vaatamas mitmeid 
kordi ning praegugi laulan operetilugusid kaasa, kui neid telekast 
mängitakse.”

Tähtsaimad asjad elus 

Küsimusele, mis on tema jaoks elus kõige olulisem, vastab Ene: 
“Kindlasti perekond (lapsed ja nende pered), kolleegid, Sõleke, ka 
muusika.” Iseend iseloomustab Ene järgmiselt: “Minu lemmikloom 
on kass ja eks ma olen ise ka ju Lõvi tähtkujus sündinud. Eks ansamb-
lijuht peab ka natuke lõvi olema, peab olema kindlameelsust, muidu 
ei saa suurt kollektiivi juhtida. Samas ei ole ma pealetükkiv, tunnen et 
olen iseloomult “keskmine” inimene. Alati püüan aga kõikides situat-
sioonides ja eluraskustes näha midagi head, sest nii on kergem elada 

ja toimetada.” Ene lemmikvärv on punane ja lemmikaastaaeg on suvi 
(vahel ka kuldne sügis). “Ma olen ju soojal ajal sündinud ja just see 
mulle meeldibki,” kommenteerib ta.

Soovid 2021. õppeaastaks

Järgnevaks õppeaastaks soovib Ene, et meie igapäevaelu ja tant-
sutunnid Sõlekeses saaksid jätkuda, et lapsed ja noored saaksid koos 
trennis käia! “Soovin kõigile hinge positiivsust ja head tervist, samuti 
soovin, et mul jätkuks jõudu anda uus tantsuraamat välja!”

Ingrid Elsa Mugu

Sõleke esindusrühma soolopaarid Ene tammepuu all Löwenruh’ pargis. Foto Rain Jüristo
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HIIUMAA

HIIUMAA EKSPERTGRUPI PREEMIAD JA TUNNUSTUSED

Hiiumaa Kultuuripärl 2020
Enn Kunila  Kärdla kiriku renoveerimise eestvedamise eest

Elutööpreemia „Tänu ja kummardus“
Heli Lindmäe   Panuse eest noortele muusikahariduse andmisel

Aastapreemia
Nele Eller   Hiiumaa käsitöö suve- ja talvelaatade korraldamise eest 
Tiina Kaev   15 aastat Tiina Tantsustuudio pühendunud 
  eestvedamise eest

Tunnustuspreemia
Hiiu Naaditeater, 
EMSI MTÜ   Järjepideva panuse eest Hiiumaa kultuurielu    
  rikastamisel 
Silli-Mai Kütt  Kõrgel tasemel eelkunstiõppe korraldamise eest 
Raili Kaibald  Seoses Kärdla Kammerkoori 10. sünnipäevaga

Heltermaa käsitöömaja. 
Foto Heli Hahndorf

EMMASTE



HIIUMAA     Rahvakultuuri aastaraamat 2020 HIIUMAA     98 99Rahvakultuuri aastaraamat 2020

EESTI RAHVUSKULTUURIFOND 

Kõpu majaka fondi preemia
Kalli ja Valev Sein  Nelja Nurga Galerii järjepidevuse hoidmise eest

HIIU MAAKONNA TEENETEMÄRK 2020
Endel Lepisto  Klubi Pühalepa Vanamehed eestvedaja, kodu- ja  
   mereajaloo jäädvustaja 
Vaapo Vaher   Kriitik, kirjandusuurija, esseist ja luuletaja

HIIUMAA VALLA TÄNUKIRI 2020
Külli Kreegi   Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli muusikaõpetaja
Tuuli Tammla  Hiiumaa sündmuste veebilehe hiiumaa.events  
   vabatahtlik tegija

EESTI VABARIIGI VALGETÄHE V KLASSI TEENETEMÄRK
Harda Roosna   Hiiu Lehe peatoimetaja

Valged kallad aknalaual

Imeline ja imelik on olnud see aasta. Jaanuaris hakkas vaikselt tilkuma 
uudiseid Hiinamaalt väga ohtlikust viirusest. See hääl läks järjest valje-
maks. Isegi nii valjuks, et pani veidi kõhklema, kas ikka saan külastada 
veebruari esimeses pooles Taimaad. Plaan oli külastada Tai põhjapoolset 
regiooni ja seal veidi ringi vaadata. Reis toimus, aga juba uues reaalsuses. 
Lennujaamad olid suhteliselt inimtühjad; vaatamisväärsused, söögiko-
had ja hotellid samuti. Tänavatel sai vabalt liikuda. Oli tunda, et suur 
Hiina oli lukus ja turistid liikuma ei pääsenud. Koju tagasi jõudsin just 
sel päeval, kui esimene viirusjuhtum ka Eestis registreeriti. Ja see muutis 
kõik. Üsna pea oli selge, et elame maailmas, kus lokaalsus on möödanik. 
Kõik, mis juhtub teisel pool maakera, on kohe ka meil. Eriti viirus, mis 
oma loomult on ääretult seltsiv ja hea meelega vahetab kiiresti peremeest, 
et oma asurkonda laiendada. 

Ei osanud aga ette näha seda, et päriselt tuleb tagasi tõmmata sotsiaal-
setest kontaktidest ja omakeskis kodus olla. Et mitmed tegevused, mis 
seni olid olnud sinu elu loomulik osa, tuleb pausile panna. Näiteks õhtu-
sed harrastustegevused, kus huviliste seltskond õpib repertuaari eesmär-
giga seda publikule näidata. Ja mitte ainult. Need kokkusaamise hetked 
on samas võimalus päeva rõõmud ja mured oma mõttekaaslastele ära 
rääkida, vajadusel saada tuge või olla osa kaaslase emotsioonidest. Õn-
neks saabus esimene kojujäämise laine siis, kui suur loodus just ärkama 
hakkas. See andis võimaluse seda kõike märgata, oma aias ja põllumaal 
rahulikult toimetada, pikki retki koduümbruse looduses ette võtta. Mil-
line õnn, et elame sellises kohas, kus mets ja meri kohe võtta, kui igatsus 
väga suureks läheb.

Samas mõistsid väga selgelt ka seda, et inimesed, kelle igapäevane töö 
ongi vaatajale rõõmu pakkuda, teda mõtterännakutele kaasa kutsuda, on 
justkui pausile pandud. Ei ole võimalik kogeda saali ühtset hingamist, ei 
saa vahetut tagasisidet selleks, et edasi minna, ei saa pikalt ette valmista-
tud hetkes olla. See kõik jäi olemata ja see tegi meele kurvaks. Oh, milli-
ne nauding oli esimene arglik kunstinäituse avamine, kus natuke inimesi 
taas kokku tulla sai. Lisaks toredale kunstile oli selles hetkes oluline ka 
päriselt kohal olemine. 

Aasta märksõnaks oli digikultuur. Jah, seda me saime nüüd küll kuhja-
ga. Selle kõrval aga kulges oma rada rahvajutu-aasta. Meie pere naispoo-
lel (mina + kaks tütart) on üks lemmikjutt. Seotud saunatraditsiooniga. 
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Kui keskööks sauna jääd, pead ettevaatlik olema, sest vanapagan võib 
tulla sind oma pojale naiseks kosima. Vaeslapsega nii juhtus. Tal polnud 
aga uhkeid riideid selga panna. Vanapagan lubas tuua. Hiireke nurgas 
õpetas, et ikka üksiti tuleb riideid küsida. Vaeslaps tegi nii ja enne kui 
kõik toodud sai, kires kukk ning Vanapagan kadus. Riided aga jäid vaes-
lapsele. Talu peretütar oli muidugi kade ja järgmisel ööl sättis ennast ise 
sauna. Keskööl vanapagan taas ukse taga. Hiireke oma õpetustega samuti 
platsis. Peretütrel aga polnud kannatust midagi üksiti küsida. Ikka kõik 
korraga. Ja nii saigi ta Vanapagana pojale naiseks ja pole teda enam näh-
tud. Keskööks sauna jäädes tuleb aga endiselt tähelepanelik olla!

Ühe välisreisi jõudsin sel aastal veel teha. See oli augustis, mil koos 
tantsijatega Kihnu saarel käisin. Imelised ilmad, imeline reis, toredad 
kohtumised. See oli just see, mida väikese vitamiinina kõik vajasid, sest 
tahame või ei, aga pärast kevadet ei lahkunud viiruse vari kordagi su-
vetegemiste selja tagant. Ükskõik, mis ette võtsid, tuli mõelda kohe ka 
sellele, kuidas kaitsta ennast ja teisi, samas tegemistest ikka osa saada. See 
reaalsus puudutab ja teeb meele kurvaks, kuid sellega tuleb õppida koos 
olema, koos elama. Loodus on selle viiruse nii loonud ja inimkond peab 
olema võimeline ennast muutma, et olemas olla. 

Sügis viis tegemised taas siseruumidesse, sest Viivi Luige sõnadega 
öeldes kukub kogu see maa oktoobris niiskesse, kontidessetungivasse pi-
medusse. Harrastustegevus algas. Kuid kohe oli selge ka see, et tavapä-
raselt jätkata ei saa. Igapäevaseks harjumuseks on saanud viiruse leviku 
ülevaadete jälgimine ja vastavalt sellele ka tegutsemine. Mitu korda on 
peast läbi käinud mõte, et mis saab siis kui… Kas praegune viirus paneb 
mõneks ajaks suuremas grupis kogunemise ja toimimise päriselt pausile? 
Kas ja kuivõrd see puudutab meie laulu- ja tantsupidude traditsiooni? 
Küsimused, mida valjusti küsida ei taha, kuid hingesopis on nad olemas. 
Praegu aga tuleb olla hetkes ja toimida nii nagu võimalik. Olen minagi 
viimased tantsutunnid õues läbi viinud, et seejärel astuda jõuluootusesse 
ja omakeskis see imelik aasta ära vahetada. Minu kodu aknalaual on aga 
õide puhkenud kallad. Valgete õitega iludused nüüd detsembris? Jah, 
just nüüd, aasta kõige pimedamal ajal. Nad on noored ja ei tea veel mida-
gi talvepuhkusest, vaid toimivad omas rütmis. Vähene päevavalgus on 
nende varred pisut pikemaks venitanud, kuid õite valgust see ei vähenda. 
Saadan mõttes seda teile kõigile ja soovin TERVET UUT AASTAT!

Helle-Mare Kõmmus
Eesti Rahvakultuuri Keskuse 

rahvakultuurispetsialist Hiiu maakonnas

,,Hiiu laste raamand“
„Pilves ilma ja väikest last tea kunagi uskuda,
sealt võib ikka midagi tulla“ (Reigi)

Käesoleva aasta juunikuus ilmus MTÜ Hiiu Öko kaasabil järjekordne 
raamat Hiiumaale omasest. Seekord siis saare lastest ja nende tegemistest 
pealkirjaga „Hiiu laste raamand“. Raamatu koostasid algklassiõpetajad 
Lili Käär ja Merike Heinsoo. Siin teile väike töö kokkuvõte koostajatelt 
endilt. 

Idee kirjutamiseks tuli Aivar Viidikult (MTÜ Hiiu Öko). Tema pani 
meile selle mõtte pähe sumisema. Tundus väga põnev! Ega me kumbki 
teadnud, mis meid ootab.

Peale esimese vaimustuse lahtumist tegime endile väikese kava ja lep-
pisime kokku raamatus käsitletava ajaperioodi – eelmise sajandi algusest 
nn nõuka aega välja. Esmalt panime kirja mängud, mida ise lapsepõlves 
mängisime. Siis vaatasime Eesti Rahvaluule Arhiivi abiga kaugemale mi-
nevikku.  Ühel hetkel mõistsime, et ainult mängudest ei piisa. 

Kohe algul plaanisime kasutada ka hiiukeelseid tekste. Esialgne mõte 
oli selline, et paneme kirja tekstid ja mõtleme sinna töölehed juurde (siin 
lõi välja meie mõlema amet õpetajatena). Päris ruttu saime aru, et niisu-
gusena seda raamatut teha ei saa, sest siis olnuks see õppematerjal, mis 
polnud selle raamatu eesmärk. Pidime ümber orienteeruma. Hiiu keel 
oma ilus jäi aga kindlalt raamatu osaks. 

Hakkasime otsima inimesi, keda küsitleda nende lapsepõlve tegemiste 
ja toimetamiste kohta. Pöördusime seenioride tantsurühma Kohvitantad 
poole, samuti palusime üht-teist meenutada klubi Pühalepa Vanamehed 
liikmetel. Loomulikult uurisime tuttavate ja  vähem tuttavate käest, mil-
lised on nende mälestused. Ega ei olnud lihtne inimesi rääkima panna. 
Enamjaolt vastati, et midagi erilist ei mäleta. Siis tuligi lausa välja pressi-
da neid infokilde ja nii vähehaaval materjal koguneski.

Aeg-ajalt saime kokku idee autori Aivar Viidikuga, et arutleda juba 
leitud materjali üle. Tema kiituseks saame öelda, et mingit survet me ei 
tundnud ja saime koolitööde vahepeal omas tempos kirjutada. Kui mei-
le tundus, et materjali on juba rohkesti, siis Aivariga vesteldes selgus, 
et raamatu kontekstis oli seda ikka väga vähe. Võhiklike kribajatena ei 
hoomanud me selle töö mahtu. Siis tekkis küll korraks selline peata olek.  
Tuli end mobiliseerida ja tööplaan üle vaadata.
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Hiiukeelsete tekstide osas pöördus Merike oma ema, Maimo Hõbes-
saare poole, sest tema oli aastaid toimetanud Väikese Folkloorirühmaga, 
teinud erinevaid kavasid. Ema paberites tuhlates leidus nii mõndagi hu-
vitavat raamatusse panekuks. Kirja said tekstid üksikute lugudena. Para-
ku ei saanud emalt enam juurde midagi küsida. Raamatu ilmumist ta ei 
näinudki. See teeb siiani kurvaks. Ei tea, kas talle oleks meeldinud?

Oma otsingute ajal istusime ka Hiiumaa Muuseumis. Sealt avastasime 
tõeliselt toreda kogu ühe kooli seletuskirjade näol. Õpilased pidid neid 
kirjutama peale pahanduse tegemist. See oli küll väga lõbus lugemine. 
Saime kõvasti naerda. Kuna pahandused on üks osa laste elust, siis lisasi-
me paremad palad käsikirjale omaette pealkirjaga. 

Sõna käsikiri kõlab kuidagi tõsiselt. Meie ei võtnud oma kogumist ja 
kirjutamist professionaalselt (et mitte öelda ebaprofessionaalselt). Ei tea-
gi, kuidas endid peaksime defineerima? Kas kogujad või talletajad või 
ümberjutustajad või veel kuidagi?

Kui meil oli juba piisavalt (enda arvates) materjali, hakkasime seda 
süstematiseerima. Natuke vaidlemist oli ka. Mida ja kuidas pealkirjasta-
da, kas jagada vanuse järgi või teemade järgi, kuidas liigendada, kui suur 
osa on hiiu keelel jne. Pidasime nõu Helgi Põlloga Hiiumaa muuseumist.

Järgmine samm oli kohtumine raamatu illustraatori Roberta Laasi ja 
toimetaja Kadri Tüüriga. Kadriga kohtusime esimest korda tema kodus 
Muhus. Veetsime toreda ja töise päeva. 

Selle päeva järel tundsime esimest korda, et meie materjal võibki raa-
matuks vormuda! Roberta, päikeseline noor inimene, hakkas pilte joo-
nistama. Meie kui koostajate roll oli suuremalt osalt täidetud. Suhtlesime 
Kadriga ja viimistlesime materjali. Olime ootel... 

Siis tuli koroona. Raamat läks trükki, aga esitlus venis. Juuni algul sai-
me esimest korda nuusutada ,,Hiiu laste raamandut”. Meie raamandut! 
Oli väga vahva tunne! Pisut hirmu tundsime ka. Ikka sellepärast, kuidas 
vastu võetakse. See raamat on läbilõige Hiiu laste tegemistest. Sai hästi 
kokkuvõtlik.

Lõpuks jõudsime esitluseni. Planeeritud õueürituse esimene kuupäev 
tühistati lubatud halva ilma tõttu (õigustatult).Teiseks korraks oli meil 
tellitud suurepärane ilm. Esitlus läks ladusalt.

Kutsusime oma klassi lapsed laulma ja lugema ning mängima raama-
tusse kirja pandud mänge.

Meeleolu oli rõõmus, elevust ja naeratavaid nägusid palju.

1.06.2020 ilmunud pressiteates öeldi, et see raamand on mõtteliseks eel-
looks ,,Hiiu keele raamatule”. Siit saad teada, millega lapsed on aegade 
jooksul tegelenud, milliseid mänge mänginud, mida söönud, milliseid 
laule laulnud ja missuguseid pahandusi teinud. Raamandu sissejuhatu-
ses on kirjas, et see on lugemiseks lastele ja nende vanematele. Vehesed, 
klutid ja nagamannid leiavad siit ehk avastamisrõõmu ja üllatusmomen-
te. Vanemad lugejad kogevad võibolla äratundmisrõõmu.

Kirja said pärimuslood ja mälestused, kirjakeelsed ja hiiukeelsed teks-
tid. Soovitame raamandut lugeda täiskasvanuga koos, et tekiks põlvkon-
dadevaheline side ja küsimused saaksid kohe vastuse.

Raamandu koostajad
Lili Käär

Merike Heinsoo

Merike oma vanaema ja naabrilastega. Foto Merike Heinsoo fotokogust
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Ja see viiskümmend üks ja  
see viiskümmend kaks …

… ja see viiskümmend kolm, neli, viis ja kuus,
ja see viiskümmend seitse ja see viiskümmend kaheksa
ja see viiskümmend üheksa, kuuskümmend täis.
(Ringmäng Hiiumaalt, kus mängijad käivad ringis ja üks on ringi sees.) 

Sel aastal saime Hiiumaal üsna mitu kultuuri ja hariduse valdkonnas 
tegutsejat kuuekümneste ringi sisse lükata.

Aasta alguse 5. päeval oli ringi sees Külli Kreegi. Õpetaja Suuremõisa 
lasteaed-põhikoolis, kus igal lapsel on oma pill või mitu. Lisaks on Külli 
Suuremõisa mudilaskoori ja Hiiumaa tütarlastekoori dirigent, kirikukoo-
ri Anna laulja ja dirigent, Hiiumaa muusikaõpetajate ainesektsiooni juht. 
Külli päevad on täis erinevate ainete tunde, muusikat ja koostegemist. 
Palusin Küllil kirja panna mõned read oma kodus kasvamisest ehk mis 
on ta saanud teele kaasa. „Olen kasvanud kodus, kus ei olnud palju raha, 
kuid kus alati märgati kõiki meid kolme (meid oli kolm õde), kus valitses 
armastus ja hoolivus ja kus toetati kõigi laste huve. „Keskendu meeldi-
vatele ja hinge kosutavatele asjadele!“ – see kodune ütlemine on hinge ja 
mällu  pugenud. Eriti viimastel aegadel. Või isa ütlemine „Ära mõtle ku-
nagi, et pead seda tegema, vaid püüa mõelda, et tahad seda teha. Nii on 
kergem!“. Ja tõesti, see on aidanud elus paljudel kordadel raskustest üle. 
Olen püüdnud seda oma viiele lapsele edasi anda. Muusika – emale-isale 
meeldis laulda ja laul ei puudunud ühelgi tähtpäeval. Muusika on olnud 
ka minu elu liikumapanevaks jõuks. 1965. a laulu- ja tantsupidu. Vaata-
sime koos perega rongkäiku ja imetlesime uhkeid rahvariideid. Hiljem 
laulsin oma sõnadega kaasa kõiki laulupeo laule. Juba 1969. aasta juu-
belilaulupeol laulsin ma Ellerheina ridades koos teiste lauljatega ja süda 
rõkkas rinnus. Sealt sai alguse minu laulupeo-teekond… Ka oma lastele 
ja lastelastele olen püüdnud ellu kaasa anda mõtted: kui sa ennast ei ar-
masta, ei armasta sind teised ka; leia igas päevas killuke päikest; kui vaja, 
julge küsida abi; ole empaatiline ning säilita igas olukorras inimlikkus, 
hoolivus ja armastus.“

Veebruarikuu 3. päev tõi sünnipäevalilled ja tordi lauale Emmaste  
lasteaia muusikakasvatajale Heli Lindmäele. Muusika on teda saatnud 
kogu elu. Ehk nagu ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja oktoobris    Helgi Taelma. Foto Urmas Laur
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Heli nimepingi avamisel Emmaste kooli õuel, et Heli nimi ei saa olla  
juhuslik. See on määranud Heli saatuse nii, et ta on jätnud Emmastesse 
kustumatu „helijälje“ nii kooliõpetajana kui täiskasvanute vaba aja tege-
vuste suunajana, koorijuhina Kärdlas ja Käinas, solistide koolitajana, kel-
le tuntus ei ole piirdunud ainult kodusaarega. Oma kodust on Heli kaasa 
saanud tööarmastuse (nii füüsilise kui vaimse) ja suure muusikaarmastu-
se, sest koori- ja pillimuusika oli kasvamise loomulik osa. Heli toob esile 
ka austuse ja lugupidamise vanemate inimeste vastu ja teatava rangu-
se kasvatuses, mis kandub temalt edasi järgmisse põlvkonda. Sellesama 
austuse ja rangusega on Heli teinud ja teeb ka täna oma tööd Emmastes ja 
Käinas. Elus ettetulevatest raskustest aitab üle saada „optimistlik ellusuh-
tumine ja empaatiavõime, sest igas negatiivses läbielamises on alati mida-
gi positiivset. Tuleb see vaid üles leida!“. Ja see Heli naer, see on eriline!

Ka teise hällilapse leiame veebruarikuust. Küünlakuu 21. päeval on 
sündinud Kersti Ojasalu – Kärdla Nukuteatri perenaine, näiteringijuht, 
nukuema Lea Sibul-Poola pärandi hoidja. Kerstiga kohtume sünnipäeval 
muidugi nukuteatris, keset nukkude võlumaailma. Oma vanemate kaudu 
(allakirjutanu ema töötas kultuurimajas) oleme ühel või teisel moel juba 
lastena kokku puutunud, sest nagu Kersti kirjutab „käib osalemine ise-
tegevuses ja isetegemises elu juurde. Isa laulis kultuurimaja meeskooris, 

mängis puhkpilliorkestris, tegi näitemängu. Ema laulis väga pikka aega 
naiskooris. Ise olen mitmes kultuurimaja taidlusringis osalenud. Ema ku-
dus põhitöö kõrvalt UKU-le imelisi Haapsalu salle ja see pani ka Kersti 
varakult näputööd tegema. Isaga aga käidi talvel metsas puid tegemas. 
Suur hunnik puid sai käsisaega saetud! Vanemate eeskuju ja praktiline 
koostegemine on ikka mõju avaldanud minu edasistele tegemistele“. 

8. aprill ja jälle saame ringi sisse lükata ühe kuuekümnese tubli tegija, 
tantsuõpetaja Helgi Taelma. Kui uurin Helgilt, kust kõik alguse sai, siis 
tuleb vastuseks tore kirjatükk: „Meenub üks esimesi mälestusi tantsuga 
seoses. Olin vast 7-8-aastane. Nagu ikka, olime suvel vanaema juures Jau-
sas. Maja ees kahe suure vahtra all oli koera kuutkodu. Koera jooksmisest 
ja keti järgi lohisemisest tekkis selline muruvaba kaarjas ala. Ja kui enam 
seal kedagi jooksmas polnud, oligi “lava” etendusteks valmis. Esinemis-
kavas oli tants vaheldumisi lauludega. Vanaemal polnud sel ajal veel raa-
diot, nii et tantsumuusika tuli ise endal peas välja mõelda ja käepäraste 
vahenditega rütmi tekitada.“ Päriselt sai Helgi tantsuga sõbraks alles siis, 
kui alustas õpinguid Tallinnas. Tänaseks on Helgi tantsurühmade ees ol-
nud natuke vähem kui 40 aastat, Käina huvikoolis tantsueriala õpetajana 
25 aastat. Mitu paari jalgu tantsima on õpetatud? Kas Helgi seda isegi 
teab, kuid Helgi jaoks „on tants see, mis toidab hinge. 

Heli Lindmäe oma nimepingi avamisel. Foto Kärolyn Kivistik Liia Lüdig  omanimelisel pingil koos tütar Kristeli ja abikaasa Aadoga. Foto Kati Kukk
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Olen õnnelik, et tantsurõõ-
must on minu toredad tantsi-
jad osa saanud“.

Oktoobrikuu 17. päev.  
Pereringi sisse on lükatud 
merekultuuri tutvustaja ja 
militaarajaloo uurija, vanaisa 
Ain Tähiste. Robert ja Ras-
mus on oma mõtted vanaisa 
jaoks paberile joonistanud, 
väike Tormi oma pisikese 
värvijalajälje ema-isa abi-
ga vennakeste jälje kõrvale 
„lõuendile“ sättinud. Aga 
mida on Ain kaasa saanud 
oma kodust? Kooliõpetajast 
isa kõrval „suure huvi luge-
mise ja ajaloo vastu. Kui enda 
kooliaeg kätte jõudis, siis 
olid õpikud vanema õe kõr-
val juba läbi loetud. Nii pol-

nud esialgu koolis suurt midagi teha!“. Ja lugeda meeldib tänaseni. Küll 
on nüüd juurde tulnud palju kirjutamist, sest ei militaarmuuseum ega 
purjekad Lisette ja HiiuIngel poleks saanud sündida ilma projekte, palju 
projekte kirjutamata. Kui suvi on meresõitude aeg, siis ülejäänud päevad 
aastal 2020 on olnud Sõjaajaloo Teejuhi koostamise päralt. 

Ja see kuuskümmend üks ja see kuuskümmend kaks … seitsekümmend täis. 
Ringmäng on jõudnud järgmisele tasemele. Ringi sees on kunstnik Liia 

Lüdig-Algvere. Soe ja pehme inimene, kelle pintsli all sünnivad imelised 
loodusvaated, küüdutriibulised ja kalahõngulised tööd. Liia on teinud 
oma näitusi ja osalenud Hiiu kunsti ühisnäitustel nii saarel kui väljaspool, 
on aidanud Hiiumaa Muuseumil üles joonistada küüdutriipude rikkalik-
ku pärandit, olnud juhendaja ja õpetaja. Ka sel koroonakevadel valmistas 
Liia ette Hiiumaa Lastefestivali virtuaalse kunstitunni „Lesta maalimine“. 
Oh toredust, kui ühel juulikuu päeval kutsub tütar Kristel ema Haldi sää-
rele nõmmliivateed korjama. See on koht, kus Liia tihti käinud olemas ja 
maalimas. Just seal on sündinud mitmed loodusvaated, mis paljusid lum-
manud. Seekord on aga kõik pisut teisiti. Ees on ootamas väike seltskond, 
et üheskoos avada nimepink Liiale. Üllatus, mis võtab Liia algul täiesti 
sõnatuks... ja kuigi visandiplokk on tal seegi kord seljakotis, ei tule mõtete 

paberile panemisest midagi välja. Emotsioonid on liiga võimsad. Küll pa-
lusin aasta lõpu eel Liial mõelda, mis on lapsepõlvekodust seljakotti pis-
tetud sellist, mida ikka ja jälle tarvis läheb. „Oskus tuld teha. Pliidi alla, 
ahju. Meil kodus tehti tulele „pesa” kahe halu vahele, siis ülejäänud puud 
peale ja kõrvale. Tütar Kristel õppis oma isalt, kes paneb puud kõik enne 
valmis ja alles siis topib hakatuse vahele... Teadmine, et kui nõud on pes-
tud ja voodid tehtud, on toad korras. Söögilaual olgu alati puhas linane 
laudlina… Ja muidugi elufilosoofiline arusaam „ehk läheb tarvis“ – hoian 
alles kõik oma töödest ja puhtast akvarellipaberist üle jäävad tükid ja ri-
bad ja kõige väiksemadki killud: midagi peale-juurde maalides võib neist 
uue töö saada. Vanaema, vanatädid, ema hoidsid alles kõik riidetükid ja 
lõngajupid: kui ei saa lapitekki, siis kaltsuvaibaks ikka läheb... Minu lapi-
tekid ja kaltsuvaibad, need ongi minu akvarellikaardid.“

Aitäh, MINU INIMESED!
Helle-Mare Kõmmus 

Eesti Rahvakultuuri Keskuse 
rahvakultuurispetsialist Hiiumaal

Kersti Ojasalu. Hiiu Lehe fotokogu Õpetaja Külli Kreegi õpilastega. Foto Argo Nurs
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IDA-VIRU TUNNUSTUSED 2020

Elutööpreemia 
Aleksandr Popolitov  Sillamäe ajaloo talletamise eest
Piia Tamm   Ida-Virumaa Kultuuripärl 2020 –  
   maakonna kultuurielule pühendumise eest
Aastapreemia
Kohtla-Järve Gümnaasium Ida-Virumaa kultuurielule uue    
   dimensiooni loomise eest 
Marju Aul  Rahvatantsuelu edendamise eest 
Anu Pungas  Mitmekülgse kultuurilise tegevuse ning  
   kogukonnatunde loomise ees
Reinar Hallik  Pühendumise eest korvpallimängu arendamisele 
Avo Sambla  Laiapõhjalise sporditegevuse ning    
   sportimistingimuste loomise eest
 
Tunnustuspreemia
Svetlana Korotkova Digikultuuri aasta raames  
   innovaatiliste ideede, põnevate ja uuenduslike  
   lahenduste algatamise eest
Lilia Hudjakova  Koreograafiastuudio Etüüd juhendajale edukate  
   esinemiste eest konkurssidel
Svetlana Gorjušina Narva kooride professionaalse juhendamise eest
Johannes Neiland Kohaliku spordielu arendamise eest 
Endla Lipp  Taimeseade- ja õlgkäsitöömeistrile  
   traditsioonide hoidmise, propageerimise,  
   edendamise ja edasikandmise eest
Anne Jundas  Orienteerumiselu eestvedajale ja edukale 
   spordiveteranile
Aleksandr Titov   Ansamblile YE konkursi “Noortebänd 2020” 
   võitmise eest

IDA-VIRUMAA

Tartu väntorel Jõhvi Mihkli Kirikus 3.10.2020. 
Foto Anne-Ly Reimaa

JÕHVI
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Mihklilaat hoiab elavana 195 aasta 
vanust laadatraditsiooni Jõhvis

Kui 1825. aastal hakkasid Jõhvis toimuma esimesed laadad, polnud kau-
gel aeg, kui Jõhvist sai piirkonna keskne kaubanduskeskus. Tasapisi hak-
kasid lisanduma poed, kohtumaja ja arstipunkt. Kaasa aitas ka sajandi tei-
sel poolel valminud raudteejaam. Sajandi lõpus oli Jõhvis juba 30 poodi ja 
arvukalt käsitöölisi. Tänase keskväljaku asemel oli laadaplats. Konkreetselt 
Mihklilaada ajalugu ulatub teadaolevalt eelmise sajandi 20-ndatesse. Laa-
tade korraldamine ei katkenud ka nõukogude perioodil ning taasiseseisvu-
mise järgsel ajal on populaarsemad laadad olnud muinaspäevade laat ja 19 
korda korraldatud käsitöölaat “Viru Nikerdaja”. 

2010. aastal leidis Jõhvi Muuseumi Selts, et on paras aeg taastada Mihk-
lilaada traditsioon Jõhvis. Ajendi selleks andis inimeste kasvanud huvi ko-
haliku toidu ja omanäolise naturaalse käsitöö järgi. Teistes piirkondades 
olid seesugused laadad siis juba väga populaarsed. Ka kevadisel “Viru 
Nikerdajal” osalejad ihkasid teist väljundit sügisel. Nii panidki Jõhvi Muu-
seumi Selts, Jõhvi vallavalitsus, Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus ja Ida-Viru-
maa Käsitööselts seljad kokku ja tänaseni üha enam populaasust koguv 
Jõhvi Mihklilaat oli sündinud.

Foto Ülle Jukk

Muidugi oli kohe selge, et laat saab olema seotud Jõhvi Mihkli kirikuga, 
kus asub Jõhvi Muuseumi Seltsi poolt hallatav kindluskiriku muuseum.  
Kirik ja kiriku ümbrus on soodsad paigad ka teiste laadaga seotud tege-
vuste jaoks, nt kirikus orelimuusika pooltunnid, kontserdid, näitused, val-
likraavis tegevused lastele. 

3. oktoobril 2020. aastal toimus laat juba 11. korda. Laada toimumist 
ei suutnud nurjata ka koroonaviirus, kuigi levik Ida-Viru piirkonnas oli 
laienenud ja massiürituste korraldamine oli lubatud vaid piiratud tingi-
mustes. Selles olukorras aitasid laada toimumisele kaasa välitingimused 
ja laiendatud laadaplats.  Mihklilaadalt saab soetada põllumajandus- ja 
aiasaadusi, istikuid, käsitöö- ja loodustooteid Eesti väikeettevõtjatelt, talu-
pidajatelt ja käsitöölistelt. Rammu ja täpset kätt saavad kõik soovijad proo-
vida ammulaskmises. Rõõmu teeb, et laada tegevusvaldkonnad laienevad, 
sest juba mitmendat aastat nõustab ehitushuvilisi Maja Nagu Vaja projek-
timeeskond, ning uudistada sai ka toredaid munasaunasid. Välja pandud 
kaks sauna leidsid omale uued kodud Ida-Virumaal. 

Aastast-aastasse oleme laada tegevustesse kaasanud ka Jõhvis tegutse-
vaid kultuurikollektiive. Kuna viiruse levik seekord paljusid tegevusi ei 
soosinud, siis esines laada avamisel vaid Jõhvi bigband ja orelimuusika 
pooltunnil musitseeris Mihkli koguduse organist Svetlana Kekiševa. Ta-
vapärase pärastlõunase kontserdi andis tänavu ansambel Tartu Väntorel. 
Kirikus oli avatud Jõhvi Kunstikooli õpilaste töödest koosnev Jõhvit tut-
vustav näitus. Kõikidele huvilistele oli avatud kindluskiriku muuseum. 
Toredat meelolu lõi tantsurühm Lausa Lust.

Esmakordselt tegutses laadal ka Jõhvi keskraamatukogu korraldusel 
kirjandustelk, kus toimusid “Avangardistlikud luulerännakud. Punkt ja 
koma”, mida korraldasid Tiia Linnard ja Jürgen Rooste. Oma esimest ro-
maani esitles riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin. Kõige tähelepanuväärse-
maks sündmuseks kujunes Virumaa kirjanduspreemia üleandmine Urmas 
Vadile. 

Tagasisidena nii laadal osalejatelt kui ka külastajatelt võis kuulda ai-
nult kiidusõnu, kes on väga rahul laada korraldusega ning kaubavalikuga.  
Uskuda võib, et keegi ei lahkunud laadalt tühjade kätega.  

Hea meel on tõdeda, et 195-aastane laadatraditsioon Jõhvis on hoitud 
elavana ja kindlasti toimuvad laadad ka järgnevatel aastatel.

2020. aastal korraldasid laata Jõhvi Muuseumi Selts ja Jõhvi Kultuuri- ja 
Huvikeskus ning toetasid Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp ja 
Jõhvi vallavalitsus.

Anne Uttendorf
Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse direktor
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Rahvatants toob inimesed kokku

Aasta 2020 on kindlasti meeldejääv paljudele, nii ürituste korraldajate-
le kui osalejatele. Ka rahvakultuurikollektiividele jääb 2019/2020 hooaeg 
meelde kui pisut „poolik“ hooaeg. Ida-Virumaa rahvatantsijate õnneks 
jõudsime aga ära pidada lausa kaks traditsioonilist maakonna ühisüritust.

Veebruaris kogunesid maakonna 10 naisrühma Kohtla-Nõmme Rahva-
majja, et esitleda teistele oma õpitud tantse. Kontsert kujunes väga meele-
olukaks, naisi tulid tervitama ka Kohtla-Nõmme Kooli lasterühm Teismi-
kud ja Nõmme Neiud. Lisaks kontserdile said osalejad tantsu keerutada 
ansambli Väliharf saatel. Ehkki teatrisaalis erilist ruumi tantsimiseks ei ol-
nud, ei lasknud naised end sellest häirida. Saab ju tantsida nii lava ees kui 
ümber toolide. Ja need kes „tantsuplatsile“ ei mahtunud, elasid hoogsalt 
kaasa oma toolidelt lauldes ja plaksutades. Pärast ametliku osa lõppu tut-
vustas rahvatantsuõpetaja Urve Kilk ka suvise maakonna tantsupeo „Uus 
saab alguse“ ühistantse. Olgu siinkohal öeldud, et suvise peoni me seekord 
ei jõudnudki, loodame väga, et pidu saab peetud 2021. aastal. 

Märtsi alguses peeti maha teinegi pidu. Sel korral said Maidla Rahva-
majas kokku maakonna segarühmad ning rahvamuusikud. Kui segarüh-
masid oli kokku tulnud alates C-rühmadest lõpetades veteranidega kokku 
8 kollektiivi, siis maakonna rahvamuusikuid esindas seekord ainukesena 
ansambel Kimp. Kuid see ei kahandanud sugugi piduliste rõõmu, vastu-
pidi, pärast tantsurühmade kontserti läks pidu tõsiselt käima – pidulised 
said keha kinnitada maitsvate suupistetega ning tantsida rahvamuusikute 
pilli järgi. Kui rahvatantsurühmadega on Ida-Virumaal seis üsna hea, siis 
vahvaid rahvamuusikuid ootaks rohkem enda sekka, sest seltsis on ju ikka 
segasem!

Et need kaks sündmust jäid paljudele rühmadele viimaseks esinemiseks 
enne suurt kevadist koroonalainet, siis loodan, et kõikidele osalejatele jäid 
need meelde kui mõnusad ja positiivsed kokkusaamised, mida tasub ikka 
ja jälle oodata. Ehk tuleb uus, 2021. aasta kollektiividele rõõmurohkem, mis 
pakub palju võimalusi esinemiseks nii maakonna pidudel kui ka üle-eesti-
listel naiste- ja meeste tantsupeol. 

Maris Kriisa
kultuurikorraldaja ja rahvatantsuõpetaja

Naisrühmade tantsupäev Kohtla-Nõmmel. Esineb naisrahvatantsurühm Tammiku. 
Foto M. Kriisa

Segarühmade ja rahvamuusikute päev Maidla rahvamajas. Foto Andre Lüüde
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Tegijad said tunnustatud

Kui tavaliselt tahab jaanuar pärast jõulu- ja aastavahetuse tantsu ja tralli 
kuidagi venida, siis 2020. aasta algas ühele osale Ida- Virumaa kultuuritöö-
tajatest korraliku tempoga. Oli ju meile antud seekord au korraldada Eesti-
maa Rahvamajade Ühingu tunnustussündmus Kaheksakand. Loomulikult 
ei alustanud me alles jaanuaris, plaanid olid selleks ajaks ammu paigas, 
mõttetalgud peetud ja kokkulepped sõlmitud, aga tegemisi jätkus ka aasta 
algusesse ja mitte vähe. 

Peopaigaks sai valitud Alutaguse vallas asuv Mäetaguse rahvamaja. Te-
gemist ei ole just hiigelsuure majaga, aga ära sai mahutatud kogu Eesti kul-
tuuriinimeste paremik. 

Keeruline ei olnud leida esinejaid, vaid vastupidi, keeruline oli otsusta-
da, keda valida, sest meil on suur hulk toredaid eriilmelisi rühmasid ja üksi-
kesinejaid. Au üle riigi kokku tulnud kultuuritöötajate ette astuda sai mees-
koor Kaevur, Kiviõli Muusikakooli kandleansambel Kõuekeeled, Toila valla 
tantsurühm Lausa Lust, ETV-s „Tähtede laval“ säranud noor solist Hendrik 
Konsa, vokaalansambel Bliss Kohtla-Järve Kultuurikeskusest ja naabritelt 
Jõgevamaalt laenatud Avinurme puhkpilliorkester.

Päevajuhiks sai valitud Kohtla-Nõmme juurtega Üllar Saaremäe, õla 
panid alla kohalik poetess Virve Osila ja Alutaguselt pärit koorijuht Hirvo 
Surva. 

Kultuuritöötajad saavad ikka vahel preemiaid ja autasusid, ei saa öelda, 
et meie valdkonna inimesi ei märgata, aga olla tunnustatud oma ala inimes-
te enda poolt, sel on omaette väärtus. 

Auhindadele oli esitatud 53 kandidaati ja oma valiku tegi Eestimaa Rah-
vamajade Ühingu esinduskogu. 

Eesti Rahvamajade Ühingu 2019. aasta koostööpartnerid on MTÜ Neeme 
Rannavalve Selts, Harjumaa; Pille Mägi, Sihtasutus Lääne-Saare Kultuuri-
vara; Kristel Ernits, Pärnumaa Omavalitsuste Liit; Jaanus Lekk, Lääne-Vi-
rumaa; Ida-Virumaa Turismiklaster; Creativity Lab OÜ, Ragnar Siil, Tartu-
maa; Viljandi Gümnaasium; kandlemeister Rait Pihlap, Raplamaa.

Tunnustus „Noor tegija“ omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat 
sh, kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne 
teostaja. Nominendid: Priit Oks, Viljandimaa; Juhan Kanemägi, Saaremaa; 
Maili Metssalu, Raplamaa; Juliana Janno, Ida-Virumaa; laureaat: Riivo Jõgi, 
Põlvamaa.

Tunnustuse „Aasta tegija“ tiitel omistatakse isikule/organisatsiooni-
le, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa 

rahvamajade hüvanguks. Nominendid: Ulvi Põld, Saaremaa; Heli Vähk, 
Ida-Virumaa; Ellen Varov ja Varje Kukker, Võrumaa; Ille Mirka, Viljandi-
maa; Liina Hendrikson, Harjumaa; laureaat: Urmas Lindlo, Lääne-Virumaa.

Tunnustus „Aasta tegu“ on auhind, millega tunnustatakse aasta kultuu-
ritegu kõige laiemas mõttes. Nominendid: Naiste Ööde Filmifestival NÖFF, 
Raplamaa; Rakvere Kultuurifestival 17.–21. novembril, Lääne-Virumaa; Jär-
vamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitali loomine, Valev Väljaots, Järvamaa; 
Tallinna lauluväljaku dirigendipult, Andre Aavastik, Viljandimaa, laureaat: 
Eesti lipu 135. aastapäevale pühendatud vabaõhulavastus „Taevas, muld ja 
tulevik“, Valgamaa.

Tunnustus „Kuldkand“ omistatakse inimesele, kelle loometee on olnud 
pikk ja viljakas ning panus eesti rahvakultuuri arengusse hindamatu väär-
tusega. Laureaadid: Pilvi Lepiksoo, Lääne-Virumaa; Lea Isotamm, Jõgeva-
maa; Marianne Rande, Harjumaa.

Tunnustus “Kaheksakand” omistatakse isikule, kes on vähemalt 35 
aastat aktiivselt tegutsenud kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine 
tõstmisel. Nominendid: Helje Põvvat, Põlvamaa; Aina Tomson, Saaremaa; 
Erika Kõllo, Ida-Virumaa; Kaja Udso, Tartumaa; laureaat: Loit Lepalaan, 
Läänemaa.

Merle Pikhoff

Kaheksakanna nominendid. Foto Aulis Pärnpuu.
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JÕGEVAMAA

JÕGEVAMAA EKSPERTGRUPI PREEMIAD

Jõgevamaa Kultuuripärl 2020
Annika Oras     Pühendunud tegevuse eest renoveeritud  
     Kalevipoja muuseumi arendaja ja eestvedajana

Elutööpreemiad
Ülo Kuusk     Pikaajalise pühendunud tegevuse eest Jõgevamaa   
     spordielu edendamisel
Heino Ilves      Pikaajalise pühendunud tegevuse eest Jõgeva   
     meeskoori Mehis presidendina ja meestelaulu hoidjana

Aastapreemiad
Rasmus Klaos     Heade sportlike tulemuste eest fitnessis
Tiina Kull    Jõgevamaa rahvarõivaste andmebaasi loomise eest
Tiina Laurisson     Aktiivse tegevuse eest vibuspordi edendamisel 
    Jõgevamaal
Urmas Mägi     Pühendunud tegevuse eest Põltsamaa vallas 
     puhkpillimuusika traditsioonide hoidmisel
Silver Nõmmiksaar Aktiivse tegevuse eest jalgpallitreenerina
Valeri Petrov     Rahvusvahelise Vaimuliku Muusika festivali VM FEST  
     MUSTVEE korraldamise eest
Aili Reinthal     Aktiivse tegevuse eest käsitöötraditsioonide hoidmisel

TORMA

Jõgeva segarahvatantsurühm Kaaratsim. Foto Älis Eespäev
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Tunnustuspreemiad

Aimar Andruse   Heade sportlike tulemuste eest maadluses

Kairi Jerlov   Tänavatantsu propageerimise ja suurepärase töö  
   eest noortetreenerina 

Kätlin Kaldmaa   Lasteraamatu „Ajalend“ eest

Üllar Karu   Suurepäraste rollide eest harrastusnäitlejana

Keiu Kess   Pikaajalise tegevuse eest Põltsamaa 
   täiskasvanute näiteringi Kuukatsujad lavastajana

Lea Krass   Aktiivse tegevuse eest Pajusi Teatris

Kaido Kriit   Pühendunud tegevuse eest jalgrattatreenerina

Urve Minajev   Aidu segaansambli pikaajalise ja pühendunud
   juhendamise eest

Uljana Naryshkina  Ikoonikirjutamise traditsiooni hoidmise eest

Külli Paavel   Keraamikanäituse „Mustrimäng savil“ eest

Reet Sester   Ansamblilaulu hoidmise ja edendamise eest   
   Põltsamaal 

Robert Suvi   Näituse „Kunstisuvi“ korraldamise eest

Aimur Säärits   Pühendunud tegevuse eest Jõgevamaa spordielu  
   edendamisel

Ellar Sügiste   Jõgevamaa kultuurielu kajastamise eest fotos ja  
   videos

Jaak Valdre   Raamatu „Põltsamaa teatrilugu“ koostamise eest

Maria Vorobjova   Heade sportlike tulemuste eest taekwondo’s

Vallo Väljaots   Pühendunud tegevuse eest Jõgevamaa   
   noortespordi edendamisel

Avinurme naiskoor läbi aegade

Avinurme naiskoor alustas tegevust 9. jaanuaril 1990. aastal. Sellel päe-
val kogunes kultuurimajja 22 laulda armastavat neidu ja naist. Viisijupi 
andis kätte Maris Laht ja juba 24. veebruaril esineti vabariigi aastapäevale 
pühendatud aktusel. Ning sellest esmaesinemisest alates on koori tege-
vus aina hoogu juurde saanud! Koori asutajaks võib pidada Ülle Too-
mingat, kes koori algusaastatel töötas Avinurme kultuurimaja juhatajana 
ning oli pikki aastaid ka koori president.

30 tegevusaastat on andnud läbi aegade hulgaliselt uusi lauljaid, on 
olnud tulekuid ja minekuid ning rõõmsaid taaskohtumisi kooriga! Liik-
mete arv on kord kahanenud, siis jälle kasvanud ja kõikunud 20-st 45-ni. 
2020. aastal oli kooriliikmeid 31. 

Koori on juhatanud Tiiu Veisner, Viiu Tooming, Elo Forsel (Kaarepe-
re), Lii Karro (Tooming) ja muidugi Maris Laht, meie praegune dirigent, 
kes koori ees seisnud pikki aastaid!

Klaverisaatjatena on tegutsenud Urve Tooming ja Lilian Pärtna.
Solistidena on üles astunud Mirle Veisner, Helena Tooming, Heli Am-

bos, Klaarika Klemm, Anu Tooming ja külalissolistina ka Madis Sügis.
Avinurme naiskoorist on tuule tiibadesse saanud ka Avinurme 

naiskvartett koosseisus Maris Laht, Heli Ambos, Kaiel Altpere ja Elle Jür-
jev. Juhendajaks taas Maris Laht. Hetkel on kvartett uut repertuaari kogu-
mas ja loomingulisel puhkusel.

Pika tegutsemisperioodi sisse mahub väga palju erinevaid ettevõtmisi, 
reise ja sündmusi – esinemised koduvalla (varem Avinurme valla, nüüd 
Mustvee valla) üritustel, eri maakondade suursündmustel ja koorimuu-
sika päevadel, kirikukontserdid, osalemised laulupidudel, reisid Eestis ja 
piiri taga. Iga 5 aasta järel on korraldatud pidulik ja meeldejääv juubeli-
pidu koos kontserdiga, on osa võetud erinevatest talgupäevadest ja korra 
ka abistatud Avinurme Pritsimeeste Seltsi koristustöödel jne.

2003. aastal ilmus ka naiskoori CD-plaat. 
2005. aastal sai koor Ida-Virumaa parima koori preemia ning III koha 

III Eesti naiskooride võistulaulmisel (C-kategoorias) ja parima maakon-
nakoori eripreemia. Võistulaulmiselt 2008. a on koju toodud C-kategoo-
rias II koht!

2008. aastal tunnustas Eesti Naislaulu Selts (ENLS) Avinurme naiskoo-
ri aasta naiskoori tiitliga! 

Avinurme naiskoor on Eesti Naislaulu Seltsi liige.
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Meie koori kroonikat on pidanud ja teeb seda jätkuvalt meie koori liige 
Margit Kuus (Jaska).

Repertuaar on väga lai ja mitmekesine, ulatudes klassikast rahvalau-
ludeni. Proovid toimuvad tavaliselt esmaspäeva õhtuti, kuid enne juu-
belikontserte või muid olulisi ja tähtsaid sündmusi on vajalik tihedam 
proovide graafik.

Lauluarmastus on aidanud meil leida sõpru nii Eestist kui kaugemalt 
– viise on veeretatud Soomes (sõpruskoor Ilmanjoki naiskoor Katariinat 
ja endise Avinurme valla sõprusvald Artjärvelt) ja Rootsis (sõprusside-
med Sunne meeskooriga), kodumaal on kooril soojad suhted naiskooriga 
Virvik, Haaslava meeskooriga ja muidugi Avinurme puhkpilliorkestri 
pasunapoistega, kellega koos on tehtud mitu välisreisi. Ühiseid kontserte 
oleme andnud ka koos teiste maakonna kooridega nii pealinnas kui mujal 
Eestis.

Kõikide isetegevuskollektiivide jaoks on kindlasti tähtsaimal kohal 
osavõtt üldlaulupidudest. Meie koor on osa võtnud kõikidest laulupidu-
dest alates koori asutamisest, lisaks on käidud Poris peetud Soome-Eesti 
ühislaulupeol ning maakondade laulupidudel ja ENLS-i laulupäevadel 

Eestimaa eri paikades. Osa võeti ka 2019. aasta suvel toimunud juubeli-
laulupeost „Minu arm” Tallinnas.

Osaletud on öölaulupidudel Tallinnas ja Tartus, Toila talvisel laulu-
peol „Jäähääl“, kahel punklaulupeol, kahel Tartus toimunud vaimulikul 
laulupeol, kus repertuaar üsna erinev sellest, mida tavaliselt lauldakse. 
On olnud kontsertreise, toredaid sõpruskohtumisi, laulmisi telesaadetes 
ja palju muid vahvaid ja meeldejäävaid sündmusi. Traditsioonilisteks on 
saanud esinemised vabariigi aastapäeva aktusel, jõulukontserdidel nii 
Avinurme kui mujal kirikutes ja aastalõpupeol ning  muidugi igal aastal 
juunikuus toimuval Avinurme tünnilaadal.

2011. aastal loodi mittetulundusühing Avinurme naiskoor, ikka sel-
leks, et oleks võimalus projekte kirjutada ja seeläbi leida uusi võimalusi 
reisimiseks, riiete soetamiseks ja kontserttegevuseks ja paljuks muuks. 
Siinkohal võibki mainida, et igal kooriliikmel on olemas oma rahvarõi-
vaste komplekt, esinemisriided, suveks koori logo ja kirjaga T-särk ning 
kaunis rahvuslikus stiilis linane kleit ja soe pontšo.

Väga tihedaks seltsieluks ja läbikäimiseks küll kooriliikmetel aega 
pole, aga seda vahvamad ja meeldejäävamad on olnud juubilaride üles-
laulmised nende koduakende all sünnipäeva esimestel tundidel, vastabi-
ellunute pulmaõnnitlused ja üllatused, ning kui kooriliikmetel on olnud 
perre juurdekasvu, siis käiakse ühiselt ka „titevarbaid kastmas”.

Väga erilised ja meeleolukad on olnud meie koori juubelipeod!
2015. aastal toimunud juubelipeol võtsime plaani teha üllatus meie 

külalistele ja õppisime kooriliikmetega mängima mitmeid erinevaid pille 
– väikekandleid, kontrabassi, kitarri, trumme ja akordioni ning esitasime 
nimetatud pillidel mitu saatepartiid esitatud lauludele. See oli põnev ja 
üllatusi pakkuv pidu koos rohkearvulise publikuga! 

2020. aasta märtsis toimunud 30. tegevusaasta tähistamiseks otsisime 
riidekappidest välja eriliselt säravad ja sätendavad esinemiskostüümid ja 
valisime kontserdi repertuaari vaid kooriliikmete lemmiklaulud, mis osu-
tusid valituks häälte enampakkumise teel. Kõlasid palad Pärt Uusbergi 
„Muusikast” lõpetades Andres Valkoneni lauluga „Las jääda üks mets”. 
Kontserdi kava valik sai väga palju kiidusõnu ja tunnistasime ise ka, et 
olid tõesti imelised palad, mida oli suur rõõm laulda! Esinemisele andsid 
„vürtsi” juurde ka solist Madis Sügis, meie tubli kontsertmeister Lilian  
Pärtna ja perebänd The Verner Band, mille liikmed mängisid meie laulu-
dele kaasa erinevaid pille. Laulude vahepaladel esinesid Avinurme Su-
veteatri mehed humoorikate lugudega. Nostalgilised 1980. aastate stiilist 
kantud tantsulood tulid DJ Elmu Sadulsepa plaatidelt hiliste öötundideni! 
Mainima peab kindlasti, et juba mitu aastat saame kooris rõõmustada uute 

Avinurme naiskoor Tallinnas laulupeol. Foto koorilauljate erakogu
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lauljate üle, kes liitusid meiega Mustvee naiskoorist Meeliko, sest kahjuks 
on Mustvee naiskoor tänaseks tegevuse lõpetanud.

Taaskord – särav ja meeldejääv pidu, mis sai peetud vahetult enne  
COVID-19 pandeemia saabumist, mil maailm polnud enam see, mis ta 
oli enne ...

Naiskoori tuumik on algusaegadest peale kuni tänaseni samaks jää-
nud, kuid suurima rõõmuga ootaksime juurde uusi (noori) lauljaid! Koor 
on endiselt täiesti elujõuline, sest kaasa on laulmas väga erinevas vanuses 
naisi, kes on ühtehoidvad ja sõbralikud ning üksteist toetavad! Mõned 
aastad tagasi, kui administratiivselt kuulusime veel Ida-Virumaale, oli-
me seal ainuke naiskoor! Ega hõisata suure arvu naiskooridega pole ka 
Jõgevamaal... Need, kes tee koori ridadesse on leidnud, käivad kohuse-
tundlikult proovides ja naudivad seltskondlikku läbikäimist ja koos te-
gutsemist. 

2021. aastal võtab Avinurme naiskoor osa ka Eesti Naislaulu Seltsi 
ja Eesti Meestelaulu Seltsi laulupäevast „Kodu(l)ootus”, mis toimub 12. 
juunil Võru-Kubija laululaval. Kindlasti lisandub veel esinemisi ja oo-
tel on ka Norra segakoori kontsert, mis pidi toimuma sel aastal ja mille 
vastuvõtvaks pooleks oli just meie naiskoor. Loodetavasti on uuel aastal 
koroona-olukord stabiliseerunud ja ära jäetud sündmused saavad taas 
toimuma!

Lõpetuseks mõned nopped ja väljavõtted meie kroonikast meie jaoks 
olulistest sündmustest, millest oleme osa võtnud:

* 1991, 1992, 1994. a – „Kirde Killad“ Toilas
* 1993. a – naiskooride laulupäev Elvas
* 1994. a – Tartu juubelilaulupidu
* 1995. a – Virumaa laulupidu
* 1996. a – Virumaa laulmise ja tantsimise pidu Rakveres
* 1997. a – I Peipsiäärsete maakondade laulupidu Toilas
* 1998. a – II Peipsiäärsete maakondade laulupidu Põlva Intsikurmus
* 1999. a – kultuuri- ja kontsertreis Soome; III Peipsiäärsete maakon-

dade laulupidu Põltsamaal, osavõtt Oonurme laulupäevast; ENLS-i lipu 
pühitsemine ja V aastapäeva kontsert Kaarli kirikus; dets – Avinurme 
kultuurikeskuse avamine

* 2000. a – V. Tormise 70. sünnipäevale pühendatud Eesti naiskooride 
võistulaulmine

* 2002. a – kontsertreis Rootsi; kontserdid Eestimaa eri kirikutes; laulu-
päev Taulide torupillitalu õuel Valgamaal

* 2003. a – kirikukontserdid Laiuse, Palamuse ja Tartu Peetri kogudus-
tes; külaliskoori naiskoor Virvik vastuvõtt ja ühiskontsert Avinurmes; CD 
plaadi salvestamine; Eesti naiskooride laulupäev Haapsalu piiskopilin-
nuses; advendikontserdide sari „Advendivalgus” viies Virumaa kirikus

* 2004. a – ühiskontsert naiskooriga Virvik Tallinnas Rootsi Mihkli kiri-
kus; aitasime koos teiste üldalulupeolistega Eestimaa metsadesse istutada 
miljon puud; 2.–4. juuli – üldlaulupidu Talinnas; okt – ENLS-i aastapäev 
Tallinnas Kaarli kirikus ja Salme kultuurikeskuses

* 2005. a – maakonna koorimuusika päev Avinurmes; naiskoori aasta-
päeva kontsert; III Eesti naiskooride võistulaulmine; EELK kirikupäev ja 
vaimulik laulupidu „Tarkuse allikale” Tartus; Soome sõprusvalla esin-
duse vastuvõtmine ja esinemine Avinurmes; kontsertreis koos Avinurme 
puhkpilliorkestriga Soome Artjärvele ja Rootsi Sunne kommuuni; Avi-
nurme naiskoor – 15

* 2006. a – ENLS-i laulupäev Kurgjal; kontserdid Haljala rahvamajas ja 
Kadrina kirikus; laulureis Noarootsi poolsaarele, Lihulasse, Paikusele ja 
Pärnusse; ENLS tähistas mitmete heliloojate ja tunnustatud koorijuhtide 
juubeleid Tallinnas Õpetajate majas kontserdiga; EV president Toomas 
Hendrik Ilves Avinurmes – tervituskontsert Avinurme isetegevuslastelt 
(uue presidendi esimene maakonnavisiit); advendikontserdid koos Kad-
rina orkestri ja kirikukooriga Avinurme kirikus ja Kadrina rahvamajas

* 2007. a – Paide laulupidu; Soome-Eesti ühislaulupidu Soomes Poris; 
I öölaulupidu Avinurme kõlakojas; jõulupühade tervituskontserdid Avi-
nurme hooldekodus ja kirikus

* 2008. a – Eesti naiskooride laulupäev Türil; Eesti naiskooride võistu-
laulmine, mis oli pühendatud Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevale; 
kontsert koos Avinurme puhkpilliorkestriga Sillamäe põhikoolis ja Ase-
ris MTÜ Lille Turvakodus; öölaulupidu „Märkamisaeg”; suvetuur Saa-
remaal ja Hiiumaal, kontsert XIII Kihelkonna kirikumuusikapäevadel; 
kontsert-jumalateenistus EELK Maarja-Magdaleena koguduses

* 2009. a – XXV üldlaulupidu „ÜhesHingamine” Tallinnas; Peipsiäär-
sete maakondade laulupidu Kasepääl; kontsertaktus „Avinurme kultuu-
rikeskus – 10“

* 2010. a – Avinurme naiskoori juubelikontsert „Laula elu ilusaks”;  
7. Oonurme laulupäev

* 2012. a – maakonna koorimuusika päev Kiviõli rahvamajas
* 2014. a – Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud kontsert Tallin-

nas metodisti kirikus
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* 2015. a – Avinurme naiskoori 25. sünnipäeva e juubeli tähistamine; 
Mustvee linnaraamatukogus esinemine koos puhkpilliorkestriga 25. raa-
matukogu päevadel; ENLS-i 20. aastapäevale pühendatud võistulaulmi-
ne Talinnas; EELK kirikupäev ja laulupidu „Maarjamaa. Isa maa” Tartus

* 2016. a – Pärnu laulupäev
* 2017. a – Mustvee valla I laulu- ja tantsupidu Mustvees
* 2018. a – Kalevipoja Kala- ja Veefestival Kasepääl; Mustvee valla  

II laulu- ja tantsupidu
* 2019. a – juubelilaulupidu „Minu arm” Tallinnas
* 2020. a märts „Avinurme naiskoor – 30“ juubelipidu
Siia loetellu sai vaid väike valik käidud sündmustest, kuid sirvides 

kroonikaid, siis võib küll uhkust tunda, kui tegusad ja aktiivsed on meie 
koori liikmed olnud! Jätkuvat tegutsemislusti ning pikka iga koorile!

Katre Mölder
Avinurme kultuurikeskuse kunstiline juht ja 

Avinurme naiskoori liige

Kaaratsim 40

Jõgeva segarahvatantsurühm Kaaratsim sai alguse 1980. aastal tolle-
aegse Jõgeva KEK-i segarühmana. Sellest ajast peale on osaletud kõikidel 
tantsupidudel: nii üld-, naiste- kui meestetantsupidudel. Ka maakondli-
kel üritustel on alati kohal oldud.

Kaaratsim on oma nime saanud vana eesti rahvatantsu „Kaera-Jaan“ 
järgi. Meie oma nimitants on üks kaerajaani variante – „Kaaratsim“. Selle 
tantsuga tutvustame me ennast tavaliselt tähtsamatel ülesastumistel, nt 
festivalidel.

Eriliseks teeb Kaaratsimi see, et peaaegu kõik meie tantsijad on staaži-
kad – tegutsenud rühma algusaastatest alates, ja on juba selles eas, et 
üle-eelmisele tantsupeole saamine sattus kehtestatud vanusepiiri tõttu 
ohtu. Aga me ületasime ennast, käisime ära nii üleeelmisel kui ka eelmisel 
tantsupeol. Seal valisime veel B-rühma tantsud, mis olid küll raskemad, 
kuid meeldisid meile rohkem.

Avinurme naiskoor, juhendaja Maris Laht. Foto koorilauljate erakogu Jõgeva segarahvatantsurühm Kaaratsim. Foto Älis Eespäev



JÕGEVAMAA     Rahvakultuuri aastaraamat 2020 JÕGEVAMAA     128 129Rahvakultuuri aastaraamat 2020

Meil on palju armsaid tantse, oleme need valinud järgmiselt: iga-aas-
tased rabamatkad – „Hingerahu valss“; Arvo Pärdi imeline muusika 
– „Ukuaru valss“; populaarne setu teema – „Kuhaanuška“, lihtsalt hea 
tantsida – „Igavene labajalg“. Ei saa mainimata jätta ka „Vanaisa polkat“ 
ja „Memme-taadi polkat“ – paljud on juba mitmekordsed vanaemad ja va-
naisad. Ja muidugi tantsud meie aegade algusest: „Mulgi polka“ ja „Kos-
jatants“. Neid tantse tantsime pidevalt. Paistab, et „Kosjatants“ on olnud 
märgilise tähendusega. Kaaratsimi tantsijatest pooled on nimelt abielupaa-
rid.

Kaaratsimil on ka juhendajatega vedanud. Meie rühmale pani aluse  
legendaarne Jõgeva tantsumemm Airi Rütter. Tema toetavat ja kaitsvat kätt 
tundsime ikka kuni tema surmani 2016. a. Ta jõudis veel korraldada meie 
eelmise juubeli 2015. aastal. Tantsumaailma õpetas tundma ja tantsusam-
me lihvis Andi Einaste koos Siiri Einastega. Pärast Andi ja Siiri Jõgevalt 
lahkumist võtsid ohjad enda kätte meie oma tantsijad Malle Pügi ja Aino 
Sobak. Sel aastal proovib meiega kätt noor tantsuõpetaja Moonika Jaik.

Oleme pidevalt tegelenud enesetäiendamisega. Võtsime osa mentor-
programmist, kus saime mentoriks tantsuansambel Kuljuse koos selle juhi 
Ülo Luhtiga. Saime uusi teadmisi ja andsime koos ka kontserdi Jõgeva kul-
tuurikeskuses.

Kaaratsim on osa võtnud paljudest rahvusvahelistest folkloorifestivali-
dest (Rootsis, Ungaris, Tšehhis, Prantsusmaal, Itaalias). Kõige meeldejää-
vamad on olnud festivalid Prantsusmaal, kuhu meid kutsuti lausa kolmel 
korral. Meilt oodati esinemisi vanadekodudes, linnaväljakutel ja lõpus oli 
galakontsert kõigi osavõtjatega. Saime palju uusi sõpru ja nägime teiste 
maade tantsijate esinemist. Olime rõõmsad, et saime tutvustada ka eesti 
rahvatantse, näidata oma rahvariideid ning esindada Eestit. 

Festivalireisideks valmistume põhjalikult. Lisaks tantsude õppimisele 
tutvume ka selle maa kultuuriga ja püüame näha võimalikult palju vaata-
misväärsusi. Algusaastatel ööbisime telkides, tuli ette ka bussis ööbimist, 
kuid raskused on meid liitnud ja seda huvitavamaks reis kujunes.

Sõpru on meil palju, kuid meie kõige suurem sõber on rahvatant-
surühm Kevade Pärnumaalt. Saime tuttavaks ühel tantsupeol Tallinnas. 
Käime koos teineteise sünnipäevadel, vahetame kogemusi ja alati on 
rõõm kohtuda taas tantsupeoplatsil Tallinnas.

Kaaratsimil on mitmeid traditsioone. Iga-aastaste mitmepäevaste raba-
matkadega tähistame tavaliselt sügise saabumist. Aastalõpuball on pidu-
lik teemaüritus, kuhu kutsume ka sõbrad. Hooaja algus- ja lõpupidu lan-
gevad tavaliselt kokku, sest suvi juhtub ikka olema nii tegus, et vaheaeg 
jääbki ära. Oma sünnipäevapidu tähistame Kuremaa ujulas sportlikult. 

Jõgeva segarühm Kaaratsim, juhendaja Aino Sobak. Foto Aino SobakItaalias Montecatini festivalil 2016. aastal. Foto Älis Eespäev
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Katre Arula loomingus on  
rõhk originaalsusel

Põltsamaa lossihoovis tegutseva Katre Meistrikoja perenaine Katre 
Arula on üle Eesti laiemat tuntust kogunud käsitöömeistri ja moeloojana, 
kelle inspiratsiooniallikaks on rahvarõivad ja rahvakunst. Moekunstni-
kuna teeb ta väga isikupäraseid ja unikaalseid käsitöötooteid, pöörates 
rõhku taaskasutusele ja uuskasutusele.

Eesti Moekunstnike Ühenduse ja Eesti Lapitöö Seltsi liige Katre Arula 
tegutseb käsitööettevõtjana aastast 2004. Mõeldes ennekõike ettevõtjana 
tagasi aastale 2020, leiab ta, et aasta on kõigest hoolimata olnud sündmus-
terohke, tegus ja edukas.

Paljude ettevõtjate ja eriti väikeettevõtjate jaoks üle Eesti pole aga ol-
nud kaugeltki mitte kerge aeg – koroonakriisi ja turistide arvu langus 
on jätnud oma mõju. Möödus ju suvi Tallinnas ilma tavapärase turistide 
tunglemiseta vanalinna tänavatel ja reisisadamas.

„Olen olnud kogu aeg tegev ja midagi pidevalt toimub ümberringi. 
2020. aasta on niivõrd tegus aasta olnud, et ma isegi imestan selle üle. 
Meistrikojas Põltsamaal teen kohapeal oma käsitööd edasi, samas toimub 
siin jätkuvalt ka käsitöömüük. Tegelikult tegutsen ma palju ka väljaspool 
Põltsamaad – üle kogu Eesti. Tallinnas on mul kahes poes korralik välja-
panek – paraku asuvad need poed vanalinnas ja kuna turiste praegu pole, 
siis seal viimasel ajal eriti müüki pole olnud,“ lausus Katre Arula.

Katre Meistrikoja jaoks oli 2020. aasta suvi töine.
„Puhkamisest ei tulnud suvel suurt midagi välja. Meid külastas päris 

palju kliente, osa sattus siia esimest korda, teised üle pika aja – siseturism 
sai jälle hoo sisse, inimesed hakkasid ringi liikuma. Eestlane hakkas ostma 
kohalikku toodet, toetama kohalikku tootjat. Muidugi tuleb arvestada, et 
tegemist on sesoonse äriga – mai keskel läheb äri käima ja septembris 
lõpeb aktiivsem külastamine ära, koolid alustavad tööd jne. Talvekuudel 
on Põltsamaa lossihoovis suhteliselt vaikne ja külastajaid eriti pole,“ mär-
kis Katre Arula.

Ta lisas, et tänavu aasta on selle poolest olnud imelik aasta, et ka keset 
septembrikuud tulid Katre Meistrikotta inimesed ning ütlesid, et kui ta-
valiselt on nad sellal Küprosel puhkusel käinud, siis sel aastal sõidavad 
hoopiski mööda Eestit ringi, ja nii sattusidki Põltsamaale, kus leidsid üles 
ka Põltsamaa lossihoovis asuva käsitööäri.

Tavaks on saanud ka Eestimaa (mõnel aastal ka Läti või Soome) avasta-
misretked. Sel aastal toetasime Eesti siseturismi. Võtsime ette kolmepäe-
vase reisi Ida-Virumaale koos sõprade ja pereliikmetega.

See hooaeg kujuneb teistsuguseks. Ees ootavad siiski rõõmsad sünd-
mused: meeste tantsupidu, naiste tantsupidu ja festival Sloveenias Bledi 
linnakeses. Festival pidi toimuma eelmisel aastal, kuid lükati edasi 2021. 
aastasse.

Keerulise aja kiuste püüame õppida selgeks oma tantsud ja jätkata te-
gevust. Loodame peagi kohtuda sõprade, toetajate ja vilistlastega ühises 
tantsuringis „Tammetsõõr“. Sellenimelise tantsu tegi meie juubeliks Jõge-
va tantsuõpetaja Ave Anslan. Tants on meil selgeks õpitud ning esitami-
seks valmis.

Algab 41. tegevusaasta. Meid on kokku kümme paari, juhendajad on 
Aino Sobak ning Moonika Jaik ja meid ootab ees kaks tantsupidu ning 
festival.

Ene Lõoke 
Kaaratsimi tantsija ja kroonik
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„Tänavu osalesin teist korda ka Estonian Fashion Festivalil, tegin ke-
vadel uue kollektsiooni „Must toonekurg“, mis valiti publiku lemmikuks. 
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit tunnustas mind tänavu aastal aastaau-
hinnaga Käsitööettevõtja 2020,“ ütles Katre Arula.

Tänu koroonakriisile sai edasi arendatud internetipõhist turundust ja 
e-kaubandust ning see on olnud see, mis on aidanud ka äril minna.

„Traditsiooniline Mardilaat, mis toimub igal aastal novembrikuus ja 
mida isekeskis kutsume ka käsitööliste laulupeoks, jäi sel aastal paraku 
küll ära – see toimus veebikeskkonnas. Tegu oli tohutu tiigrihüppega kä-
sitööliste jaoks – käsitööliit tekitas visiitkaarti, kuhu igaüks sai kirja pan-
na oma müügikeskkonna. Tuli välja, et paljudel käsitöötegijatel polnudki 
e-müügikeskkonda. Mul oli eelis, et olen juba ammu üles ehitanud oma 
e-poe, olen selles osas teistest sammukese võrra ees. Mul oli, mille pealt 
veebiturundust edasi arendada – ühelt poolt harisin ennast veebiturun-
duse valdkonnas, teisalt sai tehtud ka täiesti uus kollektsioon, mis on sel 
suvel inimeste poolt väga hästi vastu võetud,“ kõneles Arula.

Oma haridusteest rääkides ütleb ta, et hoopis rohkem ühestki koolist 
või ülikoolist loeb elus hakkama saamisel vajalike teadmiste kogumine 
töö käigus ja elust enesest.

„Minu käest on ikka küsitud, kas olen lõpetanud Eesti kunstiakadee-
mia. Olen õppinud kahes koolis – Tallinna kergetööstuskoolis õmblemist 
ja Soome ametikoolis Jämsänjokijaakson Ammattioppilaitoses rõivateh-
noloogiat. Kool ei anna aga eluks kõike vajalikku – ise tuleb areneda ja 
ennast pidevalt täiendada,“ ütles Katre Arula.

Katre Meistrikoja perenaise sõnul on oluline see, et Eesti koolides veel 
õpetatakse rahvuslikku käsitööd ja tekstiili – olgu siis Viljandis, Olustve-
res, Räpinas, Kuressaares või Haapsalus.

„Oluline on, et nendest ametikoolidest ei tuleks üksnes ettevõtjaid, 
vaid ka inimesi, kes teavad, mida tähendab käsitöö tegemine ja oskavad 
hinnata käsitöö kvaliteeti. Mul on igal aastal käinud praktikandid eri 
koolidest – Viljandi kultuuriakadeemiast, Tartu kutsehariduskeskusest, 
Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolist, ka disainikoolidest Taanist. 
Praktikantidega on sageli tekkinud väga hea koostöö, oleme välja aren-
danud uusi tooteid – niisugune koostöö ja väljakujunenud võrgustik on 
minu jaoks üliolulised. Praktikantide puhul on üks asi see, et neil on vaja 
teha midagi kooli jaoks, aga samas võib inimeste vahel tekkida ka aas-
tatepikkune koostöö ja side – tekkiv võrgustik on hoopis olulisem kui 
formaalne hariduspaber kusagilt instituudist,“ märkis Katre. Ta tegutseb 
ka ise õpetaja ja koolitajana.

Katre Arula ja Meistrikoda. Foto Katre Arula erakogu
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Rääkides oma käsitöötoodangust, ütleb Katre Arula, et on leidnud 
oma niši: „Mul on välja kujunenud täiesti omad autoritehnikad, mida 
keegi teine kusagil mujal ei tee, nagu kindakirjatehnika ehk pikseltehnika 
ehk pikseldamine ja peidunööbitehnika. Olen oma toodetele taotlenud ka 
„Tunnustatud Eesti Käsitöö“ märgi.

Olen küll väike tegija, kuid kuidagi leitakse mind siit, Põltsamaa lossi-
hoovist ikkagi üles – see on mulle suureks tunnustuseks. On juhtunud se-
dagi, et imestatakse selle üle, et Meistrikoda asub Põltsamaal – kas tõesti 
on elu ka väljaspool Tallinnat? Osa kliente jälle helistab ja küsib, kuidas 
Tartust Põltsamaale saab. Põltsamaal on huvitav fenomen see, et siin te-
hakse palju käsitööd ja seetõttu osatakse seda ka hinnata,“ ütles Katre 
Arula.

Käsitööäri üleval hoidmiseks ja arendamiseks on mõistagi oluline see, 
et Põltsamaal käiks turiste ning nad satuks külastama ka Põltsamaa lossi-
hoovi, mida nüüd just rekonstrueeritakse.

Katre südameasjaks on puhas keskkond, taaskasutus ja uuskasutus. Ta 
oskab maitsekalt kokku sobitada uued kangad, taaskasutusmaterjalid ja 
tootmisjäägid.

„Panin kevadel valminud kollektsioonile nimeks „Must toonekurg“ – 
teadupärast on must toonekurg Eesti looduses praegu väljasuremisohus 
olev liik. Juhingi tähelepanu sellele, et kui tänavapilti vaadata, siis on ka 
käsitöö ja rahvakunst väljasuremisohus. Sellel, miks käsitöö välja sureb, 
on palju põhjuseid. Õnneks näib noorem põlvkond olema rohkem teadlik 
keskkonnaprobleemidest ja mõtleb juba rohelisemalt – usun, et lõpuks 
hakatakse aru saama, et käsitööna valminud riideid ja esemed on ikkagi 
hoopis teise väärtusega,“ leiab Katre Arula.

Taavi Kelder

Aastal 2013 ilmus tema sulest ka raamat „Ajatud lapitööd“ (Kirjastus 
Pegasus), mis juhatab lugeja rõõmsasse ja värvikirevasse lapitöömaailma.

Alates 2010. aastast on ta osalenud Eesti Moekunstnike Ühenduse 
ühisnäitustel üle terve maailma.

Katre Arula on pälvinud ka erinevaid tunnustusi (Pärandihoidja, Jõge-
vamaa Kultuuripärl jne), kuid ta ise ütleb, et suureks tunnustuseks tehtud 
tööle on pigem see, kui inimesed tulevad Põltsamaa lossihoovi külastades 
Meistrikojast läbi. On neid, kes tulevadki spetsiaalselt Katre Meistrikoja 
külastamiseks Põltsamaale kohale otsima või ostma erilist käsitööd, mille 
puhul rõhk on rahvuslikkusel ja taaskasutusel.

Katre Arula looming. Foto Katre Arula erakogu
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JÄRVAMAA

JÄRVAMAA TUNNUSTUSED 2020

Järvamaa Omavalitsuste Liidu antavad kultuuripreemiad 
2020. aasta eest:

Ründo Mülts   Aasta kultuurielu edendaja preemia 
Tiiu Saarist   Aasta kultuurihoidja preemia 
Koeru segakoor   Parima kollektiivi preemia 

Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi poolt välja 
antavad preemiad 2020 aasta eest:

Anu Pink  Kultuuritegija preemia näituse „Meie argipäeva 
   vidusepidamise aeg“ korraldamise eest 
Koeru Kultuurimaja  Kultuurisündmuse preemia „KALJU LEPIK 100“ 
Kaarel Aluoja  Kultuuripärl: Järvamaa ajaloo, kultuuri ning   
   pärandväärtuste talletamise eest

Heli Männi suveniirnukud Järvamaa muuseumis. 
Foto Olev Kenk/ERR

KOERU
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Kalju Lepik. Isamaaline mängu-
mees, mälu ja valguse hoidja

7. oktoobril 2020. aastal möödus sada aastat Järvamaalt pärit tunnus-
tatud kirjaniku ja luuletaja Kalju Lepiku sünnist. Maakonna jaoks olulise 
suurmehe meenutamiseks korraldasime mitu ettevõtmist. 

Mälestusmärk

2019. a 14. märtsil ehk emakeelepäeval kuulutati Koerus Aruküla mõi-
sas välja Koerust sirgunud luuletaja Kalju Lepiku mälestusmärgi idee-
kavandi konkurss ning selleks annetuste kogumine. Konkursi eesmärk 
oli saada praktikas teostatav sobivaim skulpturaalne ja arhitektuuriline 
lahendus Kalju Lepiku mälestuspaigale. Esitatav töö pidi lähtuma Kalju 
Lepiku loovast isikust, olema vaatajale mõistetav ja äratuntav, heal kuns-
tilisel tasemel ning sobituma ümbritsevasse looduskeskkonda.

Konkursile laekus kolm kavandit. Võistlustööde hindamiseks moo-
dustati komisjon, millesse kaasati mitu eksperti. Konkursi tulemused 
kuulutati välja 5. oktoobril 2019 Aruküla mõisas Kalju Lepiku 17. luule-
võistlusel.

Konkursi võitjaks valiti skulptor Elo Liivi kavand „Maakera kesk-
punkt“, mille idee oli Kalju Lepikut kujutada 11–12-aastase poisina, kui 
ta käis veel Koeru algkoolis. Elo idee kujutada Kaljut just koolipoisina tu-
lenes mõttest, et skulptuur sobituks kooli territooriumile kahe koolimaja 
vahelisele pargialale. 

Töö läks hoogsalt käima! Skulptuuri täiuslikuks vormimiseks otsis Elo 
Liiv Kalju Lepiku fotosid noorusajast ja kohalikke koolipoisse modelli-
deks. Käidi läbi kümmekond kivi, millele figuur istuma panna. Kivi pai-
galdati mõisaparki aegsasti, et modellid saaks ajastuhõnguliste riietega is-
tudes poseerida. Fotosid tegime ligi 300, nende abil oli Elol oma Saaremaa 
ateljees hea modelleerida. Tööprotsess kestis enam kui aasta.

Juubeliaasta

Järvamaalt võrsunud luuletaja juubeliaasta avamine Paide Vallimäel 
lükkus planeeritult 14. märtsilt eriolukorra tõttu riigis 13. juunile. Kuulata 
sai kirjanik Wimbergi (Jaak Urmet) ettekannet Kalju Lepiku elust ja tege-
vusest, luulepõimikut „Rukkilille murdmise laul“ Koeru meeste luuleklu-

bi esituses. Musitseeriti ning kõneldi Kalju Lepiku mälestuse jäädvusta-
misest. Avatud oli teemakohane näitus. Oli tõeliselt rõõmus ja päikseline 
avaüritus. Siitsamast läkitati rändnäitus teele Järvamaa raamatukogudes-
se ning kultuurimajadesse.

Kultuuriloopäev ja konverents

Päev Koerus algas mälestushetkedega Kalju Lepiku sünnikoha juures 
Väinjärve teel.

Kalju Lepiku mälestusmärk avati pidulikult 3. oktoobril 2020 Koerus 
Aruküla mõisa pargis. Avamine oli rahvarohke, sündmusel osalesid ning 
pidasid meeleolukaid kõnesid kultuuriminister Tõnis Lukas, poetess Do-
ris Kareva ja Kalju Lepiku perekond. Tõnis Lukas ütles oma kõnes, et 
Kalju Lepik on üks suuremaid luuletajaid. „Siin istub ta poisina, aga mitte 
ainult. Selles poisis on juba ka kogu läbi elatud elu ja palju rohkemgi veel. Sel-
les poisis on Eesti rahva saatust, nii kodukandi saatust kui ka meie kõigi unis-
tusi ja need on igavesed.“ Kalju Lepiku tütar Aino Lepik von Viren tänas 
kõiki, et saime nii väärikalt ning südamlikult tähistada tema isa sajandat 
sünniaastapäeva. „See on Kalju! Noor Kalju ja ta on tagasi siin mõisapargis!“

Kalju Lepiku mälestusmärgi avamine Aruküla mõisas. Foto Ants Leppoja
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Mälestusmärgi avamisele järgnes kultuurikonverents Koeru kultuuri-
majas. Tervitamas oli nii kultuuriminister Tõnis Lukas kui ka Kalju Lepi-
ku perekond. Ettekanded olid väga põnevad ja sisukad, olgu siinkohal ka 
kirja pandud:

Mängumehe teekond. Ülevaade Kalju Lepiku elust ja tegevusest – An-
neli Mihkelev, kirjandusteadlane 

Olla valvel inimsuse eest. Kalju Lepiku proosast – Janika Kronberg, 
ajakirja Looming peatoimetaja 

Kalju Lepiku tegevus ajaloolise mälu säilitajana – Peep Pillak, arhivaar 
Isiklikke kohtumisi Kalju Lepikuga – Sirje Olesk, kirjandusteadlane; 

Herbert Last, Koeru kurtuuriloolane; Vallo Kepp, filmimees
Ega saanud konverentsilgi ilma luuleta – Lepiku luuletused kõlasid nii 

Koeru noorte kui näitleja Üllar Saaremäe esituses. Videopildis võis näha 
Kalju Lepikut kodumaa pinnal.

Killuke Anneli Mihkelevi ettekandest:
Kalju Lepiku luuletajaks kujunemine sai alguse sõjaeelsest Koerust, kust 

pärinevad esimesed perekesksed mälupildid ja koolikogemus. Koeru jääb luu-
letaja vaimseks keskmeks kogu eluks, see on mälestuste hoiupaik, kodu ja ko-
dumaa – kõik see, millele Kalju Lepik jäägitult truuks jäi. Kui Kalju Lepik 
1944. aastal Hiiumaalt Rootsi põgenes, sai temast Eesti vabaduse eest võitleja, 
sõdalane värsivibuga, nagu eesti kirjanduslugu teda nüüd tituleerib. 

Lepiku luule on väga isikupärane, sisaldades palju viiteid eesti ja maailma 
kultuurile. Kodumaalt võttis Kalju Lepik kaasa ennesõjaaegse eesti luule rik-
kuse, mis Rootsis sai juurde sürrealismi ja rahvalaulu nüansid. Eesti klassi-
kutele toetudes lõi Lepik omaenda isikupärase luulemaailma. See oligi see eesti 
kultuuri traditsioon, mida pagulased pidid hoidma ja säilitama. Lepik säilitas 
ja hoidis klassikuid täiesti omamoodi, lülitades nende värsse ja motiive oma 
loomingusse täiesti uude konteksti ja vormi kõrvuti maailmakultuuriga.

Nii sünnib paguluses uus patriootlik luule, millel on poliitiline aktsent ja 
sürrealistlik väljendusvorm. Alates kogumikust „Mängumees“ (1948)  muu-
tub Lepiku värsivibu veelgi teravamaks ja tabavamaks, šokeerivamaks ja män-
gulisemaks. Intertekstuaalsed seosed loovad uusi tähendusi ja hoiavad kultuu-
rimälu värskena.

Sajandi sündmustest Koerus tegi ülekande Funtime Showservice. 
Reaalajas oli vaatajaid nii Eestis, Rootsis, Iirimaal, Inglismaal, Austrias, 
Saksamaal, Šveitsis, Hollandis, Belgias, Lätis kui ka Ukrainas. Seda ime-
list päeva ja konverentsi saab järele vaadata: https://benedict.television.
ee/2020-10-03-kaljulepik.php

Väljasõit rahulasse

Kalju Lepiku sündimise päeval, 7. oktoobril, külastasime perekond 
Lepiku rahulat Tallinna Metsakalmistul. Väljasõiduga Kalju Lepiku kal-
mule tähistasime luuletaja sajandat sünniaastapäeva.

Luulevõistlus

10. oktoobril toimus Koeru kultuurimajas juba 18. Kalju Lepiku luule-
võistlus.

Võistluse eesmärk on virgutada luulehuvi, väärtustada meie kaunist 
emakeelt ja tähistada Kalju Lepiku sünniaastapäeva. Osalema on ooda-
tud igas eas luulehuvilised. Luulevõistlus on väga armastatud ning osa-
võtt läbi aastate olnud rohkearvuline, osalejaid tuleb kokku üle Eesti. 
Iga osaleja esitab kuni viie minuti jooksul oma varem trükis avaldamata 
loomingut. Žürii hindab loomingut ja selle esitust kolmes vanuserühmas 
(põhikool, gümnaasium, täiskasvanud). Parimaid premeeritakse. Igal 
aastal on külaliseks väljapaistev kirjanduse ja luulega tegelev inimene  
(nt D. Kareva, K. Ehin, P.-E. Rummo, Wimberg, K. M. Sinijärv, E. Ahi,  
M. L. Liivak, J. Pehk, I. Trull, L. Tungal, K. Riismaa jt). 

Täname kõiki, kes aitasid nõu ja jõuga korraldada seda suurejoonelist 
juubeliaastat:

Koeru Haridus- ja Kultuuriselts ja Ülle Jääger; Koeru Kultuurimaja 
ja Eva Linno, Krista Jürgens; Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus ja Aldo 
Tamm, Malle Last; SA Ajakeskus Wittenstein, Järvamaa Muuseum ja 
Ründo Mülts; Anneli Mihkelev; skulptor Elo Liiv; Koeru Keskkool ja Jaan 
Kabin, Reet Aule; Järva Vallavalitsus ja Alari Teppan; Koeru Muuseum ja 
Uno Aan; Koeru meeste luuleklubi ja Herbert Last; Koeru Raamatukogu; 
Funtime Showservice ja Leho Valmas; Marko Sirila jt. Suur tänu ja kum-
mardus mälestusmärgi annetajatele ning toetajatele! Meil oli au! 

Lõpetan Doris Kareva öelduga: „Kuni Eestis jätkub põlvepikkusi poisike-
si ja piigasid, kelles on janu lugeda, tahe teada saada ja meeles pidada, seni on 
eesti rahval lootust.“

Krista Jürgens
Koeru Kultuurimaja kunstiline juht
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Hooviteatrite festival tugevdab  
kogukonda ja väärtustab teatrit

Kas oled kunagi kolme päeva jooksul vaadanud 19 erinevat teatrieten-
dust? Isegi Teatrivaatajal (kes, tõsi, nägi aasta jooksul kokku 224 eten-
dust) polnud järjest nii tihedat ajagraafikut. Kuid just selle tegi võimali-
kuks juba teist korda toimuv Hooviteatrite festival – kolme päeva jooksul 
esines kokku 19 harrastusteatrit rohkem kui 13 erinevas hoovis üle Paide 
linna. 

Üheks suurimaks erinevuseks võrreldes eelmise aastaga oli see, et 
tegime mängupaikade otsimiseks üleskutse, mis võimaldas kogukonna 
liikmetel pakkuda oma koduhoove teatrilavaks. Pean tunnistama, et kui 
olime alguses selle osas õige pisut skeptilised, siis ootamatult sattusime 
hoovide üleküllusesse. Hoovid ei pakkunud vaid lavakohta, vaid pea 
igas mänguplatsis valmistas pererahvas (või naabruskond üheskoos) ette 
ka kodukohviku. Hoovide ainsaks kriteeriumiks oli, et need mahutaksid 
vähemalt 70 tooli. Tänavune hooviteatrite festival oli täielikult Paide ko-
gukonna nägu. Etendusi mängiti üle kogu Paide – Pikast tänavast Tallinna 
tänavani, Joodilt Präämani. Lisaks koduhoovidele pakkusid esinemispin-
da ka erinevad Paide linna asutused, näiteks Sookure lastead, Paide Muu-
sikakool, Ajakeskus Wittenstein, Tainas Catering kohvik ja Kuma Foto. 

Repertuaar paistis silma oma mitmekülgsusega 

Harrastusteatrite tase Eestis on väga kõrge, seda pidi järjepidevalt tõ-
dema ka žürii, kuhu kuulusid Kristiina Oomer, Lennart Peep, Harri Aus-
maa, Miika Pihlak ja Eduard Tee. Hooviteatrite festival ei ole konkurss, 
vaid koht, kus harrastusteatrid üle Eesti saavad oma lavastustega esine-
da. Kuna teised harrastusteatritele suunatud festivalid on eelkõige kon-
kursid, siis Hooviteatrite festival on koht, kus trupid saavad tagasisidet 
ja näpunäiteid valdkonna ekspertidelt ja seda täiesti pingevabalt. Truppe 
tuli üle Eesti – nii Saaremaalt kui ka Hiiumaalt, Setumaalt kui Viljandi-
maalt, kohal olid muidugi ka Järvamaa trupid. Tänavune repertuaar pais-
tis silma oma mitmekülgsusega. Teatriklassikat esitasid näiteks näitetrupp 
Poolvillased, mis mängis H. Woulijoki näidendit „Niskamäe naised“, ja 
Tammsaare Teater, mis esines A. Camus’ näidendiga „Arusaamatus“. Sal-
me Vallateater suunas oma etenduse „Kaval Ants ja vanapagan“ lastele ja 
valis oma mängupaigaks Paide Vallimäe. Esindatud olid ka monoetendu-

sed, näiteks esines Jõelähtme LavaGrupp etendusega „Peegli valguses“ ja 
Tallinna Teeninduskooli Õpilasteater Sekam lavastusega „Täna, homme ja 
aegade lõpuni“. Nii mõnedki trupid on koos käinud juba pikki aastaid ja 
annavad etendusi regulaarselt. Piir harrastusteatri ja professionaalse teatri 
vahel hägustub aina rohkem. 

Publik võttis etendusest osa

Lisaks harrastusteatritele osales festivalil ka Paide Teater oma audio-
rännakuga „Labürint“. Paide Teatri juht Harri Ausmaa kohtus publikuga 
Paide Keskväljakul ja saatis nad rännakule üle linna ja pärast etendust toi-
mus lühike arutelu. Kui harrastusteatri etendused koondasid publiku eri-
nevatesse hoovidesse istuma, siis „Labürint“ pakkus head vaheldust kõn-
dimise ja linnaga tutvumise näol. Tänavu kaasasime festivali programmi 
esmakordselt ka foorumteatri etenduse. Teatrinektari etendus „Peatage 
maailm, tahan maha minna!”, rääkis enesekehtestamisest, vaimsest tervi-
sest, suhetest, mürgisest töökeskkonnast, valikutest, elu paratamatusest ja 
inimeseks olemisest. Foorumteater on osalusteater, mis aitab luua dialoogi 
inimeste vahel, nii et publikul on võimalus etendusest aktiivselt osa võtta. 
Teatri eesmärk on uurida päriselu probleeme ja ajendada osalejaid nende-
le lahendusi otsima. Etendus toimus Wabakohviku hoovis ja publik võttis 
väga aktiivselt etendusest osa. MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut tuli 
festivalile etendusega “Loovus laval”. Psühhodraama on kaasava teatri 
üks vorme, kus lavastaja käivitab pärast spetsiaalset soojendust tegevuse, 
mille käigus saavad osalejad oma elu ja suhteid uurida ja ennast mingis 
mõttes proovile panna. 

Hooviteatrite festival – sotsiaalne eksperiment

Hooviteatrite festival äratas mõnikord veidi uniseks muutuva Paide 
linna korralikult üles. Seda sama öeldakse ka Arvamusfestivali kohta, 
ent kahel festivalil on väga suur erinevus – kui Arvamusfestival koon-
dab publikut peamiselt Vallimäele, siis Hooviteatrite festivali publikul on 
võimalus külastada naabrite koduhoove. Mõne teise rahvusega võrreldes 
avavad eestlased oma koduuksi pigem tagasihoidlikult. Ja just hoovide 
külastus oli publiku jaoks kirsiks tordil lisaks põnevatele etendustele ja 
maitsvatele roogadele. 

Need kolm päeva olid ka omamoodi sotsiaalseks eksperimendiks, te-
kitades näiteks küsimuse: kui vastuvõtlikud oleme üllatustele oma iga-
päevaelus? Mida näiteks teha olukorras, kui isegi kiireks poekäiguks ei 
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saa autot treppi parkida? Üldjuhul leiti sellele kaks lahendust – kas auto-
juht parkis mujale, võibolla tuli isegi uurima, mis toimub, või ka pargiti 
demonstratiivselt töötava mootoriga hoovi ette. Eks teatri toomine keset 
linna ongi väga riskantne ja sellised vahejuhtumid on paratamatud. Kõik 
ei saagi festivaliga kursis olla ja mõnel juhul ei aita ka hoovi ees olev tea-
tetahvel. Kuid sellest kõige olulisem on see, kuidas Hooviteatrite festival 
pani märkama meile igapäevaseks taustaks olevaid helisid – olgu selleks 
mööduv buss, reedeõhtune lõbus seltskond või Paide kõige valjema moo-
toriga auto. Kuigi teadlikult on etenduseks valmistanud vaid trupid, siis 
sellises keskkonnas saab kõik ümbruskonnas toimuv osaks lavastusest. 
Teater keset linna tekitabki üllatusi ja imesid. Päris palju oli ka neid pealt-
vaatajaid, kes sattusid etendust vaatama juhuslikult mööda käies. 

Kaugematesse koduhoovidesse sõidutas teatribuss

Paides on tugev kogukonnatunne. Iseenesest tekkis grupp publikut, kes 
käis kõiki 19 etendust vaatamas. Eelmise aasta festivali kohta saime taga-
sisidet, et mõned vahemaad jäid liiga pikaks ja eakamad teatrihuvilised ei 
jõudnud pikemaid etenduspaikade vahemaid läbida. Sellest inspireerituna 
sõidutas publikut kaugematesse hoovidesse, nagu Joodile või Präämale, 
spetsiaalne teatribuss. Präämal võttis publikut soojalt vastu Paide linnapea 
Priit Värk. Linnapea oli perega valmistanud ka esindusliku kodukohviku. 
Hoovis mängis KaRakTer teater suurejoonelist etendust „Pidu katku ajal”. 
Seejärel sõidutas teatribuss publiku Joodile, kus külakogukonna pered 
pidasid koos heategevuslikku kodukohvikut. Kusjuures sõit teatribussis 
osutus üsnagi meeleolukaks. Üks naisterahvas võttis justkui giidi rolli ja 
tutvustas mööduvaid hooneid ja üheskoos arutati muudatuste üle. Hoo-
viomanikud olid väga abivalmid korraldusmeeskonna suhtes ning tuldi 
vastu ka truppide soovidele. Näiteks suhtles üks Pika tänava peremees 
sinna saabuva trupiga juba mitu nädalat enne etendust, et üheskoos kõik 
etenduseks tarvilik üles ehitada. Igas hoovis oli pererahval ka võimalus 
oma hoovi tutvustada, rääkida selle ajaloost ja kui pikalt nende perekond 
seal juba elanud on. See oli erakordne lisaväärtus. 

Festivali korraldusliku ja logistilise poolega oli seotud terve Paide Muu-
sika- ja Teatrimaja (PAMT). Igasse hoovi paigutasime vähemalt 70 plastik-
tooli. Kui publikule tundus, et toolid jõuavad justkui võluväel hoovidesse, 
siis selle eest vastutas tegelikult PAMT-i lavameister Janek Lehtpuu, kellel 
olid abiks asjalikud Paide Gümnaasiumi noored. Kahe brigaadiga viisid 
nad toolid mängupaigast A mängupaika C, ehk siis toolid liikusid üle ühe 
mängupaiga. Kultuuritöötaja Tiia Tamm, kes osales ka eelmise aasta fes-

tivali korraldamisel, aitas ajaloolise mäluga, toimetas nii eelarve kui ka 
etenduste tutvustamisega. Suureks abiks oli ka Tartu Ülikooli Viljandi Kul-
tuuriakadeemia tudeng Elsbeth Heinaste, kes kirjutab oma lõputööd Hoo-
viteatrite festivalist. Ta tegeles kõigega – pakkis meeneid, suhtles truppide 
ja žüriiga ning viis pleede hoovist hoovi. Direktor Martha-Beryl Grauberg 
laulis muude ülesannete seas koos oma emaga, kes on muusikastuudio 
juhendaja, ühe etenduse vaheajal. Turundusjuht Maarit Nõmm sõidutas 
desovahendeid ja kavasid hoovist-hoovi. PAMT-i helitehnik Kenn-Eerik 
Kannike ja Paide Teatri näitleja Kirill Havanski tegid muusikat laupäeva-
õhtusel peol, kuhu olid oodatud nii trupid, publik kui ka linnarahvas.

Igas hoovis oli saal täis

Tänavune aasta on meie kõigi jaoks olnud tavapärasest teistmoodi. Ka 
festivali korraldades pidasime kinni kõikidest valitsuse poolt kehtestatud 
nõuetest. Kui juulikuus teatasime, et festival toimub ja ootame truppe re-
gistreerima, siis ei osanud me uneski näha nii suurt huvi osalemise vastu. 
Harrastusteatritel on tänavu olnud väga vähe esinemisvõimalusi, ometi-
gi on väga suur töö nende poolt ära tehtud. Endalegi ootamatult tekkis 
meil lausa truppide ootejärjekord ja kõiki me paraku kaasata ei saanudki. 
Meil vedas väga, et septembrikuus olid piirangud kevade või aasta lõpuga 
võrreldes leebemad, aga siiski mõjutasid need meie organiseerimist. Igasse 
hoovi võtsime kaasa desinfitseerimisvahendid ning hajutasime publikut 
nii palju kui võimalik. Kuigi septembris oli juba üsna jahe, olime valmis ka 
tagasihoidlikuks publikuarvuks, aga igas hoovis oli „saal“ siiski täis. Publi-
kule just meeldiski, et etendused leidsid aset õues, kus viirus levib vähem. 
Üleüldse oli festivalil suurepärane publik, kes elas kõikidele etendustele 
kaasa. Ühes hoovis oli väike perepoeg etenduse lõppedes nii kurb, et nuttis 
lava kohal olevalt rõdult: „Kas pidu saabki lä-biii?“.

Hooviteatrite festival oli üdini positiivne ja mõnus sündmus. Üks linlane 
sõnas oma hoovi registreerimisel, et kodukohviku pidamine on juba aas-
taid tema unistuseks olnud ja nüüd lõpuks on tal selleks võimalus – istuda 
hubases hoovis, kus pere kass käib toolide alt läbi, hõõrudes sabaga mööda 
põlvi ja nurudes pai. See ongi see idüll, mida saame Paides pakkuda.

Paide Muusika- ja Teatrimajal on plaanis festivali korraldada ka aastal 
2021. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võiks festival toimuda kevadel-varasu-
vel, mil ilmad on loodetavasti veidike soojemad kui septembris.

Mariliis Peterson
Paide Muusika- ja Teatrimaja kultuurijuht
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LÄÄNEMAA

LÄÄNEMAA TUNNUSTUSED 2020

Kultuuripärl
Anti Nöör   Lõõtspilli ja rahvamuusika traditsiooni hoidmise  
   ja elavdamise eest Läänemaal
Elutööpreemia
Arvo Tarmula   Igikestev fotograaf läbi aegade kultuurielu 
   jäädvustamisel ja Läänemaa fotokroonika loomisel
Aastapreemiad
Larissa Mandel   Raamatu „Läänemaa kihelkondade rahvarõivad“  
   koostamise eest
Viivika Orula    Kultuurielu edendamise eest Soolu külas
Annely Lember   Mitmekülgse loometegevuse ning kunstihariduse  
   edendamise eest
Ulrika Grauberg   Kultuurielu edendamise eest 

Vormsi Talharpajad. 
Foto Arvo Tarmula

NOAROOTSI
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Tunnustuspreemiad
Margit Mald   Keraamikakunsti „maale“ toomise ja 
   populariseerimise eest

Anne Suislep   Ilon Wiklandi juubeliaasta ürituste 
   korraldamise eest

Vormsi Püha Olavi  Kultuurilaagri „Kodupaiga kultuuriuurija“ 
Gild MTÜ   korraldamise eest

Grete Nootre   Laste lugemishuvi edendava projekti 
   „Kiigeraamatukogu“  läbiviimise eest

Ingrid Kesler    Läänemaa kultuurielu mitmekesistamise, 
   Kirimäe rahvamõisa tegevuse eest

Aime Koit   Tika talu loomekoja ellukutsumise ja 
   Haeska kultuurielu edendamise eest

Vormsi Talharpajad hoiavad elus 
vana pillimängutraditsiooni

Nii nagu 150 aastat tagasi, kõlavad Vormsis taas Hiiu kandle ehk tal-
harpa helid. Pilli, mida kunagi mängis saarel iga endast lugupidav mees, 
õpetatakse nüüd Vormsi koolis ja igal suvel kohtuvad Hiiu kandle laagris 
mängijad lähedalt ja kaugelt. 

Just sealtsamast Hiiu kandle laagrist on alguse saanud duo Vormsi 
Talharpajad, kus traditsioonilist Vormsi pilli mängivad ja tutvustavad 
kaks naist: Yngve Rosenblad ja Marju Tamm. Talharpamäng saigi Vormsi 
saarel uue hoo sisse veidi enam kui kümme aastat tagasi, kui 2008. aastal 
korraldati saarel esimene Hiiu kandle laager. Hiiu kandle laagris, kus nad 
tuntud pilliõpetajate käe all poognaga esimest korda üle keelte tõmbasid, 
said Tamm ja Rosenblad omavahel tuttavaks ning sealt sai alguse nen-
de ühine muusikatee. Rosenblad tunnistas, et kuigi isa poolt on ta vorm-
sirootslaste ja ema poolt paarsada aastat tagasi Vormsile elama tulnud 
hiiurootslaste järeltulija, ei teadnud ta tol ajal vormsirootslaste kultuurist 
tuhkagi. Etnolaagris kohtus ta pärimusmuusiku Ain Sarvega, kes tüdru-
ku nina nagu kassipojal piima ehk Vormsi kultuuri sisse pistis. „Ain kü-
sis mu käest, et miks ma Vormsis olavipäeval pole, vaid siin Viljandis 
lillutan,“ rääkis Rosenblad. Sarv pistis tüdrukule pihku käsikirjalise ma-
terjali Vormsi aja- ja kultuuriloost ning käskis läbi lugeda. Ka Tamme side 
Vormsiga algas juba enne tema sündi. Nimelt ostsid ta vanemad 1969. 
aastal saarele suvekodu.

Veel 150 aastat tagasi oli talharpa valmistamine ja mängimine iga 
Vormsi mehe auasi

Kõik aga muutus, kui 19. sajandi teisel poolel saabus saarele Rootsi 
misjonär Lars Johan Österblom. Misjonäri tegevus saarel pani aluse usu-
lisele ärkamisele ja sellega koos kadusid vanad kombed igaveseks. Räägi-
takse lugu, et Österblomi käsul tassisid Vormsi mehed oma pillid suurde 
kuhja kokku ja panid põlema. Kas see kõik toimus Österblomi käsul või 
pistsid mehed oma algatusel pillidele tule otsa, ei tea enam keegi. Vormsi 
Talharpajad on pigem seda meelt, et: „Österblomil läks olukord käest 
ära. Ta oli ju tegelikult kultuurne inimene ja vaevalt et muusikainstru-
mentide põletamine tema eesmärk oli. Österblom oli mehi hirmutanud, 
et tegemist on saatana pilliga ja kes seda mängib, sellel jäävad peale 
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surma hauas sõrmed liikuma. Niisugused hirmujutud avaldavad oma 
mõju,“ arutles Rosenblad. Naised lisasid, et igasuguse usulise ärkamise 
puhul on inimesed alguses nii ekstaatilised, et tahavad kõik oma vana 
elu märgid hävitada ja eks talharpamänguga läks samamoodi. Rosenb-
ladi ja Tamme sõnul päris välja talharpamäng Vormsil siiski ei surnud. 
„Me ise naersime, et talharpa läks põranda alla. Kuigi kogukonnas avali-
kult ei mängitud, on läbi aegade leidunud meistreid, kes pille tegid ning 
kodus vaikselt mängisid,“ lisas Tamm. Rosenblad tõi näiteks loo hiljuti 
Ivar Rüütli tõlkes eesti keeleski ilmunud Viktor Amani teosest „Raamat 
Eestimaa rootslastest“. Seal on juttu vormsilasest Andres Vaksamist, kes 
1926. aastal oli endale uuesti talharpa meisterdanud, et vana mehena 
veel noorepõlve pillihelisid kuulda. Häkabackani viimases suitsusaunas 
oli ta neid viise kääksutanud. 

Küsimusele, kas talharpat on keeruline mängida, vastas Rosenblad, et 
kuna tegemist oli Vormsis igamehepilliga, pidi see olema pigem lihtne 
pill. Ta lisas, et kui tänapäeval oodatakse, et muusika kõlaks ilusasti ja 
harmooniliselt, siis 150 aastat tagasi oli meloodiast olulisem rütm, mil-
le järgi tantsida. Samas on Vormsi Talharpajad seda meelt, et kui Hiiu 
kannel esimest korda kätte võtta, võib ära ehmatada küll. „Üks hirmus 
krägin ja sahin. Ega sealt puhast heli kätte saada pole nii lihtne,“ lisas Ro-
senblad.  

Rosenblad ja Tamm kinnitavad, et praegu on Hiiu kandlel jälle head 
ajad, võibolla isegi parimad pärast Österblomi-eelset aega. Vormsi koolis 
õpetatakse pillimängu, kus lapsi juhendvad Liivi Koemets ja Age Kõiveer. 
„Kui ühte pilli õpetatakse koolis lastele, siis see on juba nii ilus tulemus, et 
kuhu kaugemale enam jõuda võiks,“ ütles Rosenblad. Tamm lisas, et eriti 
tore on see, et Vormsi lapsed tahavad talharpat mängida. Vormsil on ka 
oma pillimeister – Algor Streng, kelle valmistatud pillidel mängivad ka 
Vormsi Talharpajad. Lisaks kogunevad juba 12 suve Vormsile Hiiu kand-
le laagrisse mängijad lähedalt ja kaugelt, et tuntud õpetajate käe all oma 
oskusi täiendada. 

Suure osa talharpa-mängijate repertuaarist moodustavad soomerootsi 
etnoloogi Otto Anderssoni 1903.–1904. aastal kogutud viisid. Andersson 
tuli saarele küll kohalikke murdeid uurima, aga selle kõrvalt püüdis ta lei-
da vanu tantsu- ja muusikapalasid, pärimustraditsioone ja kombeid. See 
polnudki väga lihtne ülesanne, sest usulise ärkamise läbiteinud vormsilas-
te seas olid vanad lood põlu all. Nad olid valmis Anderssonile ette män-
gima kirikulaule, kuid mitte vanu traditsioonilisi lugusid. Siiski õnnestus 
Anderssonil üles kirjutada 30 talharpaviisi ja isegi veidi rohkem lühikesi 
laulusalme ehk leike.

Tamm meenutas, kuidas muusikud Sofia Joons ja Jaak Johanson käisid 
intervjueerimas Maria Murmanni – toona püüdis Joons ka mõne vana leigi 
kohta küsida. Selle peale olla Maria vastanud, et ta teab neid lugusid küll, 
aga need on vanainimeste laulud ja kes see neid ometigi laulda tahab.

Eestirootslaste laulu- ja muusikavaramu uurimiseks on Tamm ja Ro-
senblad teinud ekspeditsioone Soome ja Rootsi arhiividesse ning Rootsis 
elavate eestirootslaste juurde. „Mida aasta edasi, seda suurem oht on, et 
see kultuur on käest libisemas,“ rääkis Rosenblad. „Need, kes siit kunagi 
läksid, on juba üle 90 aasta vanad, nende keele või mälestuste dokumen-
teerimiseks on viimane aeg.“ Seda, mida kogutud ja selgeks õpitud, püüa-
vad Vormsi Talharpajad igal võimalikul juhul ka edasi anda. Esinemisvõi-
maluste puudumise üle nad ei kurda – üles on astutud nii eestirootslaste 
kui ka Vormsi valla üritustel, aga ka muudel rohkem ja vähem pidulikel 
puhkudel. Valla üritustel esinemist peab Rosenblad loomulikuks: „Meie 
kõige esimene ülesanne on oma kogukonda teenida ja siia panustada.“ 
Oma esinemistest ühe meeldejäävamana meenutasid naised tunamullust 
osalemist Eesti, Läti ja Leedu 100. aastapäeva üritusel Stockholmis Skan-
seni vabaõhumuuseumis. Eriti jäi meelde ülesastumine Skanseni vanas, 
ajaloolise interjööriga puukirikus.

Rosenblad ja Tamm rääkisid, et hobusesabajõhvidest keeltega talharpa 
on esinemiseks tegelikult üsna kapriisne pill, sest väiksemagi õhutempe-
ratuuri või -niiskuse  muutusega läheb pill häälest ära. Väliüritustel män-
gides mõjub juba seegi, kui päike pilve taha läheb. Rosenblad peab üheks 
kõige keerulisemaks esinemiskohaks kirikut, mis sageli on niiske ja külm. 
„Viid küll pilli sinna tund aega varem harjuma, aga siis tulevad inimesed 
sisse ja ongi korras…,“ rääkis ta. Vormsi Talharpajate sõnul on eriti stres-
sirohke mängida kirikus pidulikel puhkudel. „Enamasti antakse mängi-
miseks üks pidulik hetk ja kuidas sa siis võtad sealt veel minuti-kaks, et 
pill häälde saada,“ rääkis Rosenblad. Esinemistel on Vormsi Talharpa-
jate üks eesmärke pillimängu kõrval ka pilli ennast ning Vormsi aja- ja 
kultuurilugu tutvustada. Nii kipub ajast isegi puudu jääma. „Viimati oli 
meil Tallinna ülikoolis selline kontsert-loeng – neli akadeemilist tundi,“ 
tõi Tamm näiteks. Viimastel aastakümnetel on eestirootslastest üsna palju 
räägitud, eesti keeles on välja antud raamatuid ja Haapsalus tegutseb juba 
üle veerandsaja aasta rannarootsi muuseum. Tamme sõnul on teadmine 
eestirootslaste olemasolust küll laienenud, aga isegi Läänemaal on neid, 
kes eestirootslastest suuremat ei tea, teistest Eesti kantidest rääkimata.

Kaire Reiljan
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Laternate süütajad Haapsalu  
külakogukondades

Sellist ilusat võrdlust kasutas Marek Sadam oma jutuvestmistes Tika 
talu loomekojas korraldatud tänukontserdil. Tänuõhtu oli korraldatud 
külavanematele ning külaseltside juhtidele selle eest, et nad on olnud sel-
lel erilisel aastal ühendussillaks oma kogukondade ja linnavalitsuse vahel 
ning toeks ja eestvedajateks oma külades.

Rasked ajad toovad inimestes esile nende olemuse ja reservid. Meie 
külavanemate ja külaseltside juhtide puhul ilmnes ühe erilise tugevuse-
na loovus ja tegutsemistahe. Kuigi eelarvetes tuli teha märkimisväärseid 
kärpeid, tekkis palju huvitavaid mõtteid ja korraldati omanäolisi sünd-
musi. Koroona-aega oleme võrrelnud lakmuspaberiga, mis toob külaselt-
side puhul esile nende tegeliku tegutsemise eesmärgi ja elujõu.

Laternate süütajad on väga-väga ilus võrdlus. Kui algas eriolukord, 
kustusid Asuküla, Võnnu, Haeska, Parila ja Kiideva seltsimajade akendes 
tuled sõna otseses mõttes ja esialgu ehk paljudes eestvedajates ka innu-
kuse sädemed. Kuid see ei kestnud kaua. Meie külaseltsidel ja paljudel 
küladel on Facebooki grupid, ning kõik seltsid, seltsingud, külavanemad, 
külade eestkõnelejad ja omavalitsuse esindajad kuuluvad ühisesse Face-
booki gruppi Haapsalu külaseltsid.

Sellel erilisel aastal sai just sellest grupist ühendav sild ja kohtumispaik, 
kus hakkasid üksteise järel süttima laternad, mis kutsusid oma külakogu-
konna ja paikkonna inimesi midagi ühiselt ette võtma. Eelpool mainitud 
seltsimajad on paikkondade keskusteks ning kohapealsetel inimestel on 
juba aastaid kestnud harjumus koos tegutsemas käia. Aga ühtäkki oli pea 
kõigis külades inimeste arv kahe- või mitmekordistunud, sest suve- ja 
maakodude omanikud tulid eriolukorra tõttu maale. Puise küla põline 
elanik Merike imestas, et ei mäletagi aega, mil kõikide majade korstnast 
tuli suitsu. Meie tublid seltside juhid ja külavanemad nägid selles võima-
lust kaasata muidu suure osa ajast mujal toimetavaid inimesi kogukon-
nategemistesse. Ikka nii, nagu olud tasapisi hakkasid võimaldama. Üles 
otsiti ja leiti oma küla oskajad, tegijad ja meistrid ning hakkasid toimuma 
omanäolised ja ehedad koguküla ettevõtmised. Haapsalu maapiirkonna 
56 küla on jagunenud 7 paikkonna vahel. Selles artiklis saan tutvustada 
vaid mõningaid külade laternaid ja nende süütajaid.

Haeska külas süütas laterna Tika talu perenaine Aime Koit
Erilise sündmusena asuti talgute korras vanast laudast ehitama loo-

mekoda. Laternana lõi tõeliselt särama kokku kutsutud Haeska näitering. 
Ehedat ja humoorikat lavastust tuli etendada mitmeid kordi. 

Võnnu paikkonna külakogukondadele süütavad laternaid Võnnu Noorte 
Seltsi juhid Ave Tapner, Viive Pärna ja Kaire Kasepõld

Kui Võnnu seltsimajas tuled kustusid, algatas Ave veebikeskkonnas 
projekti „Lahedad kodused tegevused“. See koosnes viiest tegevusest ehk 
viie nädala jooksul pidi täitma erinevaid koduseid ülesandeid, mille tule-
mused tuli postitada. Eriolukorra jätkudes järgnes fotojaht „Märka muu-
tusi enda ümber“, mille tulemusena postitati toredaid videoid ja fotosid.

Võnnulaste tegemistesse on kaasatud alati kõik pereliikmed. Lustitak-
se mängides, võisteldes ja koos meisterdades. Ikka nii, et isad-emad ja-
gavad oma oskusi lastele. Näiteks toimus Võnnu seltsimajas pereprojekt 
„Väsimatud Võnnukad. Öö ehk 12 tundi lauamängulusti“.

Asuküla seltsimajas on laterna süütaja Asuküla Seltsi juht Imbi Sildaru
Seltsi tegevusele annab eriilme kogukonnateenuse osutamine noorsoo-

töö valdkonnas ning vabaharidusprojekt „Asuküla rahva kool“. Popu-
laarseim laste seas on robootikaring Nutipesa. Kui eriolukord seltsimaja 
sulges, avas Imbi koos naaberküla Anuga Asuküla Zoomi toas Virtuaalse 
Nutipesa. Et seal sai huvitavat tegevust korraldada, näitab see, et sügisel 
taas hoogu kogunud viiruse levik võimaldas koheselt teaduse- ja tehno-
loogiahuvilised lapsed Virtuaalsesse Nutipessa koguda.

Ka Asuküla seltsimajas toimuv on suunatud kogu pere kaasamisele. 
Selles valdkonnas on veduriks maanoorte ring. Lapsed käivad õppimas 
ja töökogemusi saamas kohalike talupidajate juures ning kohalikud ette-
võtjad käivad õpetamas oskusi seltsimajas. Imbile tuli appi Pusku küla-
vanem Svea Stamberg. Svea on tõeline kohaliku meistri leid, mida kõike 
ta oskab! Suure pere emana väärtustab Svea isetegemise oskusi ning ma-
terjalide taaskasutust. Ta on ise õppija ja oskab huvitekitavalt õpetada.

Pusku külakogukonna laterna süütaja ongi Svea Stamberg
Just Svea kasutas parimal viisil eriolukorda kogukonna kaasamiseks. 

Pusku külakogukonda pole kunagi varem püütud luua ega kokku kut-
suda, see on peamiselt suvilate piirkond. Oma pere eeskujul algatas ta 
prügikoristuse Puskul, loodusest koguti 8 tonni prügi!
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Tänu külavanem Svea tublile eestvedamisele on inimestel tekkimas 
huvi külas toimuva suhtes. Suvel korraldatud Pusku suvepäevale tuli üle 
120 inimese. Kaardistati ja analüüsiti küla riskid ning töötati välja tege-
vusplaan kriisiolukordadega toimetulekuks. Seda plaani tutvustab Svea 
aasta lõpus linnavalitsusele ja teistele küladele.

Edasi palun pisut kujutlusvõimet. Maapiirkonna 56 külas annab oma 
panuse kogukondade arengusse 32 seltsi, 17 külavanemat ja 8 külava-
nema asetäitjat. Nad kõik süütavad oma kogukondades vastavalt ajale, 
võimalusele ja vajadustele laternaid. Selle aasta keeruline aeg tõestas, et 
Haapsalu maapiirkonnas põlevad alati laternad, mis aitavad lootust hoi-
da ja kohale jõuda. Sest on olemas laternate süütajad.

Maire Vilbas
Haapsalu linnavalitsuse kogukonnatöö spetsialist

Tika talu loomekoda –  
Haeska külakultuuri pärl

Tika talu asub Läänemaal Haeska külas. Talu maakividest laut on ehi-
tatud 1909. aastal. Nagu korralikule laudale kohane, on seal aja jooksul 
peetud palju erinevaid loomi. Elustiili muutumisega seoses on see aeg 
otsa saanud ja nii see laut kui ka teised temataolised laudad seisavad tüh-
jalt ja lagunevad. Jõudis kätte märts ja Hiinast alguse saanud COVID-19 
lukustas kõik kodudesse. Kellegagi kokku saada ei tohtinud ja vaba aega 
oli korraga käes tohutult. Kuidagi iseenesest ujus päevavalgele mõte am-
musest unistusest laut korda seada. Saan sinna oma kangasteljed viia, ei 
peaks toas tolmutama…

Mõeldud, tehtud! Loomadest jäänud sõnnik, sõimed ja aja jooksul kogu-
nenud asjad välja, talade vahetus, vana lagi maha ja naabrinaisele kütteks, 
põranda täitmiseks 15 tonni killustikku käsikärudega sisse jne... Kivide va-
hel kunagi olnud lubjasegu oli ajahamba ja loomade poolt nii ära söödud, 
et nende vahelt nägi mõnest kohast õue. Vuugivahede täitmine oli naiste 
töö ja see kestis nädalaid. Alguses olid vahed nii suured, et sulatasime ki-
lest pritskotid, mis ulatuksid kaugemale kivide vahele. Töö edenedes võt-
sime kasutusele supilusikad. Nii sai seina 2,5 tonni müürisegu. Edasi otsa-
viil, aken, rõdu, keerdtrepp, laudis, järelejäänud aamtalajuppidest lambid 
lae alla, vanade lehmakettide puhastamine, perenaise ninaverejooks, mis 
Tallinnasse haiglasse viis...  Esimest korda tassisime lauad ja pingid sisse 
juuni lõpuks, et tähistada ema 70. sünnipäeva.

Meisterdamise fantaasiatuba Asuküla seltsimajas. Foto Andi Sildaru

Tänukontsert Loomekojas.
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Meeskond 

Igal hommikul kogu 2020. aasta kevad-suve vältel kordus sama stse-
naarium – meie pere läks tööle loomekotta. Oma pere jõud hakkas tasa-
pisi raugema juba paari esimese nädalaga. Õnneks on meie külas väga 
kokkuhoidev kogukond. Alles on talgute traditsioon, naabri abistamine 
ja muud vanad head kombed. Nii seegi kord. Kui tonn müürisegu või 
lauakoorem saabus, oli abiks naabrimees oma tehnikaga ja abi oli ainult 
telefonikõne kaugusel. Kuna oli piirangute aeg ja suuri talguid polnud 
võimalik teha, leppisime kokku väiksemates gruppides, kes järgmisena 
loomekotta tööle tulla saab. Kui haiguse esimene laine taandus, tegime ka 
mõned rahvarohkemad talgud. 

Etendus „Uljas Neitsi“ 

2019. aasta sügisel kuulutas Rahvakultuurikeskus välja lavastajate 
koolituse harrastusteatritele. Kuna meie külas on teatrikunst aegade algu-
sest au see olnud, panin end sellele kirja. Koolituse läbimine tähendas ka 
ühe tüki reaalset lavastamist. Käisin siis talust talusse ja kauplesin naised 
endale appi rolle õppima ja esitama. Sain naised nõusse ja hakkasime lu-
gemisproovidega peale. Proovid toimusid üks kord nädalas seltsimajas. 
Kõik sujus, aga alati oli tunne, et koht ei ole selle tüki jaoks päris õige. Siis 
jõudis kätte märts. Sundis meid proovidest loobuma ja kodudesse jääma. 
Oh, kui palju vaba aega! Teen nüüd oma lauda korda… 

Uuesti saime kokku mais. Siis juba pooleliolevas loomekojas, kuhu 
see etendus sobis „nagu rusikas silmaauku“. Esietendus „omadele“ toi-
mus 9. juulil. Lavale astusid 5 suurepärast ja väga andekat naisnäitlejat: 
85-aastane Meeta Alas, 74-aastane Evi Koit, 70-aastane Elle Saue, 49-aas-
tane Annika Reppo ja 17-aastane Kätriin Vichterpal. Kuigi ehitus polnud 
veel päris lõppenud, leidis loomekoda endale esimese väljundi. Esitasime 
seda etendust suve jooksul veel mitmel korral. Alati oli saal rahvast täis 
ja tänusõnad inimeste huulil koduteele minnes. Teatrisuve lõpetasime  
27. septembril, kui etendust käis vaatamas Rae valla alevike ja külavane-
mate seltsi 32 inimesest koosnev grupp.

Augusti lõpus toimus loomekojas Haapsalu linna iga-aastane tänuüri-
tus. Seekord olid kutsutud külavanemad ja seltside esindajad ning kõik 
need tublid inimesed, kes loomekoja valmimisele õla alla olid pannud. 
Kõigile tublidele inimestele kõlasid Marek Sadama laulud. Tuntud laulja 
kinnitas meie arvamust, et loomekojas on väga hea akustika. Septembris 
toimus vanade traditsioonide kohaselt „Lõikuspidu“ laulu ja lõõtsaga. 
Aastat jäi lõpetama Jõulumaa, kuhu oodati nii noori kui vanu, üksikult, 
peredega ja kollektiividega.

Ühele vanale laudale on uus elu sisse saanud. Tänan kõiki, kes on sel-
lele õla alla ja käed külge pannud. See on olnud väga eriline ettevõtmine 
väga erilisel aastal. 

Aime Koit 
Tika talu perenaine

Tika talu perenaine loomekoja saamislugu jutustamas. Foto Andi Sildaru
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LÄÄNE-VIRUMAA

LÄÄNE-VIRUMAA TUNNUSTUSED 2020

Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk

Aili Möller   Panuse eest maakonna rahvakultuuri arengusse  
   (rahvamuusika edendaja ja õpetaja ning 
   rahvamuusikaansambel Kungla pikaaegne juht)

Marge Lepik   Panuse eest maakonna haridusvaldkonna 
   arengusse (Ida- ja Lääne-Virumaad ühendava 
   Viru Instituudi eestvedaja, kes tegeleb kultuuri  
   pärandi hoidmise ja väärtustamisega)

Rakvere. 
Foto Kaupo Kalda

RAKVERE
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Kaua oodatud ja unistatud

Rakvere Vallimäe Vabaõhukeskuse eelkäija – Rakvere laululava avati 
1964. aastal. Sellest alates on siin antud kontserte ja teatrietendusi, korral-
datud jaanitulesid, peetud laulu- ja tantsupidusid.

2020. aasta augustis sai Rakvere Vallimägi renoveerimise käigus täies-
ti uue näo ja uue hingamise. Võib julgelt väita, et Eestis teist nii ägedat  
vabaõhulava ei ole ja selle kinnituseks on ka turistide jätkuvad külastu-
sed Rakvere linna ühte esinduskohta.

Seitsmel hektaril laiuv vabaõhukeskus sisaldab endas pealava ala, 
ringlava ning mitmeid vaateplatvorme. Uuenenud vallimägi ei ole pel-
galt sündmuste korraldamise koht – siin leiab avastamist aastaringselt ja 
iga päev.

Lummava vaatepildi osaliseks saab, kui külastada Rakvere Vallimäge 
õhtuhämaruses ning kui sisse on lülitatud kõik 590 valgustit. Niisamuti 
leiavad pimeduse saabudes paarikesed omale armunute laval väikese ro-
mantilise üllatuse.

Päevasel jalutuskäigul pakub põnevust vaadelda vallimäele istutatud 
taimi, mida sinna sai ühtekokku üle 17 000. Kõiki põõsaid, puid ja pü-
sikuid on 85 liiki – kindel väljakutse igale taimehuvilisele on erinevad 
liigid ära tunda.

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi preemiad

Kultuuripärl 
Inna Grünfeldt   Virumaa Teataja kultuuritoimetaja, 30 aasta vältel  
   kajastanud Lääne-Virumaa kultuurielu

Elutööpreemia 
Viivi Voorand  Muusikaõpetaja, dirigent, noorte laulusolistide  
   kasvataja, rahvamuusik, olles Viru Säru üheks  
   algatajaks, sealhulgas suur regilaulu- ja folk- 
   loorisõber, Lahemaa Rahwamuusikute asutaja ja  
   eestvedaja

Aastapreemiad

Rickard Malmsten  Muusikaelu värvilisemaks muutmise  eest
Anne Nõgu   Rakvere kultuurielu hoidmise, arendamise ja
   toetamise eest
Pilvi Põldma   Pärandi kogumise, talletamise ja vahendamise  
   eest
Ene Pihol   Läsna teatri juhtimise eest
Robin Täpp  Harrastusteatris tegutsemise eest
Kristen Suokass   Viru murdekeele uurimise eest

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja ajalehe Virumaa Teataja 
tunnustus Aasta tegu
Ühistegu    Vallimäe vabaõhukeskuse valmimine

Isikutegu   Pamela Maran raamatuga “Vanaisade lood  
   ja salatarkused”

Vallimäe nõlvalt leiab mitmeid vaateplatvorme. Foto Kaupo Kalda
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Rakvere Vallimägi sai uuenduse käigus amfiteatri stiilis pealava ala, 
mille ümber on tribüünidel istekohti 4200; lisaks ringlava, mille mahuta-
vus on kuni 800 inimest. Pealava koos ringlavaga moodustavad vabaõhu-
keskusest vaieldamatult Eesti kõige moodsama sündmuste korraldamise 
paiga, lubades läbi viia suuri kontserte, festivale ja miks mitte ka spordi-
võistluseid.

Et hoida kogu keskuse infrastruktuur tänapäevasena, paigaldati ühte-
kokku 15 000 meetrit kaableid ja 1800 meetrit välistrasse.

Uuenenud Rakvere Vallimägi on ilus näide, kuidas on võimalik oma-
vahel oskuslikult sobitada betoon ja roheline loodus.

Gunnar Viese
Rakvere Kultuurikeskuse turundusspetsialist

Kunda ranna meresosinad

29. augustil 2020 toimus Kunda rannas Eesti Mereluulepidu. Sündmus 
oli mõtteline jätk aastal 2018 Rakvere linnuses toimunud Üldluulepeole.

2019. aasta varakevadel vallavanem Einar Vallbaumi poolt õhku visa-
tud idee püüdis kohe kinni lavastaja Tiina Mälberg. Esialgu sama aasta 
muinastulede ööle planeeritud sündmuse korraldamine algas kohe –  
valiti välja tekstid, mõeldi potentsiaalsetele esinejatele ja hakati otsima 
vahendeid. Vaatamata tagasilöökidele rahastuse leidmisel otsustati pro-
jektijuht Keio Soomelti ja Viru-Nigula Kultuurikeskuse meeskonnaga 
tööd jätkata ning korraldada pidu aasta hiljem. Vahepeal lihviti nii sisu-
list kui vormilist poolt ning kevadeks 2020 oli selge, et pidu tuleb.

Korraldusmeeskonnaga liitus kunstnik Krista Aren, kelle esimeseks 
tööks sai Luulepeo kavaraamatu, kõiki luuletusi sisaldava luulekogu loo-
mine. 

Rakvere linnapilti rikastab uuenduse läbi teinud vallimägi, kus on oskuslikult kokku pandud 
betoon ja loodus. Fotod Kaupo Kalda

Eesti Mereluulepidu Kunda rannas. Fotod Ain Liiva
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Kavasse põimiti eri autoritelt valitud 56 kaunimat eesti mereteemalist 
luuletust alates Ado Reinvaldist (sündinud 1847) kuni kaasaegsete räppari-
te Reketi ja Mannani.

Tasapisi sõlmusid kokkulepped esinejatega, kellest oma luuletusi tulid 
esitama Doris Kareva, Aare Pilv, Asko Künnap, Toomas Suumann ja And-
res Noormets. Nendega kutsuti ühinema erinevate elualade esindajad, kes 
olid nime või tegevusvaldkonna kaudu seotud merega. Lavale astusid me-
reteadlane ja Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, kapten 
Indrek Kivi, purjetaja Uku Randmaa, filmirežissöör Kadri Kõusaar, teletä-
hed Reet Haug-Linna ja Margus Saar, kunstiteadlane Harry Liivrand, laulja 
Tuuli Rand, muusik ja luuletaja Marek Sadam, näitlejad Anne Veesaar, Piret 
Kalda, Kristiina-Hortensia Port, Ilo-Ann Saarepera, Üllar Saaremäe, Kaido 
Rannik, Karl Robert Saaremäe, Kristjan Lüüs ja Elar Vahter, kellel taskus 
lisaks näitlejapaberitele ka vahiohvitser/tüürimehe kutsetunnistus. Merre 
ehitatud lavale astusid lisaks neile veel Aseri kooli õpilased Annabel Oras, 
Oliver Oras, Gertel Raudsepp ja Jürgen Veldi õpetaja Luule Varinurme ju-
hendamisel. Luulepeo patrooniks ja üheks esinejaks oli Kundast pärit näit-
leja Argo Aadli, kelle kõrval osales ka tema tütar Herta Marie.

Lavastaja Tiina Mälbergi käe all sündis kunstiline tervik, kus luuleva-
ramu pärlitega harmoneerus Meelis Meri kohapeal loodud elekrtooniline 
muusika. Krista Areni kujundatud lava täiendasid valguskunstnik Märt 
Selli valgusinstallatsioonid. Suvelõpu vihmasajust hoolimata nautis pea 
pooltuhat vaatajat lavastust kohapeal. Peo salvestas ERR ning see on vaa-
datav Jupiteri keskkonnas. Sündmust toetasid Viru-Nigula vald, Eesti Kul-
tuurkapital, Põhjakeskus, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Lääne-Viru Oma-
valitsuste Liit.

Keio Soomelt
projektijuht

Leelo Jürimaa – 
Kultuurikuninganna

Päikesetõusu kuma, kastepärlid rohukõrtel reas,
hämarust on tulvil veel su tuba, aga sada mõtet juba peas.
Kuhu minna, mida loota, mitu tegemist, mis ootab,
mida luua, kuhu joosta, miskit vaja kindlalt muuta,
kelle jaoks end lüüa „lille“, harjutada mitmeid pille,
mis kostüüm see täna sobib, garderoobis ringi sorid ...
Kiirelt lonksu kohvi rüüpad, juba töö sind ammu ootab ...
Aga kusagil su mõtetes on jahid,
rahurännakuteks purjed pooles vinnas,
maa ja sinitaeva piirile, et saaksid
sa oma unistuste rahu kaema minna.
Iseenda unistuste rahu, iseenda mõtete vaikust
iseenda maailma mahub, et taas avastada armsaks saanud paiku.
Iseenda jaoks võetud aega mitte keegi sinult eal ei laena,
iseenda elu kaunist aeda iseenda jõudehetkel kaevad ...
iseenda lemmiklilli kastad, oled õnnelik, et siin ajas olla oskad!                                                            

                                                                          (Kairi Kroon)

Selline ongi Leelo oma lihtsuses ja headuses. Sellisena rändab ta oma 
sõpradega koos ja igatseb homsetesse minekuks ikka koidukiirte valgust, 
unistab, peidab maailma eest oma muremõtteid.

Leelo Jürimaa on sündinud 12. mail 1957. a Tapa linnas, aga kogu oma 
elu elanud Lehtses. Peres on kasvanud kolm last. Kui tema kooliteed kir-
jeldada, siis 1964–1971. aastal õppis Leelo Lehtse 8-klassilises koolis, pa-
ralleelselt käis Tapa Laste Muusikakoolis, kus õppis 7 aastat viiulit. Kogu 
kooliaja vältel lõi kaasa kõikvõimalikus isetegevuses. Ta ise on öelnud: 
„Kuigi koolipõlves olin ma väga tubli suusataja, jäi siiski kultuuripisik võitjaks. 
Aastatel 1971–1973 jätkasin suurte lootustega Tallinna Muusikakeskkoolis viiu-
liõpinguid. Ilmnes aga, et eelnev tase ei oleks mulle head tulevikku tõotanud ning 
seega jätkasin keskhariduse omandamist Tapa I keskkoolis.“

Luulepeo kogu lavastusliku poole 
eest seisis hea Tiina Mälberg. 

Merest luuletused otse meres. Fotod Ain Liiva
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Olles paar aastat töötanud Lehtse 8-klassilises koolis muusikaõpetaja-
na, astus Leelo 1976. a Tallinna Pedagoogilisse Instituuti kultuurhariduse 
teaduskonda orkestrijuhtimise erialale ning õppis alti ja metsasarve män-
gima.

„Lõpetasin 1980 aastal. Pidin suunamise järgselt tööle asuma Aravete  
kultuurimajja. Enne seda olin olnud oma “pikal praktikal”, s.t pool aastat Lehtse 
kultuurimajas, kus panin tühjana seisvas majas tööle ansamblid, tantsurühmad, 
lasteringid jms. Nii ei raatsinudki ma siit ära minna, sest avastasin, kui toredad 
inimesed elavad Lehtses. Seda otsust pole ma mitte kunagi hilisemas elus kahet-
senud,“  tõdeb Leelo.

Alates 1980. aasta 1. jaanuarist ongi Leelo töötanud Lehtse kultuurima-
jas.. Hetkel on küll puhunud kohalikus kultuurisüsteemis uuenduste tuu-
led ning Tapa vallas on 1. jaanuarist 2020 tööd alustanud kultuurikeskus, 
mis koondab ühtse juhtimise alla ka Lehtse kultuurimaja. Muutused muu-
tusteks, ammustest aegadest on teada, et kultuuri ei saa ühendada ega klas-
sifitseerida. Kultuuri südameks on oma paikkonna väärtushinnangud ning 
järjepidevust kandvad traditsioonid. Mida laiemaks venitatakse piirkonna 
piire, seda ühtehoidvamateks muutuvad oma paikkonna kogukonnad, sest 
igal paigal on oma lugu, mida ei saa ühendada ega segada ühte patta teis-
tega. Saab vaid üksteisest lugu pidada ja seda oskavad vaid need, kelle 
hinges elab tõeliselt kultuur.

Sõbrad ja kaasteelised kinnitavad, et Leelo on ikka Leelo ning tema töö-
kuse südametuksed on jäänud samaks. Tiitlid ei muuda südamega toime-
tanud inimese väärtust.

Leelo sütitab kaasteeliste hinged

Kui nüüd Leelo kultuurihingest edasi rääkida, siis kultuuri väärtushin-
nang on ju sündinud inimesega koos. Seda ei saa millelegi lisaks juurde 
toppida. Ta kas on või teda ei ole. Leelos särab neid sädemeid nii palju, et 
nad sütitavad ka kaasteeliste hinge.

Kui hakkas lähenema 40 aasta tööjuubel, siis mõlgutasid sõbrad mõt-
teid ja sündiski suurepärane idee – korraldada üritus, mis oleks sama eri-
line kui Leelo. Leelo sõbrannalt, Lehtse kultuurielu pikaaegselt edenda-
jalt Tiiu Tikkerberilt tulid sosinad temas tärganud suurepärasest ideest. 
Leelo kolleeg kultuurimajast, Anu Levina, oli esialgu ainus kaasamõtleja, 
sest kõik pidi jääma teistele lõpuni saladusse ja eriti Leelole. Tiiu kirjeldab 
protsessi järgmiselt: „Kui Anuga mõtlema hakkasime, kuidas Leelot õnnitleda 
suure tööjuubeli puhul, ei tulnud algul muud mõtet, kui et õnnitleda teda mõ-
nel avalikul üritusel rahva ees. Kuna aga parasjagu ühtegi suurt ettevõtmist 
sel ajal kultuurimajas ei olnud, siis tuligi ühel öösel mulle taas mõte teha talle 
üllatuspidu, kuhu saaksid tulla kõik temaga seotud inimesed – pere, sõbrad, 
valla taidlejad, endised ülikoolikaaslased, endised ja praegused töökaasalased, 
seltsingud, Lehtse asutuste esindajad, kultuuritöötajad Lääne-Virumaalt ja 
Järvamaalt, vallavalitsuse, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, kultuurkapitali, 
rahvakultuurikeskuse ning 
rahvamajade ühenduse esin-
dajad.“

Kui mõte sai lendu lastud, 
haakusid sellega kohe kõik. 
Moodustati organiseerimis-
komitee, kus iga liige sai en-
dale konkreetsed ülesanded, 
millega tegelema hakata. 
Koos käidi Piret Piheli juures 
Lehtse lähedal talus, et sala-
dust hoida.

Kultuurimaja saal bro-
neeriti „koori laagri“ jaoks. 
Organiseerimisperioodil oli 
kõige suurem hirm selle ees, 
et äkki Leelo aimab midagi ja 
saab meie plaanidest teada. 
Igaüks tegeles oma ülesan-
netega, mida oli peoks vaja. 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Einar Vallbaum kroonib Leelo Kultuuri- 
kuningannaks. Foto Eva Klaas

Leelo mitu palet. Foto Eva Klaas
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Taidlejad õppisid etteasteid, mida kuningannale esitada. Söögiks valmis-
tasid naised ühepajatoidu. Kellel oli keldris hoidiseid, tõi neid lauale lisaks. 
Magustoiduks oli kuningannale kohane tort. Peo eelõhtul kihas kultuurima-
ja nagu sipelgapesa ja seda kõike salaja. Kohal oli 20–30 inimest, kes kõik  
tegutsesid – pandi laudu paika, kaeti, kaunistati saali ja lava ning kuningan-
na autrooni. Tehti veel viimaseid proove ja arutati kava läbi, et järgmisel õh-
tul kõik sujuks. Tütar Sille hoolitses selle eest, et Leelo ilusasti kodus istuks ja 
oma väikest lapselast hoiaks. Kõik see õnnestus!

Kätte jõudiski pidupäev. Rahvast kogunes 150–160 inimese ringis. Õhtu-
juht oli Viktor Grossmann. Leelo ei saanudki kuni viimase hetkeni midagi 
teada. Teda sätiti kodus ilusaks, sest tütar ütles, et sel korral peame lapselap-
se sünnipäeva veidi pidulikumalt Rakveres kohvikus. Kultuurimaja juures 
õnnestus ta autost välja meelitada ja ka siis ei saanud Leelo veel midagi aru.

Kogu ettevalmistusaeg oli väga põnev, täis head energiat ja tegutsemist. 
Kõik asjad laabusid kuidagi kergelt ja lihtsalt. Inimesed valmistasid seda õh-
tut ette suure hoolivuse ja armastusega. Eraldi ei saagi midagi esile tõsta, see 
oli üks täiuslik terviklik koostegemine.

Kui Leelo emotsioonipisaratest vabanes, peost toibus, siis oli ta lõputult 
tänulik, öeldes, et parimat kingitust ei saa tema jaoks olla kui selline pidu, 
kus on kohal kõik talle kallid ja tähtsad inimesed.

Muidugi ei jõua Leelo tänaseni ära imestada, kuidas kogu selline suur 
organiseerimine sai toimuda väikeses paigas nii salaja, et ta midagi ei osanud 
aimatagi.

Tema najal seisab väikese koha tuntus ja võlu

Kultuurikuningannat kirjeldavaid mõtteraase kogusime ürituse eel 
tema koostööpartneritelt ja sõpradelt. Avaldaksin siinkohal mõned neist.

Kultuurielu edendaja Lääne-Virumaal, Leelo hea sõbranna Ello Odraks: 
„Vähe on neid kultuuritöötajaid, kes pärast ameti õppimist linnades naasevad ta-
gasi kodukohta ja sinna ka alatiseks jäävad. Leelo on üks nendest vähestest. Ta on 
nende aastatega suutnud väikeses Lehtses hoida, luua ja leida võimalusi erinevateks 
kultuurialasteks tegevusteks. Sisulise tegevuse mitmekülgsuse poolest kuulub Lehtse 
kultuurimaja kindlalt maakonna esimeste sekka.“

Alari Kirt, pikaaegne Tapa vallavanem: „Leelo tugev külg ongi kaasata 
meeskonnatöösse inimesi, muuseas ka neid, keda esmapilgul ei kujutakski ette esi-
nemas või kaasa löömas. Tema suudab seda! Selliseid inimesi nagu Leelo on kah-
juks vähe ja neid peab hoidma, sest nende najal seisabki väikese koha tuntus ning 
võlu. Leelo koos oma meeskonnaga teebki Lehtse palju suuremaks kui see on.“

Endine tööandja ja kultuurimaja taidleja Heiki Vuntus: „Tänu kodupai-
ga armastusele ning oma juurte tunnetamisele on Leelo suutnud Lehtse kultuuri-
elu hoida läbi erinevate aegade tunnustust väärival tasemel, jäädes samas alati 
kindlaks oma veendumustele. Leelo hoolib kõigist inimestest, olgu tegemist lap-
se või eakaga. Kui kuulen sõnu maa sool, siis esmajoones tuleb mu silme ette 
MEIE LEELO.“

Lehtse kultuurielu edendaja ja hea sõbranna aegade algusest Tiiu Tikker-
ber: „Töötades Lehtse kultuurimajas on Leelo suutnud enda ümber koondada 
palju andekaid, toredaid ja asjalikke inimesi. Tema ettevõtmisel on juba algu-
sest peale toodud lavale mitmesuguseid etendusi. Paljud neist olid omaloomin-
gulised ja humoorikad, alati vahvate kostüümide ja dekoratsioonidega, mida 
tuli ise teha. Sageli sai selleks ka öötundidest lisa võetud, sest kui midagi valmis 
pidi saama, siis õigeks ajaks ja hästi. Kultuurimaja on Leelo nägu – kodune ja 
hubane, kuhu iga inimene on oodatud!”

Lõpetuseks võikski lausuda, et sadagu aegade askelduste rutus maha kõik 
sajud, kuivatagu päike laialipillutud piisapärlid, ärgaku hommikud või kus-
tugu laternas päevavalgus, et sametpehmes öös uinuks väsinud maa. Aeg 
ruttab, kõik kasvab ja vaob, miskit vaikides kaob, kõik muutub siin maailma 
peegelpildis, aga meie Kultuurikuninganna Leelo jääb ja särab!

Kairi Kroon

Kuningannale vääriline riigipirukas. Foto Eva Klaas
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PÕLVAMAA

PÕLVAMAA TUNNUSTUSED 2020

EESTI KULTUURKAPITALI PÕLVAMAA EKSPERTGRUPI TUNNUSTUSED

Elutööpreemia
Vaike Kottisse    Aastakümnetepikkuse pühendunud töö  
    eest Kanepi koorilaulu ja kultuurielu 
    edendamisel
Aasta tegija kultuuris
Kristi Raias    Oma loomingut tutvustava esimese
    debüütalbumi eest Põlvamaalt sirgunud    
    tõusvale muusikatähele
Aasta Tegu kultuuris
Räpina Valla Kultuurikeskus  Maakonna tantsijaid ühendava, inspireeriva
    ja kokkukuuluvustunnet toetava 
    kontsertetenduse “Sügisene sõlesära” 
    korraldamise eest

Põlvamaa Kultuuripärl 2020
Nikolai Järveoja    Raamatu “Kuuskümmend aastat Põlva 
    orienteerumist. 1960–2019” koostamise ja 
    väljaandmise eest

PÕLVA

Põlvamaa tantsijad ja Mooste Rahvamuusikakooli pilliklubi muusi-
kud lustimas traditsioonilisel folgipeol Mooste mõisas – XXI korda 
toimunud rahvamuusikatöötluste festivalil Mooste Elohelü. 
Foto Kristina Masen (Krohv Fotostuudio).
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Põlvamaa Terviseedendaja 2020
MTÜ Meie Stuudio tantsukool
 
Põlvamaa Arenduskeskuse ja Põlvamaa Omavalitsuste 
Liidu tunnustused  „Põlvamaa parimad 2020“

Ettevõtluse edendaja
Liina ja Indrek Maripuu (ajurünnakustuudio Loovusait) 

Kodanikuühiskonna aasta ühendus
MTÜ Alle-Saija Teatritalu

 
 
Kodanikuühiskonna Põlvamaa aasta vabatahtlik
Kasper Kallari

Aasta kodanikualgatus
Kiidjärve Küla Selts 

Põlvamaa Sädeinimene 2020
Urmas Kivirand 

Jakob Hurda nimeline rahvuskultuuri auhind 2020
Mart Laar  Raamatu „Jakob Hurt. Album“ koostamise eest Hurda  
  150. sünniaastapäeva puhul
Eela Jää   Hurmi külakogukonna eestvedaja, raamatute ja  
  näitemängude kirjutaja

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu preemiad 2019  
(anti üle veebruaris 2020)

Põlvamaa vapimärk 2019
Leo Kütt  

Põlvamaa teenetemärk
Sirje Vill 
Kauaaegne ajakirjanik, pedagoog ja harrastusteatri lavastaja. 1993. aastast alates on ta 
koondanud amatöörnäitlejaid Põlva Linna Harrastusteatrisse. Ta on kirjutanud mitu  
dokumentaalnäidendit lähikonnast pärit suurmeestest (Jakob Hurt, Gustav Adolph  
Oldekop, Jaan Vahtra, Oskar Kurvits, Johann Voldemar Jannsen), mis on avaldatud  
kogumikus «Põlvamaa paremad pojad». Sirje Vill on Jakob Hurda nimelise Põlva 
Rahvahariduse Seltsi esimees ning organiseerinud Jakob Hurda sünnitalu – Lepa talu 
taastamist Himmastes. 
Põlvamaa aukirjad
Katrin Satsi, Mare Värton, Andre Laine, Argo Must ja Margot Suur

Maakonna maine tõstmise, koostöö edendamise ja vabatahtliku panuse eest muusikali 
„Vana klaver” korraldamisel. Külaselts oli oluliseks abiliseks selle suve Eesti suurima 
muusikali korraldamisel. Kogu külaselts aitas kaasa sellele, et igal etendusõhtul  
Põlvamaad külastavat 1500 külastajat saata Kiidjärvelt ära positiivse kogemusega.

Kasper on noor, kes on eeskujuks oma ettevõtlikkuse, hoolivuse ja mitmekülgsusega. 
Aitab korraldada Leevi kodukandipäevi, kirjutab projekte ja otsib sponsoreid ning  
korraldab Noorte Kotkaste Leevi rühmajuhi abina erinevaid üritusi noortele.

Nende hea tuju on see, mis motiveerib ka teisi kogukonna liikmeid tegutsema.  
Mõned ideed vajavad ajurünnakut ja saavad kohe teoks, teised võtavad 10 aastat, aga 
realiseeruvad needki.

Ühing on näidanud aastaid meelekindlust ja visadust „oma asja” tegemisel ning alla-
hindlust ei tehtud ka sel keerulisel kultuurisuvel. Lavale jõudis 16 etendust, muuhulgas 
koguperemuusikal “Printsess Moon”.

Kooraste küla hing ja eestvedaja. Urmas on algatanud Kooraste külamaja loomise ja 
renoveerimise, korraldab kauneid kultuurisündmusi ja põnevaid spordivõistlusi, hoiab 
külamaja töös ja on alati piirkonna inimestele abiks nii nõu kui ka jõuga.

Leo on end pühendanud kodukandi elu arendamisele. Ta on Räpina kogukonna hing, 
uute ettevõtmiste väsimatu algataja ja eestvedaja, kohalike sündmuste korraldaja ning 
kogukonda arendavate ja edasiviivate projektide elluviija. 
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Intsikurmu Telefestival 2020

Aeg: 07.08–08.08.2020
Koht: Intsikurmu metsapark, Põlva
Eesmärk: korraldada Eesti esimene muusika- ja kunsti hübriidfestival,  
mis on vaadatav nii otseülekandena kui festivali alal (piiratud arv publikut).

Intsikurmu Telefestival 2020 toimus 7.–8. augustil Põlvas Intsikurmu 
metsapargis. Seoses viiruse levikuga tuli meeskonnal teha kevadel otsus, 
kuidas käesoleval aastal tegutseda. Valik langes kahepäevase hübriid-
festivali formaadile, mille eeltingimuseks oli, et Telia Eesti AS on nõus 
koostööpartnerina kandma ülekande kulud. Nii saigi Telia Eestiga koos-
töös näha televisooni kaudu ja üle interneti kahel päeval otseülekannet 
kolmelt erinevalt festivalilavalt. Pilti salvestas kokku 16 telekaamerat. 
Intsikurmu festival oli esimest korda nähtav ja eksporditav otseülekan-
dena. Online-pileteid müüdi kokku ligi 1000 ekraanile ja pilet (reedene 
5 ja laupäevane 7 eurot) kehtis 7 päeva. Eeldame, et seadmete taga oli 
vaatajaid kokku 5000–7000 inimest. Kahel päeval toodeti kokku kuni 
15 tundi telepilti, mille tulemusel said ka kõik esinenud artistid enda-

le kvaliteetse kontsertsalvestuse. Lisaks tegi Raadio 2 teisel päeval, s.o  
8. augustil, 10 tundi otseülekannet. Koostöös Woltiga käivitasime Tartus 
ja Tallinnas virtuaalse toidutänava, kus osales üle 30 restorani ja kohviku. 
Iga restoran tegi spetsiaalse pakkumise, mis kestis 10 päeva ja mida Wolt 
oma turunduses võimendas. Tagasiside on kõigilt kampaanias osalenud 
restoranidelt väga hea. Koostöös plaadipoega Biit.Me avasime telefesti-
vali kodulehel online-plaadipoe, kus müüdi kõigi Telefestivalil osalenud 
Eesti artistide muusikat. Lisaks korraldasid inimesed üle Eesti oma ko-
dudes minifestivale. Meile saadetud piltide järgi võime eeldada, et ligi 
100 minifestivali kodudes oli väga põhjalikult organiseeritud. Üleüldine  
Telefestivali idee sai teostatud nii, nagu plaanisime. Produktsioon oli 
väga kulukas, kuid ka väga korralik ja professionaalne. Kahel päeval esi-
nes Intsikurmu metsapargi lavadel üle 30 Eesti artisti.

Hübriidfestivali idee ei olnud arusaadav

Nagu öeldud tähendas hübriidfestival seda, et lisaks Telia TV tehtud 
otseülekandele oli võimalik inimestel osta ka piiratud arv pileteid füüsi-
lisele festivalile Intsikurmus. Tavapiletite müük toimus Ticketeris ja ko-
hapeal, telepiletite müük Telia vahendusel. Piletimüügi tulemused: reede 
(7. august) – 318 füüsilist piletit ja 470 telepiletit, laupäev (8. august) – 

Foto Hanna-Katri Uutsalu

Foto Hanna-Katri Uutsalu
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 289 füüsilist piletit ja 452 telepiletit. Kokku 607 tavapiletit ja 922 veebi-
piletit. Oodatust väiksemaks kujunes nii tavapiletite kui telepiletite ost. 

Põhjuseid on mitmeid, kuid toon välja kaks peamist.
1. Kommunikatsioon. Oli näha, et kuni päris festivali lõpuni ei saanud 

tegelikult inimesed aru, mida tähendab hübriidfestival. Meie festivali 
fännibaasilt saadud tagasiside põhjal selgub, et ei saadud aru võimalusest 
tulla tavapiletiga Intsikurmu kohale ja seda ei osatud kasutada. Nõnda 
mõjus ebaselge kommunikatsioon, mis kombineerus viirusohust lähtuva-
te inimeste ettevaatlikkusega üldse suuremaid avalikke üritusi külastada, 
väga halvasti ja kahjustavalt festivali eelarvele. 

2. Teiseks otsesemaks põhjuseks madala piletimüügi osas võib olla nä-
dal enne festivali Tartust alguse saanud väiksemat sorti koroonapuhang, 
mille tagajärjel karmistati Tartus kultuurisündmuste korraldamise reeg-
leid. Näiteks jäeti ära välja kuulutatud Curly Stringsi kontsert. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kultuuri puhul jääb alati oluliseks mo-
mendiks nn käega katsutav, meelte ja kehaga tunnetatav ja nauditav ko-
gemus, mida ei saa läbi teleka- või arvutiekraani anda. Sellisel kujul oli 
projekt eelarveliselt äärmiselt kulukas ning kriisi tingimustes liialt suure 
majandusliku riski võtmine, mis ennast ei õigustanud. Seoses COVID-19 
levikuga tingitud olukorrast on muutunud inimeste tarbimisharjumused 
ning käitumismustrid: ollakse valivamad, piletioste ei tehta pikalt ette, 
mis raskendab jällegi korraldajatel eelarve planeerimist.

Kuid kõige olulisem, mis sellest aastast kaasa võtta, on kindel teadmi-
ne, et Eestis on siiski võimalik kõike teha. Kindlasti avardab kogu kul-
tuurisektori arengut ja soodustab uute lahenduste teket tulevane 5G-teh-
noloogia, avades tänaste online-võimaluste kõrval hoopis uue maailma. 
Kuid hoolimata kõikvõimalikest tehnoloogilistest lahendustest, mis kaht-
lemata lisavad paljudele sündmustele lisandväärtust, on kultuuri puhul 
vahetu kontakt nii kaasnautijate kui loojate ja teostega vältimatu.

Mihkel Kübar
Intsikurmu Festival 

Marju, ae, mida Kanepis kuulukse? 

„Kas mulgid vallutavad Kanepi oma jõuludega?“ küsin Marjult pärast 
kauni kuulutuse leidmist mulkide „ägeda rünnaku“ kohta. See on meie vii-
mase kümne aasta kultuurielu uus „maitse“, mille „maaletooja“ on Marju 
Jalas (Palu). Tema juured on hoopis Mulgimaal Karksi-Nuias. See oli Eesti 
Üliõpilasmaleva Karksi rühm, kus Kanepi poiss Heiki noore mulgi ära võlus ja 
Põlvamaale elama meelitas. Ühiselt on rajatud kodutalu ja tublideks inimesteks 
kasvatatud kolm last, erilise hoole ja armastuse osaliseks on saanud ka varalah-
kunud venna tütred. Oma teadmised ja oskused kultuuritööks on Marju oman-
danud Viljandi Kultuuriakadeemias.

Kui Marju kümne aasta eest Kanepi Lauluseltsi 123-aastase seltsimaja 
ukse majaperenaisena avas, siis oli maja just suurest kapitaalremondist 
tulnud. Kõik head ja vead tulid testida ja likvideerida temal. Nii ongi ta 
väga oluliseks pidanud koostööd omavalitsusega. Iga maja on pisut oma 
inimeste nägu, see vana ja väärikas maja kiirgab tulijatele vastu rõõmu ja 
külalislahkust. Marju võtab iga oma uut (või vana) ülesannet täis hasardi 
ja pühendumusega. 

Marju alustas 2007. aastal 
Kanepi noortekeskuses tööd, 
juhendades seal väga populaar-
set draamastuudiot Dramatiino. 
Kõige olulisem „boonus“ noorte-
keskuse tööst oli tulevase aktiivi 
ja publiku kasvatamine, korra-
kaitsjaid kultuuriüritustel ju ei 
näe. Tema ajal lakkasid paljud 
probleemid kultuuriüritustel, 
oma poisid omasid hoiavad! Ka 
seeniore koondava Ajaringi te-
gevusele paneb ta alati õla alla. 
Tihedat koostööd teeb kohaliku 
kirikuga.

Kanepi rahvas on harjunud, 
et Marju ei korralda kunagi selt-
simaja pidusid üksi, ikka askel-
davad seal tütred Linda ja Liisi. Foto Linda JalasMarju Jalas.
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Poeg Jaan istutas 2020. a kevadel oma gümnaasiumi eduka lennu nimel 
elupuuheki seltsimaja krundi äärde. Heiki on iseenesestmõistetavalt abi-
kaasa kõrval kõiki mehiseid töid korraldamas. 

Tähtsal kohal on tema jaoks ajalooline Kanepi Laulu Selts, mille esi-
naine ta möödunud suvest alates ka on. Marju eestvedamisel ehitati Ka-
nepi Seltsimaja siseõuele välikohvik – paviljon suviste sündmuste kor-
raldamiseks. Igal kevadel korraldab ta talgu korras kohalikul kalmistul 
kultuurilooliste haudade korrastamise ja jõulude ning tähtpäevade ajal 
mälestusküünalde süütamise. Ligi kümme aastat on Marju laulnud Kane-
pi Segakooris. Tema algatusel alustas 2013. aastal segarahvatantsurühm 
Kanepi Kanged, mis tänaseks on osalenud juba kahel suurel üldtantsu-
peol Tallinnas. Marju on oma abikaasaga selles kaasa löönud. Tema hoole 
ja juhatuse all tegutsevad Kanepi Seltsimajas veel naisrahvatantsurühm 
Kanapää Keerutajad, memmede tantsurühm Vunkratas, seeniorite  
segarühm Päripidi, line-tantsurühm Kanepi Kantri, Kanepi harrastustea-
ter, kangastelgedel kudumise huviring, eakate klubi Ajaring. Seltsimajas 
toimuvad suuremad kohalikud peod ja sündmused, tähtpäevade tähis-
tamised.

Marju kuulub ka Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgruppi, Eesti Rah-
vamajade Ühingu esinduskogusse Põlvamaa esindajana. Siit tuleneb ka 
tema väga tihe, pea iga päevane koostöö oma maakonna teiste kultuuri-
töötajatega.

Marju armastab vabal ajal oma kodutalus askeldada. Tema juurde  
tullakse rõõmuga, sest teatakse, et tulijad on oodatud ja hoitud. 

Milvi Hirvlaane
Tallinna Kultuurharidusala Kooli kasvandik, 

Kanepi kodu-uurija 

Linda Jalas 
Kanepi Laulu Seltsi liige

Võro keele nädal julgete  
keeleagentidega

Iga aasta novembrikuu esimesel nädalal on võru keele nädal ja 2020. 
aastal toimus see juba 16. korda. Nädala jooksul toimus palju võrukeel-
seid sündmusi ning võru keelt oli tavapärasest rohkem kuulda ka ülerii-
gilises meedias. 

Palju tähelepanu pälvis võru keele agentide kampaania. Nimelt kut-
susime häid võru keele oskajaid üles võru keele nädalal oma igapäevaste 
tegemiste juures võru keelt rääkima. Olenemata vanusest armastavad ini-
mesed mängulisi elemente ka tõsiste asjade juures. Mäng ja krutskid too-
vad igapäevaellu värskust ja rõõmu ja võrokene on ju tuntud oma huu-
mori ja põneva ilmanägemise poolest. Seepärast oligi valitud kampaanias 
osalevate võru keele mõistjate koondnimetuseks sõna „agent“ – see tun-
dus mänguline ja vihjas ka üleilmsest kultuurist tuntud momentidele.
Võru keele nädalal tegutses üle Eesti 240 võru keele agenti, kes isikliku 
eeskujuga innustasid rääkima võru keelt. Teiste seas hakkas agendiks 
Tartu Descartes’i kooli sotsiaalpedagoog Iiri Saar, kes vabal ajal mängib 
võrukeelse tädi osa humoorikas lavakoosluses Mafalda ja Loreida. Saare-
le agendirõivast ja -märgist ei piisanud: ta oli üks agentidest, kes ka oma 
töökoha seinu võrukeelsete sõnumitega kaunistas.  

Võru keele nädalal tegutses üle Eesti 240 võru keele agenti, kes isikliku eeskujuga innustasid 
rääkima võru keelt. Teiste seas hakkas agendiks Tartu Descartes’i kooli sotsiaalpedagoog 
Iiri Saar, kes vabal ajal mängib võrukeelse tädi osa humoorikas lavakoosluses Mafalda ja 
Loreida. Saarele agendirõivast ja -märgist ei piisanud: ta oli üks agentidest, kes ka oma töö-
koha seinu võrukeelsete sõnumitega kaunistas.         Foto Jan Rahman

Võru keele agendid Mari Kalkun, Marju Kõivupuu ja Contra. Foto Jan Rahman
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Et võru keel on rahvakeel, tõestas asjaolu, et agendiks andis end üles 
300 head keelemõistjat kogu Vana-Võrumaa territooriumilt, s.t nii Põlva 
kui Võru maakonnast. Hulgaliselt registreerus agente ka Tartust ja Tallin-
nast, kuid puutumata ei jäänud teisedki Eesti paigad. Neist enamik tellis 
enda nähtavaks tegemiseks spetsiaalse agendipusa, teised said endale 
agendi rinnamärgi. 

Kampaania tutvustamiseks kasutasime kolme näidisagenti: need olid 
Contra, Marju Kõivupuu ja Mari Kalkun. Tuntud võrokesi liitus veelgi, 
kuid erilist rõõmu tegi korraldajatele just see, et kampaania kujunes laial-
daseks nii territooriumi kui ka elualade mõttes. Agentide hulgas oli näi-
teks automehaanikuid, ajakirjanikke, õpetajaid, sotsiaalpedagooge, foto-
graafe, ametnikke, pensionäre, põllumehi, teadlasi, müüjaid, muusikuid ja 
koorijuhte. Nad olid aktiivsed ja julged, mitmed neist panid oma töökoha 
uksele ja mujale võrukeelseid silte ja teateid ning korraldasid oma tööl või 
pereringis väikesi sündmusi (õnneloos, lauamängud, jutuvestmine jne).

Lisaks agendikampaaniale käis nädala raames mäng „Võrokõsõ vällä-
kutsõ“, mis kutsus nii algajaid kui edasijõudnuid täitma lihtsaid ja lõbu-
said ülesandeid, mis tõestavad, et igaüks saab võru keele kõnelemist prak-
tiseerides oma keeleoskust parandada. Elevust sotsiaalmeedias tekitasid 
näiteks ülesanded „kõnõlõ vai postita üts nali vai lugu võro keelen“, „tii 
üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle“ ja „tii uma poodinimekiri 
võro keelen“.

Need, kes tahtsid teistele märku anda oma soovist, et nendega võru 
keelt räägitaks, said seda teha rinnamärgiga või FB profiilipildi raamiga 
„Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Märgi sõnum sobib kõigile, nii võru keele 
igapäevastele kasutajatele kui ka neile, kes võru keelt veel ise ei oska.

Võru keelest peetakse lugu ka Vana-Võromaa koolides ja lasteaedades. 
Külla oli kutsutud esinejaid. Õpetajad pidasid võrukeelseid muinasju-
tutunde ja esitasid näidendeid ja tõlkisid nt lasteaia nädala menüü võru 
keelde. 

Vana-Võrumaa kultuurikojas avati võru keele ajaloo ekspositsioon ning 
Vana-Võrumaa muuseumid rõõmustasid huvilisi põnevate võrukeelsete 
programmidega (mängud, muinasjututunnid, orienteerumine).

Võru kultuurimajas Kannel toimunud „Võro keele nädäli iloõdagul“ 
seoti kokku kirjasõna, elav sõna, muusika ja film. Tutvustati trükisooja 
raamatut „Võrukeelseid vanasõnu“, mille põhjal koostatud lühikavaga 
esinesid Võru draamastuudio noored. Õhtu elavale pildile pühendatud 
jaos vaadati Adsoni luulelugemisvõistluse paremaid videoid ja võrokes-
test filmirežissööride Anna Hintsi ja Kerli Kirch Schneideri rahvusvahe-
list tähelepanu pälvinud lühifilme.

Võru keelt võis kuulda mitmetes populaarsetes tele- ja raadiosaade-
tes: „Aktuaalse Kaamera“ ilmateade, ETV „Ringvaade“, Raadio 2 „Me-
loturniir“, Vikerraadios „Andres Oja muusikasaade“ ja „Vikerhommik“, 
„Delta saade“ Klassikaraadios jne. Võru keele nädala tegemisi kajastas 
ka trükimeedia, näiteks Uma Leht, Lõunaleht, Lõuna-Eesti Postimees ja 
Eesti Ekspress.

Võru keele agendi pusal seisis sõnum: „Ma mõista võro kiilt. Miä om 
su supõrpavvõr (ilmkistumalda vägi)?“ – see viitas üleilmastumisele, 
kuid keeras siis otsa jälle juurte juurde tagasi. Võru keel on väga vana ja 
väärikas keel, kuid ta on ka keel, mis liigub ajaga kaasas – õigupoolest on 
see ju ainuke ellujäämise võimalus.

Korraldajad tänavad südamest kõiki võru keele nädala tegemistesse 
panustanuid! Hoiami õks võrokõsõ vaimu virgõ ja lustilidsõ – nii püsüs ilm ja 
püsümi esi! 

Võru keele nädal tuleb jälle! 1.–7. novembril 2021 peetakse seda juba 
17. korda.

Triinu Laan
Võru Instituudi projektijuht
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PÄRNUMAA TUNNUSTUSED 2020

EESTI KULTUURKAPITALI PÄRNUMAA EKSPERTGRUPI  
KULTUURIAUHINNAD

Kultuuripärl 2020
Argo Valdmaa   Tunnustus valgusfestivali „Öövalgel“ korraldamise  
   eest

Aasta kultuuritegija
Elmar Trink   Preemia Pärnu Koidula muuseumi hoone 
   uuendamise ja aiakompleksi ümberehituse 
   eestvedamise eest

Elutööpreemia
Ilmar Tõnisson   Pärnumaa muusikakultuuri pikaaegse ja 
   pühendunud arendamise eest

PÄRNUMAA

Pillilaagris. 
Foto Silvia Soide

HÄÄDEMEESTE
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PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU AASTA KULTUURIAUHINNAD

Aasta üllataja 
Ants Välimäe

Aasta noor kultuuritöötaja 
Kinne-Riin Reest

Aasta rahvakultuuritegija 
Rita Mändla

Aasta(te) tegutseja 
kunstirühmitus Non Grata 

Aasta(te) tegutseja
Argo Juske 

Aasta toetaja
OÜ Keisri Köök (Häädemeeste vesi)

PÄRNU LINNA KULTUURIAUHINNAD

Korraldajapreemia 2020 
Elmar Trink   Aastatepikkune panus Koidula muuseumi  
   arendamisel, muuseumi aia rekonstrueerimisel  
   ning kompleksi täitmisel kultuurisündmustega

Loomingupreemia 2020
Leonora Palu  Produktiivne tegevus interpreedi, helilooja ja   
                   poeedina; muusika- ja luuleprojektides
   kaasalöömine; Luuleraadio eestvedamine ja 
   luulekogu ilmumine

Kihnu Pillilaager läbi aegade

SA Kihnu Kultuuriruum on pillilaagrit korraldanud juba 13 aastat,  
hetkel toimub 14. pillilaagri planeerimine. Esimesed pillilaagrid toimusid 
suvisel ajal isegi Manijas ning Kihnus eri paigus, kuni Metsamaa Päri-
mustalu sai ehitustega sinnamaale, et oleks võimalik Metsamaale paik-
seks jääda. Metsamaa Pärimustalu on parim paik laagrite korraldamiseks, 
ruumi on piisavalt, õhkkond on ehe ja ümbritsetud imelisest loodusest.

Laagri idee on kultuuripärandi edasiandmine järeltulevatele põlvedele 
ja pillimängutraditsiooni järjepidevuse tagamine. 

Suvisel pillilaagril on palju eesmärke: 
pillilaagrite korraldamine;
hääbuvate oskuste edasiandmine;
pillimeeste tegevuse toetamine; 
ühistegevuste korraldamine ka väljaspool Kihnut elavate inimestega;
pärimuse loov rakendamine.

Projekti sihtrühmaks on alati:
Kihnu Kooli õpilased; 
mandril õppivad kihnlased; 
mandrikihnlaste lapsed.

Pillilaagri oodatav osavõtajate arv on umbes 60–70 inimest. Sinna hul-
ka kuuluvad pilliõpetajad Kihnust ja mandrilt, õpilased Kihnust, mand-
rikihnlaste lapsed, ning alati loodame, et mandrilt saabuvad pilliõpetajad 
võtavad kaasa ka mõned enda õpilased. 

Ootame laagrisse kõiki inimesi, kes tunnevad huvi Kihnu saare, kom-
mete, kultuuri, muusika, pillimängu jne vastu. 

Alati üritame teha koostööd eri asutustega Kihnus, nagu näiteks Kihnu 
Muuseum, Rahvamaja, sihtasutused, mittetulundusühingud jne.

Laagril on alati ka oodatavad valdkondlikud mõjud ja tulemused:
jätkusuutlik pärimusmuusika;
koosmusmusitseerimiskogemus;
kogukondlik tunnetus läbi ühistegevuse (tantsud, lauluõhtud,  
Kihnu-teemalised õhtud, mängud, käeline tegevus jne);
püsiv ja kasvav huvi pillimängu vastu;
laagri lõppkontsert viimsel laagripäeval;
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Kihnu noorte ja vanade koosolemine, kokkupuutumine, teineteise vas-
tu huvi tundmine (noortele õpetatakse erinevaid Kihnu tantse, regilaule, 
mänge, säärepaela tegemist jne); 
väljakujunenud pilliõppesüsteemi jätkumine – lisaks regulaarsele pilliõp-
pele toimub suviti viiepäevane laager augusti teisel nädalal;
pillimängu repertuaari täienemine, oskused.

Õpilased innustuvad koosmängu võimalusest ja laagrimelu seob pil-
liõpilasi nii Kihnust kui mandrilt. Pillilaagrid aitavad väga palju kaasa 
pillimängutraditsiooni jätkumisele, püsimisele. Muuseumiga koostööd 
tehes saavad osalejaid palju uut ja põnevat infot Kihnu kohta, õpivad 
tundma Kihnu muuseumi ja aru saama selle vajalikkusest. Kasvab kogu-
konna- ja ühtekuuluvustunne.

SA Kihnu Kultuuriruumile on suvise pillilaagri toimumine väga olu-
lise tähtsusega. Laager toob kokku kihnlased üle Eesti ja suureneb ko-
gukondlik tunnetus. Kohal on suurepärased õpetajad, ilma kelleta antud 
laagrid ei toimuks. Väga tähtsal kohal on koostöö kõigi osapoolte vahel. 
Suvine pillilaager on väga jätkusuutlik, seda näitab asjaolu, et 2020. a oli 
juba 13. kord. Huvi laagri vastu on viimaste aastatega kasvanud niipalju, 
et ca kolm aastat tagasi pidime õpilaste arvule piirmäära panema, sest 
muidu kannataks õppekvaliteet ja koormus õpetajatele oleks liiga suur. 

Suvine kokkusaamine annab kohalikele pillilastele tõuke ja eelsoojen-
duse selleks, et uuel kooliaastal uuesti pilliõpingutega alustada, et vana 
ei ununeks ja uuega saaks juba tutvust teha. Lapsed õpivad nii Kihnu lu-
gusid kui ka vahelduseks midagi põnevat mandrilt. Vabatahtlikke antud 
üritusega väga palju kaasatud pole. Laagri eesmärk ei ole ka tulu teenida. 
Kogu Kihnu mainele on laager väga positiivne. 

Kihnu Pillilaagri korraldamisega soovime teadvustada kohalikele ning 
ka kogu Eesti rahvale, et kui tähtis ja järjepidev on Kihnus pillimäng, mil-
leks on loodud Kihnu Pärimuskool ning et ka suviti on vaja kokku tulla, 
et mitte unustada õpitut ja saada uusi emotsioone kohe algavaks koo-
liaastaks. Kõige suuremad kasusaajad on nii Kihnu kohalikud lapsed kui 
ka need, kes igapäevaselt Kihnus ei ela ehk mandrikihnlaste lapsed. Iga 
aastaga on mandrikihnlaste osakaal suurenenud ning ka täiskasvanud 
õpilased on laagrisse oodatud. Tunneme rõõmu, et ka mandrilapsed soo-
vivad suvel tulla viieks päevaks Kihnu ja sellest kõigest osa saada. Lisaks 
on see kogu Kihnule ja sihtasutusele reklaamiks ning toob kogu saarele 
kasu. Tähtis on kindlasti ka see, et üle kogu Eesti tulevad Kihnu väga 
head ja tunnustatud õpetajad, kel on silmis rõõm ja siht silme ees, et saaks 
viie intsentsiivse õppepäevaga anda lastele niipalju häid emotsioone, ko-
gemusi ja oskusi kui võimalik. Pärimusmuusika on jätkusuutlik. 

Kihnu Pillilaager toimus 3.–7. aug 2020 Metsamaa pärimustalus juba 
13. korda. 

Ühe pillilaagri korraldamine saab alguse juba umbes  aasta enne laag-
ri toimumist. Eelneval sügisel tuleb kirjutada projekte. Selleks et need 
oleksid edukad ja ka toetused tuleks, tuleb teha palju tööd, välja mõelda 
–  kuidas ja mis toimub, leida abilised ja mis kõige tähtsam – pilliõpeta-
jad. Sel talvel oli eeltöö juba õpetajatega lihtsam, sest eelmise aasta laager 
õnnestus just nii nagu vaja ja sel aastal võtsime me kõik eelmise aasta 
kogemused arvesse. Saatsime kümneid meile, jagasime ideid ja mõtteid, 
kuidas teha nii, et laager oleks edukas, tulemuslik ning kõigile rõõmu 
pakkuv. 

Laager kestis viis päeva ning sai alguse nagu ikka esmaspäeval selle-
ga, et praami pealt saabusid mandrilapsed, mandrikihnlaste lapsed ning 
õpetajad. Kella kümneks koguneti Metsamaale ja infotund võis alata.

Sel aastal oli meil laagris üle 50 lapse, täpselt nagu eelmisel aastal. See 
arv sai nii planeeritud ning korralikult laagrit tehes on see piir! Ka sel aas-
tal oli laagris see erinevus, et päris väiksed ja eelkooliealised jäid koju või 
said soovi korral osaleda laagri tegemistes koos vanematega. Ikka selleks, 
et laagrielu oleks sujuvam ning kasvatajate elu natukene lihtsam, et 50 ja 
enama lapsega hakkama saada.

Pillilaagris. Foto Silvia Soide
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Laagris toimus sel aastal väga intentsiivne õpe. Akordioni- ja viiuli-
õpilastel oli tingimus, et pille peab eelnevalt oskama mängida; karmoška, 
ukulele ja kitarrihuvilised said soovi korral õppida kõike päris algusest 
ehk algtasemel.

Õpetajateks olid sel aastal:
Hilma Kerbak, Julius Koppel ja Raido Koppel – akordion
(Teist korda õpetas laagris ka Hilma nn „parem käsi“ Noodi Mirjam.  
Kiitused talle väga tubli töö eest!);
Jaanus Põlder, Merike Teppan-Kolk ja Regina Mänd – viiul;
Tiinamai Keskpaik – karmoška;
Ott Kaasik – kitarr;
Erhard Ohlhoff – ukulele.

Lisaks olid meil laagris suurepärased abilised nii ööl kui päeval – Urve 
Vesik ja Mai-Reet Vesik (Kurve talust). Nad said hakkama imelise tööga. 
Lapsed on suured fännid ning ootavad juba uut laagrit!

Väga suured kiidusõnad ka meie huvitegevuste eestvedajale Iti-Jantra 
Metsamaale mandrilt. Suurepärased hommikuvõimlemised, käelised te-
gevused, sai sportida ja jahtida. Kõike oli piisavalt ning laste rõõm siiras!

Väga tähtis osa oli ka Kihnu Muuseumil eesotsas Maie Noodiga, kes 
korraldas meile Kihnu-teemalisi õhtuid. SA Kihnu Kultuuriruumil oli kä-
sil kolm aastat ühisprojekti, kolmas ehk viimane aasta koostöös Kihnu 
Muuseumiga, mida toetas PRIA.

Sel aastal korraldas muuseum kolm Kihnu-teemalist õhtut. Teisipäeval 
käisid lapsed muuseumis, kus toimus teemaõhtu Arvo Alametsaga, kes 
rääkis lindude rõngastamisest, Kihnu linnustikust, loodusest jne. Lisaks 
tehti muuseumis Andres Rattaseppa eestvedamisel kasetohust karjapa-
sunat. Muuseumijuhataja Maie Noodi tutvustas muuseumi eluolu. Kol-
mapäeval toimusid kogu päeva vältel regilaulu infotunnid-õpitoad Jani-
ka Orase eestvedamisel, kes tuli meile mandrilt külla. Kolmapäeva õhtul 
olid kohal ka Kihnu naised, et Janika Orast ja tema juttu lauluga toetada. 
Neljapäeval korraldas muuseum maastikumängu Rootsukülas. Kokku 
moodustati seitse võistkonda. Maastikumäng oli väga äge, lapsed räägi-
vad sellest siiamaani kui kõige toredamast ja eredamast kogemusest!

Lisaks õpiti kolmapäeval mängima käsikellasid ning neljapäeval viibiti 
Tolli Turismitalu käsikellade kontsertil.

Pillilaager lõppes reedel imekauni lõppkontsertiga, mida oli vaatama 
tulnud sadakond inimest. Ka sel aastal oli ilmataat meie poolt, ilm oli 
imeliselt soe ning päikseline!

Nii suuremahulist laagrit on igal aastal eest vedada tõeline väljakutse. 
Kohati tekib ka käegalöömise tunne, kui kõike tundub justkui liiga palju. 
Kui aga kätte jõuab lõppkontsert ja sa saad näha ja kuulda, mida lapsed 
koos oma õpetajatega on lühikese viie päeva jooksul korda saatnud, siis 
ununevad kõik raskused. Nende koostöö ja tehtud töö on lihtsalt imeline!

Suur tänu teile kõigile veelkord! 
2021. a Kihnu Pillilaagris on plaanis uuendus, soovime hakata õpeta-

ma ja kokku panema ka bändi. Ideed on organiseerimisjärgus ning välja-
kutse tundub väga põnev!

Suur tänu meie iga-aastastele toetajatele:
Kihnu Vallavalitsus
Rahvakultuurikeskus (Kihnu programm)
PRIA jne.

Marju Vesik
Metsamaa Pärimustalu

Foto Silvia Soide
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Kooliteatriga tegelemine on mina 
avastamise, avamise, süvendamise 

ja arendamise võimalus

Pärast Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri lõpeta-
mist Voldemar Panso käe all olen töötanud kutselistes teatrites – Viljandi 
Ugalas 2 aastat ja Pärnu Endlas 19 aastat.

Paralleelselt näitlejatööga olen juhtinud 1977. aastast teatristuudiot, 
mis algul oli 45 lapsest koosnev näitering kolmes vanuseastmes: 2.–4.,  
5.–8. ja 9.–12. klassini. Tööruumiks oli üks saalikene Pärnu Pioneeride 
Majas. Repertuaar koosnes ajalehtedes ilmunud ja „Meie repertuaaris“ 
trükitud lastenäidenditest. Esimene tõsiselt võetav lavastus oli Heljo 
Männi „Sabata krokodill“ värsis. Peaosa mängis Anu Välba, kes sai ka 
vabariiklikul kooliteatrite keskastme festivalil parima naisnäitleja tun-
nustuse. Sellest hetkest oli lõplikult selge, et ka lasteetenduste repertuaar 
peab olema tasemel.

Sellest põhimõttest olen kinni pidanud tänase päevani. Hea dramatur-
gia võimaldab analüüsida näidenditegelase kaudu ka õpilase enda prob-
leeme.

1986. aastal anti Pärnu noortele huvihariduse laiendamise eesmärgil 
kasutada 17. sajandil ehitatud ja kaupmeestele kuulunud ainulaadne 
restaureeritud hoone. Pioneeride Majast sai Pärnu Õpilasmaja. Laiene-
sid kõikide ringide töövõimalused, kõrgaastatel oli õpilasi Pärnu linnast 
ja maakonnast 1000 ümber. 2020. aasta sügisest (peale liitmist Pärnu 
Kunstikooliga) on õpilasi 700 ja nimetuski uus – Pärnu Kunstide Kool.

Aastate jooksul on teatristuudiole pööningule välja ehitatud oma 
harjutussaal väikese lavaga ning suur esinemissaal arvestatava valgus-
pargiga, kus toimuvad etendused ja kontserdid.

Etendused toimuvad kahes saalis vastavalt lavastuste vajadusele. 
Võiks öelda ideaalilähedased tingimused. Ja ikkagi – kõik oleneb tegi-
jatest, nende andest, töötegemise tahtest, süvenemise oskusest, minast 
ja tahtest koostööd teha. Ja nagu Voldemar Panso on öelnud, vähemalt 
üks protsent peab olema annet, kõik muu on arendatav.

Rein Laose teatristuudio. Foto Rein Laose erakogust
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Mida, milleks arendada – mis eesmärgil?

Kooliteater pole kutseline teater, kus noor lavastaja demonstreerib sa-
geli oma võimekust. Mõne näitleja eesmärk on (nagu ka isetegevuses sa-
geli) ennast näidata, mitte etenduse ülesannet täita. Ka isetegevuses keh-
tivad noorte näitlejate ettevalmistamisel ja lavastuse välja toomisel samad 
loodusseadused ning põhinõuded kui kutselises teatris, ainult noor isik-
sus on alles välja arenemata, otsingujärgus, puberteedieas, tõelises enese 
mina kompimise staadiumis või lausa kaoses.

Probleemide mõistmiseks ja läbimängimiseks oleme teinud (5.-8. klass 
ja ka hiljem) selliseid etüüde, kus õpilased avavad oma sisemaailma män-
gu kaudu, sageli oskamata seda sõnadesse vormida. Selline teatritege-
mine on viinud stuudiotöös arusaamani, et repertuaar peab olema neid 
isiklikult puudutav. 

Kümme aastat tagasi lugesin eneseharimise eesmärgil läbi raamatu 
„See juhtus minuga“ (autor Lesley Johnston) – kakskümmend tõestisün-
dinud lugu. Kuna tööetapis olime jõudnud sinnani, et peaks proovima 
teha juba monolooge, siis andsin tüdrukutele võimaluse valida endale 
lugu, mis neile meeldib või neid isiklikult puudutab. Näitlejad olid 7.–9. 
klassist. Mõnegi õpilase puhul tekkis mul küsimus, miks just see lugu? 
Paaril juhul sain vastuse alles mõne aasta pärast neljasilma vestluses: 
„Rein, kas sa mäletad...?“. Monoloogid olid kirglikud ja valusad ning sel-
lepärast vormisime neist ka dialoogid ja etenduse „Tuba 17“ (tuba ühis-
elamus, number tähistas vanust). Loomulikult tahtsid noored etendusega 
minna kooliteatrite festivalile. Mina teadsin, mis meid ootab – etteheide 
mulle sellise materjalivaliku pärast. Ma ei võinud reeta, et nende endi 
probleemid, mida on vaja lahendada, on veelgi keerukamad.

Need olid aastad, kui hakati huvi tundma narkomaaniaküsimuste vas-
tu. Kutsusime külla noorte psühhiaatri koos võõrutusravil oleva kahe-
kümneaastase patsiendiga (kahjuks lõppes noormehe elutee kolme aasta 
pärast üledoosi tõttu). Melvin Burgessi raamatu „Saast“ dramatiseeringu 
põhjal sündis etendus „Viska köis, võilill“. Lavastusse liitsime kõik vanu-
serühmad. Kooliteatrite festivalil saime eripreemia sotsiaalse teema kä-
sitluse eest ja noorim trupi liige Henrik Kurm sai Väikese Printsi preemia 
näitlejatöö eest.

Vanema kooliastme stuudiotöö on toimunud aastaid kolmel tasandil: 
õpilaste endi loodud dramaturgia (mis kord on küpsem, teinekord imp-
rovisatoorsem, oleneb trupi võimekusest ja meie kollektiivsuse astmest), 
teine tasand – hea näidend, maailma tippdramaturgia, ning kolmas – luu-
leteater, poeesia.

Me oleme mänginud Tennessee Williamsi „Klaasist loomaaeda“. Miks? 
Sest selleks oli olemas palju aastaid koos töötanud trupp. Olid olemas 
vajalikus küpsuses noored näitlejad. Kaks neist on nüüdseks lõpetanud 
teatrikoolid ja töötavad kutselistes teatrites: Liisu Krass ja Jaanika Arum. 
Ühest noormehest on saanud teadlane eksperimentaalpsühholoogialabo-
ris ning teisest noorhärrast mitmekülgne digidisainer, raamatukunstnik.

Koduseinte vahel, heatasemelise valguspargiga ja väga hea akustika-
ga saalis sündisid hõrgud ja lummavad etendused. Kooliteatrite festivalil 
pidime esinema blackbox’is, kuid selgus, et see on koridor, kus enne eten-
dust pidid noored näitlejad ehitama poodiumitest tõstetud põranda, et 
üldse midagi kuulda või näha oleks. Väga paljud meie misanstseenid olid 
põrandal. Ja kohe oli vaja olla õrn ja tundlik jne. Seda oleks olnud või-
matu nõuda ka professionaalsetelt näitlejatelt. Ma ei mäleta kohutavamat 
läbikukkumist ja piinlikkustunnet.

Sama trupiga sündis imeline etendus Linnateatri Põrgulaval. Kuning-
lik Norra Saatkond korraldas Henrik Ibseni päevad, kuhu olid kutsutud 
esinema kooliteatrid katkenditega tema dramaturgiast. Kutse oli ahvatlev 
ja kaelamurdev. Üks katkend. Tegime kompositsiooni „Teekond“. Peer 
Gynt, kes lahkub nooruses Solveigi juurest, kohtab oma eluteel erinevaid 
naiskangelasi Ibseni dramaturgiast ning jõuab vanana oma armastatu 
juurde tagasi. Teatritegemises mängib juhus suurt rolli. Nii keerulisi üles-
andeid ei oleks ma juhendajana julgenud anda. Uskumatu kool õpilastele 
kui ka mulle endale.

Üks eriline kogemus kollektiivsusest – andest ja tahtest. Kaks noor-
meest – Kristjan Põldmaa ja Kristo Niglas avaldasid soovi teha midagi 
koos. Juhus või õnn tõi mu lugemislauale just sellel ajal Tom Lykose ja 
Stefo Nantsou näidendi „Kivid“. (Tellin juba palju aastaid Eesti Teatri 
Agentuuri näidendite andmebaasist huvi tekitanud ja parimaid noorte 
näidendeid.)

Poisid vaimustusid loost. Proovid olid intensiivsed, kuid kestsid palju-
del põhjustel terve aasta. Meie etenduses mängisid kõiki rolle ainult kaks 
näitlejat. Kujundus – lava täis autorehve, millest ehitati mängu jooksul 
kõik erinevad tegevuspaigad. Kuna selline dekoratsioon võimaldas eten-
dusi teha igasugustel lavadel, suurtel ja väikestel, siis saime esineda palju 
kordi. Etendust olid noormehed võimelised mängima une pealt. Muusi-
kaline kujundus – Austraalia rahvapillid.

Etendust mängiti kooliteatrite festivalil Tallinna Linnateatri mustas 
lavaaugus: suur lava võimaldas mängida täie energiaga, mida oli kaua 
korjatud; joosta täiel rinnal; loopida rehve viie meetri kõrgusele, kartmata 
lage; mängida tõeliselt, nagu vaid lapsed oskavad mängida, unustades 
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kogu muu maailma. Publiku reaktsioon koos žüriiga oli plahvatuslik, üli-
võrdes kiidusõnad. Laureaaditiitel, parimad näitlejad. Loomulikult olime 
õnnelikud. Ülevoolav kiitus eriti noorte suhtes teeb mind isiklikult alati 
ettevaatlikuks, aga antud hetkel oli see asja eest. Kogemus – järjekindlus, 
anne , töökus, tahe sünnitas etenduse.

Paar sõna ka teatristuudio kolmandast, kuid mitte vähem tähtsast ta-
sandist. Iga õppeaasta algul teen ma noortele näitlejatele ettepaneku tege-
leda süvendatult luulega.

Olid ajad, kui luuleteatri tegemise kutse peale tulid stuudiosse ka eri-
huviga noored. Praegu õpime vaid etlejate konkurssideks. Oleme aasta-
te jooksul vorminud etendusteks Vana-Kreeka, Vana-Rooma, räpparite, 
punkarite ning L. Koidula, J. Liivi, M. Underi, B. Alveri, D. Kareva, A. 
Alliksaare, I. Hirve, P.-E. Rummo, J. Kaplinski , W. Shakespeare’i, F. G. 
Lorca, T. Hughes’i ja väga paljude teiste autorite luulet. Mis sünnib nende 
noortega, kes õpivad luule lugemist sügavuti? Nad hakkavad paremini 
analüüsima oma rolli, mõistma iga sõna erilist tähendust, pause kandma, 
mõistma kõnetehnika vajalikkust jne.

Haudvaikus saalis

Üks mu lemmikautoreid on hispaania luuletaja F. G. Lorca, kelle 
„Peeglite süiti“ tean juba sellest ajast, kui A. Kaalep (väliskirjanduse õp-
pejõud teatrikoolis ) tõlkis väga ilusasse eesti keelde ühe tsükli autori ko-
gudes ilmumata luulest. Õpilaste jaoks oli see esialgu kui sürrealismi luu-
lenäide. Lugesin läbi ka hispaaniakeelse originaali. Pikkus ainult seitse 
minutit. Meil tuli idee teha lavastus koos balletistuudioga. Mitmekihiliste 
võimaluste lahtimõtestamine ja omaks tegemine ning töö luulekujundite-
ga kestis neli kuud. Siis andsin noortele kuulata A. Pärdi teost „Spiegel 
im Spiegel“. Sellest sai lavastuse muusika, mille järgi Kersti Adamsoni 
Balletistuudio baleriinid liikusid. Sündis 15-minutiline luuleetendus.

Me ei saanud kooliteatrite vanema astme festivaliks lavaküpseks eten-
dust, millega me sinna minna tahtsime. Otsustasime esitada „Peeglite 
süidi“. Pidime esindama Pärnumaad Rakvere teatris. Tantsijate jaoks oli 
kaasas spetsiaalne valge põrand, teatri valguskunstnik lõi tõelise profes-
sionaalse valguspartii vaid meie kirjelduse ja luuleteksti järgi. Saalis va-
litses etenduse ajal haudvaikus, mis kestis ka etenduse lõppedes. Siis tuli 
maruline aplaus. Noored näitlejad, tantsijad, imeline F. G. Lorca luule ja 
igavikuline A. Pärdi muusika olid koos loonud meeldejäävad minutid. 
Saime Harmoonia preemia süvenemise ja suure töö eest.

Kirjeldasin neid kolme lavastust vaid selleks, et tõestada, kuidas hin-
gepuudutav, ühise energiaga loodud lavastus võib sündida ainult kollek-
tiivselt. Meie teeme.

Loomulikult on raske luua ühtset näitetruppi, see võtab vahel aega 
mitu aastat, kuid vahel sünnib see ka juhuse tahtel. See on tõeline kingi-
tus. Teatristuudiosse tulevad õpilased erinevatest Pärnu linna ja maakon-
na koolidest. Vastu võetakse kõik, kes soovivad.

Keerukas on, kui rühma sattub liiga palju väga tugeva egoga noori, 
kuid kergem pole ka, kui rühmal puudub liider. Siis pean selle rolli en-
dale võtma, trupp on ainult minu juhtida. See võib juhtuda puberteediea-
listega, kui nende tunnetes ja mõtetes on kaos. Võib võtta mitu aastat, 
kui tekib ühtne rühm, või laguneb rühm hoopis laiali, ka selline juhus on 
olnud, ja moodustub uus trupp eri ajal liitunud samaealistest. Hiljuti käis 
vanemas rühmas väga tugeva isa tütar, kes oli endast heal arvamusel, an-
dekas, kuid teistega mitte arvestav. Kuna ta oli andekas, siis esines ta ikka 
kandvates rollides. Viimases, vormiliselt keerukamas lavastuses kasuta-
sime palju liikumist. Küsisin: „Kas tahad kaasa lüüa?“ „Jah,“ vastas tema. 
Kuid teda tundes läkski nii, nagu kartsin. Ta ei viitsinud teha ning hakkas 
rühma lõhkuma. Olin sunnitud ta eemaldama. Pooleli jäi ka pearoll, sest 
ta lihtsalt ei ilmunud proovidesse (paljudel põhjustel).

Veendusin järjekordselt, et väljakujunenud isiksust enam muuta ei 
saa. Ta oli 18 aastat vana. Saatus kinkis meile kohe uue tõeliselt andeka 
näitleja, kes tegi rolli valmis mõne kuuga. Eelmisele neiule olin andnud 
suure rolli tema edasiarendamiseks, töö kestis tänu ta karakterile terve 
õppeaasta.

Nauding on õpetada noori, kes on stuudios käinud 5–6 aastat ja kauem, 
varasematel aastatel oli see tavaline. Praegusel ajal killustuvad noored 
paljude valikuvõimaluste vahel ja ei suuda siis midagi süvenenult teha.

Kõige alus nii argielus kui ka teatri tegemisel on oskus kuulata ja mõel-
da. Lõpmatuseni rõhutan – te saate oma tegelaskuju leidmiseks, avami-
seks kasutada oma aju ja emotsioone, oma mina saab kasutada ainult 
koos oma stuudiokaaslastega. Me oleme üks maailm, mis koosneb lõpu-
tult paljudest huvitavatest minadest. Me oleme koos publikuga Meie.

Rein Laos 
Pärnu Kunstide Kooli

Rein Laose teatristuudio juht
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Uuenenud Koidula muuseum  
ootab külla

Pärnu muuseumi filiaalina Jannseni tänaval toimetava Koidula muu-
seumi maja on tähendusrikas kahe suurvaimu, Johann Voldemar Jannse-
ni (1819–1890) ja Lydia Koidula (1843–1886) koduna aastatel 1850–1863. 
Põhjaliku remondi läbinud Koidula muuseum taasavati 21. septembril 
2020 koos uue püsiekspositsiooniga. Täpselt samal päeval 170 aastat  
tagasi, 21. septembril (vana kalendri järgi) aastal 1850 õnnistas Eliisabeti 
kiriku pastor Schultz sellesama Tallinna postimaantee äärde valminud 
hoone “… laulu ja palvega ning õpetaja, laste ja vanemate manitsemise 
saatel …” (väljavõte Johann Voldemar Jannseni päevaraamatust) Ülejõe 
koolimajaks. Sama  aasta kevadel oli Jannsen oma perega kolinud Vänd-
rast Pärnusse ja 1850–1863 oli Ülejõe koolimaja ühtlasi Jannsenite kodu ja  
Perno Postimehe toimetuski.

Ajaloomälestisena kaitse all olevas majas, kus nüüd on 75 aastat tegut-
senud Koidula museuum, oli viimane suurem remont 45 aastat tagasi ja 
üldine seisukord nähtavalt amortiseerunud. Hoone renoveeris Riigi Kin-
nisvara aktsiaseltsi korraldusel REV Ehitus OÜ, uue püsinäituse loomisel 
toetas muuseumi kultuuriministeerium ja tegemisel olid abiks loovagen-
tuur Pult ja Red Hat Group Design OÜ. Pärnu muuseumi kogude hoidjad 
ja teadurid tegid ära põhjaliku uurimistöö ning uue püsiekspositsiooni 
materjal kirjutati valmis oma jõududega. Uus püsinäitus sisaldab peale 
seni teadaoleva nii üllatavaid ja põnevaid fakte kui esemeid, mis seni ta-
gaplaanile jäänud.

Püsinäitusel sisenetakse 19. sajandi keskpaiga tüüpilisse koolituppa, 
kus lugemisoskus saadi kahe või kolme talvega, kirjutamise ja arvuta-
mise õppimist aga ei nõutud, vaid soovitati. Jannseni kirjutustoas, otse 
klassitoa kõrval, saab külastaja tutvuda J.V. Jannseni elulooga ning ees-
ti järjepideva ajakirjanduse alguslooga, kus ajalehe Perno Postimees ehk 
Näddalileht esimene number ilmus 5. juunil 1857. Jannsenite söögitoas, 
mis asub teisel pool klassituba, saab aimu kodusest kasvatusest, majan-
duslikust toimetulekust ning elamistingimustest. Põhjaliku ülevaate Ly-
dia vanemate päritolust annab Johanni ja Emilie sugupuu söögitoa seinal. 
Lastetoa väljapanek on pühendatud  Lydia Jannseni Koidulaks kujune-
misele. Pikemalt peatutakse tema hariduskäigul, kirjanikuks kujunemise 
teemadel ning Koidula ja Viru lauliku (Friedrich Reinhold Kreutzwald) 
vahelisel kirjavahetusel. Lisaks annab väljapanek ülevaate Jannsenite 
pere lastest. Külalistetuba toob Jannsenite Pärnu-kodu seinte vahele nen-
de tegevuse kõrgaja – Tartu-aastad: elame kaasa ajalehe Eesti Postimees 
tõusule ja langusele, saame osa esimesest eesti üldlaulupeost, vaatame, 
kuidas sündisid eesti teater, Eesti üliõpilaste selts, Eesti Aleksandrikooli 
liikumine ja rahvusvahelised hõimusuhted. Koidula kunagises lapse- ja 
varase nooruseakodus on ruumi ka väljapanekule tema abielu-aastaist, 
millest viimane, raskeim, muutis Michelsonide Kroonlinna korteri Koi-
dula haigetoaks. Kogu ekspositsioonis on vitriinides esitletud originaale-
semed ja kiire ülevaate annavad stendid. Interaktiivsed puutetundlikud 
ekraanid võimaldavad põhjalikumalt teemadesse süveneda lugedes või 
kuulates, kuidas Jannsen ja Koidula ise audiogiididena täiendavad eks-
positsiooni oma mälestuste ja konkreetsete juhtumite kirjeldustega. Ma-
jale on lisandunud ka  uus ruum hoone teisel korrusel– Postimehe tuba. 
Siin saab süveneda ajalehtedesse, teha uurimistöid, vaadata ajutisi näitusi 
ning suurelt ekraanilt Jannseni ja Koidula teemadel tehtud lavastusi, dok-
filme ja telesaateid. Seda, kas 21. sajandi tehnoloogia ja 19. sajandi keskpai-
ga interjöör täiendavad üksteist või lähevad teineteisega vastuollu, saab 

Foto Pärnu Koidula muuseumi kogustAvaüritus.
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iga külastaja hinnata värskenduskuuri läbinud muuseumi uksest sisse 
astudes. Igatahes oleks mõistlik ekspositsiooni tarvis veidi enam aega va-
ruda, sest huvitavat uut lugemist-kuulamist jätkub kauemaks kui üheks 
külastuseks . 

Kõik Eesti kirjanikele pühendatud muuseumid teevad head tööd ning 
senikaua, kuni jätkub raamatusõpru, ollakse huvitatud ka kirjanikemuu-
seumidest. Muuseumide ekspositsioonides valgustatakse kirjanike ja 
nende loomingu uudseid aspekte ning tehakse sellega seoses tänuväärset 
tööd mitteformaalses koolihariduses. Koidula muuseumi klassitoas on 
veel säilinud XIX saj. keskpaiga koolitoa hõngu ning siin saavad väikesed 
ja suured Vana aja koolitundides ajas tagasi rännates Papa Jannseni õppe-
meetodeid kogeda. Külastajad saavad teavet tolleaegsest koolipidamisest 
ja koolimaja püsiasukatest. Lisaks oma käega proovida kirjutamist sule 
ja tindiga, lahendada rehkendamisülesandeid ja näidata oma lugemisos-
kust.

Uudistamist leiab ka õuealal. Muuseumi tagaaed kuulus juba 1850. 
aastal Ülejõe vallakooli juurde ja oli tollal palju suurem. Et piirkonna kõi-
ge pikema traditsiooniga kultuurikeskust senisest paremini ära kasuta-
da, valmis siin tänavu suve hakul vabaõhulava koos välinäituse pinnaga. 
Ümber kujundatud õueala on ligemale 3600-ruutmeetrine. 

Ehitised projekteeris Karri Tiigisoon EKE Projektist ja ehitas Pärnu 
REV OÜ. Kinnistul paiknev kõrghaljastus on võimalikult palju säilitatud, 
lisandunud on piletimaja, tualetid, heli- ja valgusseadmete kasutamist 
võimaldav vabaõhulava olmeruumi ja inventarihoidlaga, statsionaarsed 
seljatoega pingid 350 külastajale ja tantsuplats, kuhu saab panna 100 lisais-
tekohta kontsertide ja teatrietenduste puhul. Lavaplatvormi ja selle esist 
tantsuplatsi on maapinna suhtes langetatud, nii et moodustub lavakauss 
ja amfiteatrilaadne vaatajate nõlv. Kahel pool lava asuvad varikatused ja 
läänepoolne galerii, kus võimalik teha ajaloo- ja kunstiväljapanekuid.

Meil on heameel, et kogu muuseumikompleks sai pärast kaheksa aasta 
pikkust pühendumist selle nimel, et Jannsenite elutöö alguspaik taas roh-
kem väärtustuks, valmis. Eelkõige aga avaldame niimoodi oma austust 
nende isikute vastu, kes vaieldamatult on meie elu ja kultuuri muutnud 
ning rikastanud. Muuseum võib olla mänguline, kuid tema peamine ees-
märk on siiski muus. Muuseum näitab, et meil on väärikust ja enesekind-
lust hinnata oma suurkujusid.

Lisainfo: http://www.parnumuuseum.ee/koidulamuuseum

Elmar Trink
Koidula muuseumi juhataja

Foto Pärnu Koidula muuseumi kogust

Fotod Pärnu Koidula muuseumi kogust

Elmar Trink.



RAPLAMAA    Rahvakultuuri aastaraamat 2020   RAPLAMAA     200 201Rahvakultuuri aastaraamat 2020

RAPLAMAA TUNNUSTUSED 2020 
  
Kultuuripreemia 
Marike Uusjärv,  Pikaaegse koorimuusika ja rahvakultuuri 
   traditsioonide hoidmise eest Kabala piirkonnas

Kohila Sümpoosion  Kohila Sümpoosionile kui traditsiooni kandjale ning  
   olulisele sündmusele kohalikul ja rahvusvahelisel  
   tasandil, mis kogub kaasaegseid puupõletusealaseid  
   teadmisi-oskusi ning toimib nende vahendajana 
   professionaalses ringkonnas ja tavapubliku hulgas

Wäega Wärk MTÜ   Pärimustraditsioonide hoidmise ja innustunud 
   levitamise eest Märjamaal
Rait Talvoja  Paikkonna ajaloo säilitamise ja tutvustamise eest
Kairis Kontus  Pikaaegse panuse eest kultuurielu edendamisse ja  
   kogukonna kaasamisse Kohilas

Evelin Saul ja  
Juss Heinsalu 

RAPLAMAA

VIGALA

Märjamaa Folgi peakontserdi finaal –
kõik esinejad tantsivad koos  

Kuo Tu Tetsut. Foto Aare Hindremäe
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Aastapreemia 

Noorte Filmifestival Kaader   Noorte ja filminduse sinasõpruse hoidmise eest
(MTÜ Filmipidu)

EELK Hageri koguduse  Eesti algupärase koorimuusika edendamise ja
kammerkoor Lambertus  salvestamise eest

Jüri Pritsin Kapa Festival  Kohila valla laste ja täiskasvanute spordielu  
   edendamise eest. Suurepärase Kapa-Festivali   
   korraldamise eest
Malle Talvoja  Juuru piirkonna kultuurielu elavdamise ja  
   raamatukogu arendamise eest
Maria Saarna   Hageri kogukonna kultuuri- ja seltsielu aktiivse  
   edendamise eest
Kultuuripärl
Margus Mikomägi  Rapla ja muu maalima teljel kirjutav kultuuritark,  
   kes kastab aegajalt oma vaimusärgi ajavoolu  
   jõkke, peatab voolu ja paneb sinna korraks muljet- 
   avaldava kommentaaritõkke.
Elutööpreemia 
Madis Pärn  Hingega tehtud töö eest Alu spordielu üles- 
   ehitamisel ning hoidmisel. Hindamatu panuse eest  
   maakonna spordielu edendamisel läbi oma elu

Märjamaa Folk 15

Igal suurüritusel on oma rõhud. XV Märjamaa Folk, mis koos XXIII 
Märjamaa Päevadega lõppenud nädalavahetusel teoks sai, toimus keeru-
lisel ajal, kui meie kõiki ettevõtmisi dikteerib koroonaviirus. 

Kui piirangud leevenesid, otsustas toimkond kohaliku suurpeo ikka 
ära pidada. Kuri viirus mõjutas siiski seda, et seekord tulid väliskülalised 
vaid Leedust. Kaugemate maade tantsud tõid Märjamaale kaks Tallin-
nas tegutsevat vähemusrahvaste kollektiivi. Mõneti meenutas seekordne 
pidu folkfestivalide algusaegu, kui väliskülalisi veel väga palju ei olnud. 
Samas tantsukaart, mida täitsid Leedu, Korea ja Kaukaasia rahvaste tant-
sud, sai seegi kord päris kirev. 

Avatseremoonia sisse juhatanud Kalev Järvela ütles, et see on esimene 
suur pidu kohapeal pärast koroonapandeemiat. Vallavanem Meelis Välis 
tegi tagasivaate folkfestivalidele Märjamaa Nädalalehes aastate jooksul 
ilmunud kokkuvõtete põhjal. Neis kajastustes on alati olnud oluline tegija 
ilm. Peopäevadesse on jagunud vihma, kuid siiski on kõik plaanitu ellu 
viidud. Seekord oli korraldajate poolel ilm ilus. 

Segarühma Tantsukas noored võtsid rongkäigust osa ratastel. Foto Aare Hindremäe
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Folgipeo lippu kutsuti heiskama neli tänavu Märjamaa gümnaasiumi 
kuldmedaliga lõpetanud noort – nii rikkalik oli seekord kõige kirkamate 
medalite saak. Lipumasti juures olid neist Helen Kaun, Triinu Toomet 
ja Hendrik Kuhi. Ajateenistust alustanud Roland Luhaväli jõudis kaitse-
väest kohale õhtu edenedes. Tema kandis järgmisel päeval rongkäigus 
peotuld. 

Heakorrakonkursist kokkuvõtteid teinud Margus Vaher ütles, et  
Märjamaa vallas on ilus elada ja tänas inimesi, kes hoiavad meie ümbruse 
nii ilusana. 

Seekordne festival kestis kolm päeva ja kõik sündmused peale nais-
koori kontserdi toimusid õues. Avaõhtut jätkas Laikrete perebänd.  
Festivaliklubigi peeti keskväljakul. Muusikat tegi seal Väliharf ja nagu 
ikka, õpetati vastastikku oma tantsude samme. 

Päikseline laupäeva hommik täitis Märjamaa keskväljaku müügiletti-
dega, kus pakuti käsitööesemeid, istikuid, mett ja muud suupärast. Silma 
rõõmustasid armsad koduloomad, vanad jalgrattad ja vanaaegsed lapse-
vankrid Kärust. 

Kodukohvikud pakkusid head ja paremat

Kui eelmisel õhtul läks naiskodukaitsjate korraldatud Märjamaa esime-
sele ööorienteerumise rajale alevis kümme võistkonda, siis 21 kodukohviku 
otsijatel tuli liikuda valla eri paigus. Põgusad jutuajamised mõne kohviku-
pidajaga olid selle poolest sarnased, et kõik rõhutasid külastajate rohkust. 

Oma muljeid jagas külaline Tallinnast, kes külastas Märjamaa folki esi-
mest korda. „Wäega Wärgi „Wäega waimustav mekk“ Haimre pst 17: vahva 
lõõtspillimäng tervitas saabujat, loodud oli väga mõnus kodukohviku atmosfäär, 
just selline peaks üks õige kodukohvik olema. Jaama 4 kohvikus Folk Kestab oli sel-
line mõnus noorte vibe, hea muusika, mõnus seltskond, väga sõbralik ja abivalmis 
pererahvas. Nii head vrappi pole kunagi saanud, samuti maitses makaronisalat 
imehästi. Olime meeldivalt üllatunud ja kiidame antud kohviku pererahvast sellise 
ettevõtmise eest! Pärnu mnt 78 Aiakohvik: olime sealse aia ilust pahviks löödud, 
nautisime kodukohviku atmosfääri, samuti maitses oblikasupp ja rabarberikook 
väga. Tore oli vestelda ka kaugelt maalt koju saabunud peretütrega. Saunakohvik: 
parim koduõlu, maitsvad lestad, sulnis õhkkond, lahe vastuvõtt. Järgmisel aastal 
plaanime ka saunamõnusid proovida.“

Üks külastaja oli väga rahul kõigi kohtadega, kust ta jõudis läbi astuda, 
aga tipuks jäi Sepajõe talu kohvik Valgus, mis pälvis kiitust kauni ümbru-
se ja väga maitsvate kookide eest. 

Naiskodukaitse kohvik Koobas avas oma uksed alles siis, kui teised 
lõpetasid. Nende asukoht oli lauluväljaku kõrval, kuhu õhtuks rahvas 
koguneski. Einestada võis kas väljas või hoopis maakeldris. Siin oli rõh-
ku pandud toitude vahvatele nimedele. Letil oli kardemonisai „Keeruta 
jamast välja“, vahvel „Kahuritoru“, meekook „Magus unenägu“, napoo-
leonikook „Väejuht“, rummipall „Sõduri julgus“, kiluleib „Sõduri amps“, 
aga selle kõrval ka kunagise Koopa baari originaalretsepti järgi valmista-
tud „Koopa salat“ ja „Koopa kook“. Kohviku tulu läheb laste mängupäe-
va korraldamiseks. 

Kindlasti jagub tabavaid iseloomustusi kodukohvikutele veel. Meie 
hulgas on palju hea käega söögitegijaid ja tunnustust väärivad kõik need, 
kes selle pingutuse ette võtsid. 

Tantsupõrand rahvast täis

Folgi peotule süütas Maiu Linnamägi, kes just 1. augustil 50 aasta eest 
alustas Märjamaal kultuuritööd. Peo vahetekstid koostas ja kandis täna-
vu ette Vana-Vigala rahvamaja juhataja Astra Põlma. 

Kontserdile järgnes Anne Veski esinemine. Enne kui armastatud laul-
ja lavale läks, oli ta nõus poseerima ühispildil koos paljude huvilistega. 
Kohe esimese laulu ajal läksid tantsupaarid põrandale ja nii jätkus see ka 
pärast ilutulestikku, kui lavale tuli ansambel Vanaviisi.

Kaukaasia tantsuansambel Terek Märjamaa Folgil. Foto Aare Hindremäe
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Pühapäeva pärastlõunal oli sündmuste keskpunkt Paisu talu avaral 
õuel, kus algas lõõtsapäev. Seekord pani end esinemiseks kirja 52 pilli-
meest. Külastajate lehel oli 419 nime, aga arvata võib, et tegelikult käis 
inimesi rohkemgi. 

Lõõtsapäeva on viimastel aastatel juhtinud Jaak Vahtramäe, kes sooja 
huumori ja heatahtlike anekdootidega pause täidab ja tuju üleval hoiab. 
Kehakinnituse eest hoolitseb Paisu talu kohvik, mille toidud esindavad 
maailma erinevaid maitseid. 

Pillipeol sai iga mängija esitada kaks lugu. „Siin on nii meeldiv õhkkond. 
Juba selle pärast tasub kaugelt kohale sõita,“ kinnitas Võrumaalt tulnud neiu 
Kertu Hordo, kes mängib lõõtspilli kaheksa aastat. Lisaks n-ö pealavale 
sõrmitseti pille oma esinemist oodates või ruumika õue nurkades. Tava-
päraselt lõpeb pikk päev ühislugudega, millele paneb punkti „Pillimehe 
leib“. 

Elle Sirel Märjamaalt oli rahul, et sai kohale sõita Paisu ekspressiga 
ehk võõrustajate bussiga. Väga palju inimesi bussis ei olnud, küllap eelis-
tati tulla „oma hobustega“, sest parkimiskohad olid autosid paksult täis. 
Naise sõnul on ta nii suur lõõtspillimuusika austaja, et lisaks kodukandi 
pillipeole, mida ta südamest naudib, käib samalaadsetel üritustel mujalgi. 

Tänavune folgipidu on lõppenud. Korraldajad kinnitasid, et kohtume 
järgmisel aastal.

Reet Saar

Pillimeister Rait Pihlap ja  
Kandlekoda Kumma külas

Rait Pihlap on kandlemeister, kes tegutseb esivanemate põlistalus 
Kumma külas Raplamaal. Tema töökoda Kandlekoda on spetsialiseeru-
nud rahvapillide valmistamisele. Eestis pole võimalik õppida pillimeist-
riks ning seepärast on Rait Pihlap iseõppija ja teeb palju tööd, et leida pil-
lide valmistamisel paremaid lahendusi ning luua uusi tehnilisi lahendusi, 
eriti mis puudutab suuri kandleid. Ta alustas väikekannelde meisterda-
misega aastal 1999 ning on erinevaid kandleid valmistanud juba 20 aastat. 
Teda köidab kandle juures selle pilli lummav ja müstiline kõla. Pihlap on 
sügavalt süüvinud kandle kõlaliste ja ehituslike iseärasuste uurimisele ja 
täiustamisele. Muusikahuvi pärineb Raidil vanavanematelt: nii vanaema 
kui vanaisa olid külapillimehed, mängisid kohalikus ansamblis viiulit 
ning mandoliini. 

Rait Pihlap valmistab 6–15 keelega väikekandleid, külakandleid, 
basskandleid, Hiiu kandleid ning ainukesena Eestis – kromaatilisi kand-
leid. Eesti tüüpi kromaatilist kannelt on üsna keeruline valmistada, kuna 
sellel on keeli 46–58 ning sellest tulenevalt on pillil väga tugev pinge, mis 
teebki valmistamise keerukaks ning nõuab suurt meisterlikkust ja kõr-
gekvaliteedilisi materjale.

Eelmise sajandi keskpaigas lõi Eesti kandlemeister Väino Maala kro-
maatilise kandle näol ainulaadse nn lõikuvate keeltega süsteemi, kus pil-
likeeled on jaotatud klaveri mustade ja valgete klahvide põhimõttel ning 
see võimaldab mängijal paremini keeli leida ja noppida. Pihlap on suu-
rendanud varem klaverivabrikus valmistatud 46-keelse pilli keelte arvu 
kuni 58 keele peale, mis võimaldab laiendada mängitavat repertuaari va-
likut. 

Eesti kromaatiline kannel on unikaalne, sellist pole mujal kandlemaa-
ilmas ning sellise kandlemängu traditsiooni elushoidmine ja pillide kest-
mine on meie rahvakultuurile väga oluline.

Kui väikekandled valmivad nädalaga, siis kromaatiline kannel on 
kahtlemata mahukam töö ja selle valmistamiseks võib kuluda ka mitu 
kuud. Tegelikult on aga kandle valmimise protsess palju pikem. Esmalt 
tuleb leida materjal, millest pilli tegema hakata. Kõlalauaks sobib hästi 
kidurates tingimustes kasvanud kuusk, mis on pärit Alpidest, Karjalast. 
Lisaks kuusele kasutab Rait oma loodud pillides näiteks vahtrat, pööki ja 
erinevaid spoone. Kahtlemata moodustavad olulise osa kandlest keeled 
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ning need teeb ta ka ise. Lisaks on ta valmistanud keelemähkimismasina, 
et valmistada ise ka bassikeeli. Oma töös kasutab Rait küll masinaid, kuid 
lõppkokkuvõttes valmivad pillid siiski käsitööna.

Rait arvab, et pillide valmistamine vajab kindlat inimtüüpi, ja pilli-
meistriks sobib inimene, kes kunagi ei loobu katsetamisest ja parenda-
misest, kuid hoiab alles ka vana: aina otsib, katsetab, juurdleb – miks see 
kõla ikkagi selline on, mida muuta. Ehk piltlikult öeldes peab suutma 
minna oma tunnete ja mõtetega pilli sisse. 

Pihlapi pillidel mängivad paljud Eesti kandlemängijad – Tuule Kann, 
Anna-Liisa Eller, Eva Väljaots, Elo Kalda, Ella Maidre, Mari Kalkun jt 
ning väga paljud lapsed ja noored.

Margit Kuhi

Valtu Külateatri 100 järjestikust 
tegevusaastat

20. sajandi esimesel poolel aktiviseerus Eestimaal seltsielu ja haka-
ti looma mitmesuguseid ühinguid ning seltse. Nii loodi ka 1920. aastal 
Raplamaal Kaerepere külas Valtu kooli juurde koolijuhataja August Tur-
pi poolt Valtu Eneseharimise Ühendus. Ühenduse raames viidi läbi mit-
mesuguseid kursusi ja tehti peoõhtuid – algselt koolis, sest ühendusel 
puudus oma maja. Nii tehti näitemängu ühes klassitoas n-ö laval, publik 
oli teises klassiruumis, vahesein eraldas ja oli avatav. 

Aasta möödudes tuli uus koolijuhataja – Jakob Sülla, kellest sai tõeli-
ne seltsielu hing ja näitemängude pooldaja. Nüüd toimusid koolis peod, 
kus astusid üles karskusringi liikmed kõnede, laulude ja näitemänguga. 
Hiljem olid kavades veel võimlemine, ilulugemised, kõnekoorid, isegi 
klaveripalad. Vahepeal olukord veidi muutus, sest selline pidude kor-
raldamine hakkas õppetööd segama, ja nii otsustas ühing osta oma maja. 
Koolimaja lähedal asuv Valtu mõisale kuuluv tühjalt seisev magasiait 
leiti sobiv olevat. 1923. aasta 23. juunil avati Valtu Hariduse Seltsi maja  
A. Kitzbergi näidendiga „Libahunt“. 

Lavastusi nagu paisu tagant

Uues majas algas veelgi hoogsam seltsitegevus. Mängiti näidendeid 
„Nõia tütar“, „Jüri Rumm“, „Kauka jumal“, „Punga-Mart ja Uba-Kaarel“, 
„Neitsid lampidega“, „Neetud talu“, „Tagahoovis“.  Seltsi juhatus kor-
raldas kohalikele noortele näitemängukursused. Osalejaid oli rohkesti. 
Õpiti lavakõnet, lavalist liikumist, grimeerimist, dekoratsioonide valmis-
tamist, suflööritööd. Lavastusi hakkas tulema nagu paisu tagant. Näiteks 
aastal 1929 esineti rahvale kümne näidendiga. Et oleks peolisi, oli igaks 
peoks vaja õppida uus näidend. Igaks peoks müüdi 80–120 piletit. Saa-
dud tulust maksti lõbustusmaksu, tasuti näitemänguraamatute eest; osa 
raha läks lava dekoreerimise, grimmi ja parukate ostmise jaoks. Kasutati 
etteütlejat, kes oli peidus lava serval oleva suflöörikasti all. 

Kindlat näiteringi-koosseisu polnud, kuid proove tehti palju, need toi-
musid hilisõhtuti pärast talutöid. Näitlejad tulid kohale ümberkaudsetest 
küladest, mõned õige kaugelt. Aastaid oli seltsielu hingeks ja näitejuhiks 
August Roosimaa. 

Rait Pihlap. Foto Ants Tammik
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Sõjaaeg ja Nõukogude korra saabumine muutis palju: seltsielu soikus, 
seltsid likvideeriti. Veel ainult koolis tehti kõnekoore ja loeti patriootlikke 
luuletusi. 1949. aastaks oli seltsimajast saanud rahvamaja. Rahvas hakkas 
tasapisi jälle koos käima. Näiteringi juhendas kohalik mees Artur Lina-
mäe. 

1949. aastal osaleti edukalt näiteringide ülevaatusel, kus maarahvama-
jade seas saadi 4. koht näidendiga „Brigadir“. Väljasõitudel käidi lahtise 
autoga, tuule- ja tolmuvarjuks kased. 

Kolhoosi Tee Kommunismile klubi näitering sai uue hoo, kui klubiju-
hatajaks tuli mitmekülgne koolimees Osvald Ellermaa. 1965. aastal esineti 
Rapla rajooni näiteringide ülevaatusel A. Liivese näidendiga „Viini post-
mark“. Kiideti  trupi ühtlaselt head taset. 1967. aastast sai klubijuhatajaks 
Helgi Sussi, kellel oli hea koostöö tolleaegse majandijuhi Tenno Teetsiga. 
Samal aastal võttis toimiva näiteringi üle Anne Oeselg (Archipov), kes 
nüüdseks on seda heade kaasteelistega suutnud toimivana hoida 53 aas-
tat. Algul ikka näidend aastas erinevate inimestega. On osaletud nii va-
bariiklikel kui ka rajooni (maakondlikel) ülevaatustel. Lisaks näidenditele 
oleme teinud estraadi, luuleetendusi, kirjanduslikke kohtumisi. Meil on 
tegutsenud noorteklubi nimega R/Lambivalgus, mille president oli Helgi 
Laiapea.

Näitering laienes, nii et ühest näidendist jäi väheks. Tuli leida reper-
tuaari lastele, noortele, täiskasvanute mitmele grupile. Paljud näitlejad on 
välja kasvanud kohaliku kooli näiteringist. Kõik huvilised peavad leid-
ma rakenduse, sest muidu võib teha tahtmine ära kaduda ja see oleks 
ühe paikkonna kultuurielus suur kaotus. Valtus on tekkinud omalaadne 
ühendus: kool + seltsimaja = külateater. 

Meie tegevus on muutunud laiapõhjaliseks. Juurde on tekkinud Luge-
misteater (10 aastat). Lugemisteatris lavastatud lugudega oleme käinud 
mujalgi esinemas. Koolis on toimunud omaloominguliste näidenditega 
juba 10 aastat „Koolilava“. 2020. aastal täitus 25 aastat kohalikul teatrifes-
tivalil „Külalava“. Seal antakse välja Teatri Manni ja Teatri Tõnni tiitleid 
ning Tuleviku Tähe dokustaate. Kutsugit „Valtu rahvaga teatrisse“ veab 
25 aastat väsimatu kultuurihing Helgi Sussi. Nii mitmekesist teatrialast 
tegevust vähemalt Rapla maakonnas vastu panna pole. 

Käime, kus rongid enam ei käi

Kui moodi tulid truppidele nimepanekud, siis sai meist Anderaasuke, 
põhjendusega, et „kas meil annet on, aga raasuke ikka on!“. Näiteringi 
ringreisid on meid viinud väga paljudesse Eestimaa paikadesse, eriti oo-
datud oleme seal, kus „rongid enam ei käi“. Meile pole probleem anda 
etendusi mitu päeva järjest või mitu etendust päevas või vajadusel ka sü-
daöösel. Meie repertuaaris on mitmesuguseid lugusid, aga kõige rohkem 
siiski komöödiaid. See on trupi soov. 

Ja kui aastal 2020 tähistati ühes paikkonnas sadat peaaegu katkematut 
näiteringi tegevusaastat, siis see väärib tähelepanu ja tähistamist. Kevad-
hooaeg läks koroonast tingitult pausile. Teine poolaasta on olnud väga 
tegus. 28. juulil kogunesid huvilised Kumma külasse Resti talu juurde, et 
ehedas keskkonnas lugeda Erni Kase raamatut „Leikude“. Sellega sai tä-
histatud ka Lugemisteatri 10. tegevusaastat. Ilus ja pikk meenutuste päev 
oli 8. august, kui sõitsime kalmistule, et süüdata küünlad kunagiste la-
vastajate ja näitlejate haudadel. Peatusime ja rääkisime mõne sõnaga kal-
mistul puhkavatest inimestest, nende teatritegemistest. Küünlaid süttis 
40. Siis sõitsime Saunaküla külasse, et teha piknik Hundiaugu talu juures, 
sest sellest perest on läbi aegade paljud olnud tegevad Valtu seltsimaja 
näiteringis. 

Valtu Külateatri 100. aastapäeva pidustuste hulka kuulus ka stiiliõhtu 
„Tähtede Gala 100 aastat tagasi“, mis toimus Valtu Seltsimajas 10. oktoob-
ril. Ühtlasi avati seltsimaja õues Valtu Seltsimaja poolse kingitusena mee-
nutuste pink, mille eest oleme juhataja Tiiu Teetsile südamest tänulikud. 

Anderaasukese seltskond stiiliõhtul „Tähtede Gala 100 aastat tagasi“ vastavatud pingi  
juures. Foto Aare Hindremäe
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Galaõhtu oli ühtlasi ka tänuõhtu ning paljud näitlejad ja abilised said tä-
nukirjad ja meened. Andsime üle kohalikud tunnustused „Oskar-Augus-
tid“ kõige enam rolle pidanud kehastama nais- ja meesnäitlejale. Esitasi-
me luuleetenduse „Sinilindu püüdmas“. Õhtujuht Arlet Palmiste hoidis 
meeleolu kõrgel. Õhtu lõppes õues kauni tuleetendusega. 

Külateater algatas konverentsi

24. oktoobril toimus konverents Valtu põhikoolis teemal „Külateater 
seob põlvkondi“. Konverentsi algatus tuli Valtu Külateatri poolt. Osa-
võtjaid, samuti ettekannete tegijaid oli nii oma maakonnast kui ka kau-
gemalt. Päeva jooksul arutleti külateatri üle mitmest vaatenurgast ning 
tähistati just samas koolis alguse saanud kohaliku teatritegevuse algust. 
Otse naelapea pihta läks Noorsooteatri näitleja, Leino Rei, ettekanne, sest 
tema on Valtu kooli vilistlane, ise koolipõlves näidelnud. Leino ema ja isa, 
vanaema ja vanaisa ning ka Leino tütred on kõik Valtus näitemänguga 
tegelenud. 

Kogu juubeliaastale sai pandud punkt 20. novembril, kui toimus  
25. teatripäev. Ka see oli tavalisest teatripäevast pidulikum, sest anti tänu-
kirju ja meeneid. Plaanikohaselt oli see viimane  suur kohalik teatripäev. 
Sai kuulata kunagiste Teatri Mannide ja Tõnnide meenutusi. Teatri Man-
ni ja Teatri Tõnni sel aastal enam lastele välja ei antud ning rändauhinna 
nukud läksid nüüd väljateenitud puhkusele. Vaatasime luulekava „Sini-
lindu püüdmas“ (E. Eha-Are), näidendeid „Saunaeide tõde ja õigus“ (M. 
Karusoo) ja „Isamaa pääsukesed“ (A. Kivirähk). Toimus raamatu „Valtu 
Külalava 25 aastat“ esitlus, mille autor-koostaja on Anne Archipov. Ilus 
ning kokkuvõttev punkt möödunud aastatele. 

Kõiki neid sündmusi varjutas varitsev koroonavari. Juubeliaasta läks 
siiski tegijate arvates korda. Veel toredam, et meie toimetamised leiti 
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja Raplamaa Omavalitsuste Lii-
du Aasta Teo nominentide hulka pääsemisega tunnustuse vääriliseks.

Anne Archipov 
Valtu Külateatri juhendaja

“Külalava” 25, lasteetendus “Kuldhani”. Foto Aare Hindremäe
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SAAREMAA
SAAREMAA TUNNUSTUSED 2020 

EESTI KULTUURKAPITALI SAAREMAA EKSPERTGRUPP 
TUNNUSTAB

Aastapreemia
Imbi Padar Saaremaa kihelkondade kudumistraditsioonide   
  elus hoidmise eest
Madis Kalmet  Suveetenduse “Õitsev meri” tundliku ja õnnestunud   
  dramatiseeringu ja lavastamise eest Saaremaal Vikil
Tiiu Tammoja  Kohaliku kultuurielu kõrgetasemelise ja väljakutseid  
  pakkuva korraldamise eest
Urmas Randma  Saaremaa paigutamise eest maailma malekaardile
Alver Kivi  Saaremaa spordielu suulise ja kirjaliku talletamise eest

Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia
Väino Uibo  Pikaaegse pühendumise eest teatritegevusele Saaremaal

Saaremaa Kultuuripärl
Veikko Lehto  Muusikamees, kelle käe all häälestub nii klaver kui laulja. 
  Nii ansambel kui ka ühendkoor.

Elutööpreemia
Tiiu Villsaar   Saaremaa kultuuri edendaja, väärtustaja ja hoidjaNaisrühm Kabujalake. Foto Gert Lutter

JAANI
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Kirjatud teekond läbi Saaremaa
Ma ei ole sünnilt saarlane, aga Saaremaa on minu koduks juba 35 aastat. 

Igapäevatöös tegelen numbritega, olen mikroettevõtja ja osutan raamatupi-
damise teenust. Olen hobikuduja ja minu lemmikhobiks on saanud Saaremaa  
etnograafiliste esemete põlissaarlaste moodi kuduma õppimine.

Aastaid tagasi räägiti, et Saaremaal olla kunagi kantud väga erilisi kin-
daid, aga millised need kindad olid, ei teadnud täpselt keegi. Esimest kor-
da puutusin kokku Saaremaa kinnastega kümmekond aastat tagasi Riina 
Tombergi koolitusel. Ei osanud ma sel ajal üldse peenikeste varrastega 
tihedalt kududa, lõng oli 8/2 ja tulemus ehmatav. Päris tükk tegemist oli, 
et Eesti Rahva Muuseumist (ERM) kindapilte ja legende saada, ka õiget 
värvi paraja jämedusega villast lõnga ei olnud olemas. Õnneks on täna 
kõik teisiti!

Vana aja kindad jagunesid töö-, käima-, pulma- ja kirikukinnasteks. 
Töökindad kooti lihtsama mustriga ja tugevamast lõngast. Katki läinud 
kinnas nõeluti sageli kandmiskõlbulikuks või lõigati otsad ära ja kasutati 
randme- või muttkindana.

Saaremaal kasutati muttkindaid kalapüügi ajal mutnikutüüpi kalavõr-
gu lappamisel. Käimakinnastega tööd ei tehtud, need olid uhkemad, nen-
dega mindi küla vahele ja kanti ka vöö vahele pistetuna. Käimakinnastel 
oli rohkem iseloomulikke kohalikke detaile.

Kõige pidulikumad ja uhkemad olid pulma- ja kirikukindad, mis kooti 
väga kvaliteetsest lõngast ja valitud mustritega. Pulmakinnastel olid uh-
ked värvilised kirjad ja lõngast narmad. Naiste kirikukindad kooti sageli 
valgest peenest lõngast pitsilises koes.

Saaremaa kinnas oli üldjuhul väga lühike, ulatudes vaid randmenuki-
ni. Vana aja kinnas kooti peenikese vardaga tihedas koes ja tavapäraselt 
väikese kirjaga, eri toonides sinist, rohelist, valget värvi lõngaga. Vaid 
Jämaja kihelkonna kindad olid oma värvikirevuse poolest võrreldavad 
Muhuga.

Kõik 58 kindapära kudusin muuseumites (ERM, Helsingi, Peterburi 
etnograafiamuuseum) olevate kinnaste eeskujul. Iga pära külge kudusin 
natuke eeskujuks olnud kinda mustrit. 

Kindaid uurides ilmnes, et kindapärade järgi saab eristada Saaremaa 
piirkondi ja kihelkondi. Saaremaal on armastatud pitsilisi kindapärasid 
nii meeste kui naiste kinnastel. Tugevasti eristuvad näiteks Jaani pitsi-
lised tagasipööratud randmeservad, Mustjala loogelised väga kindla 

mustriga pärad, Karja viltuse koega kindapärad. Väga huvitavad on Ki-
helkonna ühesuguse kirjaga tumedad kindad, millel on kitsas tagasipöö-
ratud ja pära külge kinni kootud servarant. Üksnes taolistele Kihelkonna 
kirikinnastele on Saaremaal kootud pöidlakiil. Sõrve otsa, Jämaja kirevad 
kindapärad eristuvad teistest tehnikate, sarnase ornamendi ja värvirütmi 
poolest.

Tore oli teada saada, et 19. sajandi teisel poolel elas Saaremaal vähe-
malt kaks vilunud meeskudujat: Nau Jaan ja Vagane Mihhail Karja kihel-
konnast.

Ajapikku tekkis soov näha Saaremaa kirjasid kihelkonniti korraga ja 
püüd mõista, miks ja kuidas just selliseid mustreid loodi. Kuidas neid 
mustreid omal ajal loodi, ei tea keegi, aga teada on, et edasi anti neid 
kudujalt kudujale. Kuna  puudub võimalus näha eri piirkondade kindaid 
kompaktselt esemelisel kujul, siis tekkiski mõte panustada rohkem Saa-
remaa pärimuskultuuri ja anda oma isiklik panus, mis aitaks tutvustada 
maakonna eriilmelisi kindapärasid ja edendada Saaremaa etnograafilist 
kudumistraditsiooni.

 Saaremaa võib väga uhke olla oma esivanemate ajaloolise kudumist-
raditsiooni üle, minul oli kududes suur rõõm osa saada sellest pärandist.

Imbi Padar

 Autor Iti Padar
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Pill tuleb pika ilu peale  
(ehk lõõtsameisterdamise võlu ja valu)

Lühidalt on see lugu sellest, kuidas Anu, Lembit, Jaanus, Viktor, Rai-
vo, Õie, Lille, Marite, Hans, Anneli, Tõnu, Tiia ja Herve endale lõõtspilli 
meisterdasid. See on lugu julgest pealehakkamisest, eneseületamisest ja 
tulemuseni jõudmisest.

Kuidas see lugu algas?
Eks kuuldused sellest, et lõõtsamäng ja lõõtsameisterdamine kogub 

mandrimaal populaarsust, jõudsid tasapisi ka saarlasteni. Tublisid 
mängumehi on muidugi ka siinpool Suurt väina, aga vähe, kaugelt liiga 
vähe. Siinsetest pillimeistritest olid kuulnud vaid vähesed õnnelikud. 
Aga ometi leidis grupi kokkukutsuja Marite Madisson üles kaks tublit 
meest, Margus Trausi ja Urmas Rahniku, kes olid oma kätega mõnegi 
pilli valmis teinud ja nõus pillimeisterdamise kursust vedama. Kolm-
teist (hull)julget huvilist olid valmis alustama, kuigi enamik meist ei 
teadnud midagi lõõtspillist ega selle mängimisest. Detsembris 2018 oli-
me Nasva klubis koos. Hiie Mook võttis meid lahkesti vastu ja Nasvast 
saigi meie kokkusaamiskoht ligi kaheks aastaks.

Esimene töine kogunemine ...
toimus 2.–3. märtsil 2019. Osalejad said eelnevalt pika nimekirja 

tööriistadest, mida vaja kaasa võtta. Aga tähelepanuväärseim on see, 
et õpetajad toonitasid – olgu nende tööriistadega kuidas on, aga kõige 
tähtsam on kaasa võtta hea tuju! Ja siis me panime hooga minema!

Kuidas algus tundus?
Algus tundus lust ja lillepidu! Papi lõikamine, pressimine, teipimine, 

raamide lihvimine – selline tore ajaviide.  No hea küll, nurganahkade 
venitamine ajas näpud villi, aga mõni nutikam tegi selle jaoks rakise. 
Kanga valimine, lõikamine, liimimine – tekkis juba tunne, et see lõõtsa 
tegemine on päris kerge töö. Nüüd tagantjärele tarkusena võin õelda, et 
vahelõõtsa tegemine OLIGI kerge töö.

Kuidas edasi läks?
Edasi läks nii, et meie grupist sai meeskond. Eks raskused ühenda-

vad, eesmärk ühendab. Võõrastest inimestest moodustus üksteist toetav,  
aitav, nõustav ja motiveeriv dream team.

Ja seda õpetajate juhatust ja kaaslaste tuge oli hädasti vaja, sest töö-
järg jõudis nupulaudade ja klahvideni, vedrude ja varrasteni, nuppude ja 
jootmisteni, metallehiste ja resonaatoriteni, keelte häälestamise ja paigal-
damiseni ... Kui palju närvirakke hävis ja ajumaht suurenes, seda ei oska 
keegi mõõta.

Lõpuks jõudsime plaaniväliselt koronaviiruse ajastusse. Suhtlus käis 
telefoni ja arvuti kaudu. Aga pillid võtsid järjest ilusama kuju. Siis ühel 
hetkel juulikuus 2020 tegi esimene pill esimest korda häält, siis teine ja 
kolmas ... Finišijoon juba paistis!

Kas nüüd on lõpp?
Jah, kursuse pidulik lõpetamine toimus 17. oktoobril 2020.
Uhked pillid ja veel uhkemad pillimeistrid tulid avalikkuse ette. Kohal 

olid pered, huvilised, pillimehed saartelt ja isegi Pärnumaalt. Muhu muu-
seumi juhataja ja pillimees Meelis Mereäär rääkis pillimeestest ja pilli- 
tegijatest Muhu- ja Saaremaal, seda loomulikult pillimängu saatel. Sai-
me tänada ja kiita neid, kes olid meie toetajad ja liitlased sel pikal pil-
limeisterdamise teekonnal: Saare maakonna rahvakultuurispetsialist 
Krista Lember, Saaremaa Rahvakultuuriselts eesotsas Krista Riigiga, Saa-
remaa vald, kohaliku omaalgatuse programm, Kultuurkapitali Saaremaa  
ekspertgrupp, Saarte pärimusliku kultuurikeskkonna programm.

Lõpupeo kulminatsioon oli see, kui värsked pilliomanikud võtsid pilli 
põlvedele ja kõlas ühislugu „Koduküla nõmmed”. Mõne mängija jaoks 
esimene, aga kindlasti mitte viimane lugu.

Seega – tegelikult ei ole see lõpp, vaid algus: pilli saab lõputult täiusta-
da ja pillimänguoskus muudkui paraneb.

Aili Salong
Taritu rahvamaja juhataja

Lõõtsameisterdamise kursuse projektijuht
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Meie Ivo

Saaremaa valla kultuuritöötajad on õnnega koos, et Saaremaal on sel-
line mees nagu Ivo Aksiim. Pikaaegse kogemusega helimees on nõutud 
iga väiksema ja suurema ürituse juures. Ivo kogemus, vastutulelikkus, 
kannatlikkus on tulemusrikka koostöö aluseks. Kui paljudes rahvama-
jades peab iga kultuuritöötaja olema tihti ka tehniline töötaja, siis Ivost 
on suur abi. Isegi kõige arusaamatuma või olematu tehnilise plaani juu-
res haarab Ivo kohe mõttest kinni ja teostab selle nii, et lõpuks on saadus 
ideaalne. Ivo on ääretult meeldiva suhtlemisega, sellepärast on kerge 
tema poole tehniliste soovidega pöörduda. Ivo Aksiim on Saaremaal en-
dale välja koolitanud tugeva tiimi, keda saab usaldada. Pöördudes tema 
firma Saar Music OÜ poole, on hea helitöö kindlustatud.

Ivo on koostööpartner, kes ei tee vahet ürituste olulisuses. Loomuli-
kult on mõned väljakutsed huvitavamad kui teised, aga Ivo teeb tööd 
alati südamega ja kindlustab ürituse korraldajale selle, et tehniline  
tagala on kindlustatud ja vettpidav. Suuremate sündmuste puhul on 
Ivol loodud head suhted mandripoolsete usaldusväärsete koostööpart-
neritega, kui enda tehniline park ja töötajad ei vea välja. Rahvamajade 
üritusi on palju lihtsam korraldada, kui esinejad kuulevad, et heli teeb 
Ivo. Paljud Eesti tuntud muusikud juba oskavad ise Ivo nõuda. Ehk siis 
– ta on ka muusikutele usaldusväärne partner.

Aastal 2020 tahame Ivo Aksiimi eriti tunnustada suvise igalaupäe-
vase ürituse „Kultuurne laupäev” tehnilise korralduse eest. Vähese 
etteteatamisega suutis Ivo ja tema meeskond reageerida parimal moel. 
Igal suvisel laupäeval sai Saaremaa eri valla piirkond tutvustada oma 
rahvakultuuri. Pea iga piirkond esitles oma rahvatantsijaid, mõnedest 
piirkondadest olid kohale tulnud rahvamuusikud ja etlejad. Need olid 
menukad ülesastumised, pealtvaatajateks muidugi turistid ja oma saare 
rahvas.  „Kultuurne laupäev” toimus sel suvel esmakordselt ja esineti 
Kuressaare keskväljakul. Oli rõõm seda üritust teha teadmisega, et Ivo 
on puldi taga. Osalt tänu Ivo Aksiimile õnnestus „Kultuurne laupäev” 
erakordselt hästi.

Ei saa kindlasti mainimata jätta, et Ivo kätes on aastaid-aastaid olnud 
ka Saaremaa laulupeo ja Saaremaa tantsupeo tehniline teostus.

Saaremaa rikas rahvakultuur on tänu Ivo Aksiimi kogemustele, usal-
dusväärsusele ja tunnetusele heliliselt ideaalselt eksponeeritud.

Inimlik, soe, professionaalne, vastutulelik, asendamatu kaaslane kee-
rukates tehnilistes olukordades – meie Ivo. Oleme Sulle tänulikud!

Piret Puusepp
Kuressaare Kultuurikeskuse

kultuurikorraldaja

Ivo Aksiim. Foto Jana Hõlpus
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TARTUMAA

TARTUMAA TUNNUSTUSED 2020 

EESTI KULTUURKAPITALI TARTUMAA PREEMIAD

Kultuuripärl
Halliki Pihlap   Folkloorifestivali  ”Tartu Folk-off 2020” virtuaalse  
   veebisaatena läbiviimise eest

Elutööpreemia
Külliki Levin   Laulule pühendatud aastate ja eesti muusika  
   loomingu arendamise eest

Aastapreemiad

Loomelend MTÜ   Professionaalse teatrikunsti ja mitmekesise  
   repertuaariga lavastuste eest LendTeatris

Amme Kannel MTÜ  Rahvamuusika tutvustamise eest kodu- ja välismaal

Liia Koorts   Südamega tehtud töö eest dirigendina ning  
   vokaalansamblite juhendajana

Markus Toompere  Mahukate kunstiprojektide juhtimise eest
Elva Elamusfestival 2020. 

Foto Jaak Jänes

KODAVERE
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Tunnustuspreemiad

Tiia Pärtelpoeg    ”Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade”  
   jätkuraamatu väljaandmise ja piirkonna seltsielu  
   elavdamise eest

Malle Weinrauch   Südamega tehtud töö eest rahvatantsuõpetajana

Kalev Lindal   Pühendunud tegevuse eest kooride juhina ja inno- 
   vaatiliste ideede rakendamise eest kooriliikumises

Lauri Breede   Pühendunud tegevuse eest eri žanride kooride  
   juhina

Kadri Sõrmus   Tegevuse eest Hendrik Visnapuu näidendi  
Kadi Kalmus  ”Keisri usk” produktsioonimeeskonnas
Maarja Ülper  
Tarmo Lillo  
Iiri Saar  
Jürgen Rooste   

Meelika Kaarna   Panuse eest rahvatantsu arengusse
Maire Jürgel

Kaidi Koppel   Aktiivse tegevuse eest näitekunsti alal LendTeatris

MUUD PREEMIAD

Tartumaa kõrgeim teenetemärk Kuldne Tammeoks
Kaja Udso   Panuse eest Puhja kultuurielu hoidmisel ning 
   edendamisel üle 35 aasta

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu preemiad
Meelika Kaarna   Noore tantsujuhi preemia silmapaistva 
   algatusvõime, teotahte, loomingulisuse ja 
   lastetantsupeokese tegemise eest

Helju Mikkeli nimeline rahvatantsupreemia 
Maire Jürgel    Panuse eest Tartumaa rahvatantsupidude  
   korralduses Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu  
   staažika  juhatuse liikmena ning mitme  
   tunnustatud rahvatantsurühma juhendajana

Hea kolleegi preemia
Kati Grauberg-Longhurst  Meeldiva ja asjaliku koostöö eest Tartumaa 
   rahvatantsuvaldkonna edendamisel ja arendamisel
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Tartumaa alustas teekonda kaas-
aegsesse kultuurikorraldusse

2019. aastal valmis Tartumaal kultuuristrateegia, mille põhieesmärgiks 
on, et Tartumaa mitmekülgne ja hästi koordineeritud kultuurielu pakub 
rikkalikult osalemisvõimalusi kõikidele kohalikele ja külalistele.

Kultuuristrateegia kaudu sõnastasime maakondliku kultuurikorralduse 
väärtused, milleks on

KOOSTÖÖVALMIDUS,
ASJATUNDLIKKUS,
UUENDUSMEELSUS.

Uuendusmeelsuse kinnituseks on loodud arendus- ja koolitusprog-
ramm „Loov Tartumaa“. 

Kultuuristrateegia koostamise protsessis kirjeldasime olemasolevaid 
probleeme meie omavalitsuste kultuurikorralduses ja kõlama jäi, et meie 
eestvedajate teadmiste tase kaasaegsest kultuurikorraldusest on väga eri-
nev. Seetõttu on programm ennekõige meie korraldajate erialase taseme 
ühtlustamiseks, oskuste ja pädevuste tõstmiseks kultuurikorralduse, loo-
memajanduse ja loomeettevõtluse, strateegilise planeerimise, projektide 
koostamise ja juhtimise, uute tehnoloogiate rakendamise, rahvusvahelise 
koostöö, kommunikatsiooni jt seotud teemadel.

See on ülioluline meie järgnevate aastate väljakutsel, milleks on osale-
mine „Tartu 2024“ kultuuriprogrammi loomisel. Programm on suunatud 
peamiselt maakonnas tegutsevatele kultuurijuhtidele (omavalitsuste kul-
tuurinõunikud, peamiste kultuuriasutuste eestvedajad), aga ka kultuuri-
valdkonna eestvedajatele erasektoris, loomeettevõtjatele, omavalitsuste 
arendusspetsialistidele ning ettevõtluse ja turismivaldkonna arendamise-
ga tegelejatele.

Arendus- ja koolitusprogrammis võtsime endale üheks eesmärgiks 
toetada Tartumaal kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist, sh 
nii vallasiseste võrgustike laiendamist kui ka maakonnaülese koostöövõr-
gustiku toimimist, mis aitaks kaasa tegevuste paremale planeerimisele, 
koostööprojektide algatamisele ja elluviimisele.

Koolitusprogrammi täielik käivitamine on olnud keeruline, nagu kõik 
2020 aastal, kuid hoolimata takistustest on läbi viidud disainmõtlemise, 
suurprojektide juhtimise ja avaliku esinemise koolitus. Novembris kü-
lastasime koos Eesti Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa spetsialisti Kati 
Grauberg-Longhursti ja meie projekti konsultandi Ragnar Siiliga kõiki 
Tartumaa omavalitsusi eesmärgiga aidata kaasa kultuuri ja loomema-
janduse teekaartide loomisele. Kultuuriline teekaart sisaldab endas ühe 
omavalitsuse peamisi väljakutseid kultuurikorralduses ja loomemajan-
duse arendamises ning püüab kaasa aidata parimate lahendusstsenaariu-
mite väljatöötamisel, loomata sealjuures kõlavaid ja sisutühjasid arengu-
kavasid.

Vahel on vaja neutraalset kõrvalpilku, sest ise teemas kogu aeg sees 
olles võib kaotada fookuse ning end pisiasjadega liialt kammitseda. Kogu 
2020. aasta on pannud Tartumaa kultuurikorraldajaid esitama küsimust 
– MIKS ja KELLELE me seda kõike teeme. Kellele peaks ennekõike kul-
tuuriteenus olema suunatud ja kas me oskame väärtuspõhiselt ka oma 
kultuurisündmust luua või on see vaid rahastusprojektide tüütult nõutav 
eesmärk. 2020. aasta lõpuks on mõned Tartumaa omavalitsused oma kul-
tuurikorralduses olevaid sihte juba selliselt ka sõnastanud. 

Me oleme ühe väga pika teekonna alguses, kuid oleme aru saanud, et 
läbi ühiste eesmärkide loome me iga omavalitsuse sees ühtset, omanäolist 
ja seeläbi ülemaakondlikku kultuurikorraldust.

Praegu saame öelda, et 2019. aasta ambitsioonid olid suuremad kui 
tegelikkuses välja kukkus, ja ikka veel oleme me üsna alguses, kuid sa-
mas on kõigil võimalik nüüd Tartumaa pealt õppida, sest sarnast kul-
tuuristrateegiat ning arendus- ja koolitusprogrammi pole Eestis kellelgi. 
Kuid kindlust, et me pole siiski ainsad, kes peavad ühtset, eesmärgistatud 
tegevust oluliseks, annab see, et praeguseks on oma teekonda kultuuri- 
strateegia poole alustanud Pärnu linn ning sarnaste plaanideni tahab 
2021. aastal jõuda Võru maakond. Tartumaa soovitab 2021. aastal rohkem 
küsida oma sündmusi luues – MIKS?, KELLELE? ja MILLISEID VÄÄR-
TUSI ME TOETAME?. 

Astrid Hallik
Tartumaa Omavalitsuste Liidu 

kultuurinõunik
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Algaja rahvatantsujuhi koolitus 
Lõuna-Eestis

Eestis on neid, kelle jaoks on rahvatantsu tulevik südameasi. Lõuna-Ees-
tis on puudus kvalifitseeritud tantsujuhtidest, seda kõigis rühmaliikides. 
Tantsuõpetajate keskmine vanus on kõrge ning noori ei tule peale. See 
seab ohtu paikkondliku rahvatantsutraditsiooni jätkumise. 

2017.–2018. aastal toimus Tartumaal algaja rahvatantsujuhi koolitus, 
mille eestvedajateks olid Eesti Rahvakultuuri Keskuse (ERK) Tartumaa 
rahvakultuurispetsialist Astrid Hallik ning tema assistent Meelika Kaar-
na Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidust.

2019. aastal algatasid ERK-i kuue maakonna rahvakultuurispetsialis-
tid koostöös koolitusosakonna ja tantsujuhtide maakondlike katusorga-
nisatsioonidega algaja rahvatantsujuhi koolituse Lõuna-Eestis. Kursuse 
peamine eesmärk oli, et koolituse läbinu omab baasteadmisi ja -oskusi 
eesti rahvatantsu alal, et alustada või jätkata tööd tantsujuhina. Mitme 
maakonna ülest koolitust ei olnud varem Lõuna-Eestis toimunud. 

Rahvatantsualast põhiharidust on Eestis võimalik põhjalikumalt 
omandada ERK-i ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt kor-
raldatud rahvatantsujuhtide koolis kui ka Ilma Adamsoni Tantsukoolis. 
Mõlemad koolitused toimuvad Tallinnas. Algaja rahvatantsujuhi koolitu-
se Lõuna-Eestis toimuv õppevorm oli oluline, sest see võimaldas õppida 
kodule lähemal, hoida kokku aja- ja raharessurssi, õppida tundma paik-
konna spetsiifikat ja viia edasi oma maakonna tantsukultuuri. Koolitus oli 
üles ehitatud nii, et seitsme kuu jooksul sai läbi käidud pea kõik osalevad 
maakonnad ning saadi osa põnevatest kohalikest ja üleriiklikest tantsu- 
sündmustest, nagu uute naistetantsude konkurss Jõgeval, Tartumaa rah-
vatantsijate talvefestival „Tantsutallad“, Rahvakunstiansambli Leigarid 
tantsuetendus Võrus, TTÜ rahvatantsuansambli Kuljus kontsert Põlvas.

Väljavalitud osalejad said uusi teadmisi nii Lõuna-Eestis tegutsevatelt 
tublidelt õppejõududelt, üle-eestiliselt tunnustatud mentoritelt kui ka 
oma kursusekaaslastelt. Õppejõududeks olid Angela Arraste, Ave Ans-
lan, Aveli Asber, Ilma Adamson, Kadri Tiis, Karin Soosalu, Maie Pau, 
Maire Udras, Sille Kapper, Ülo Luht jne.

Kursusest huvitunuid oli rohkem, kui seda oli planeeritud osalejate 
arv. Saime vastu võtta 25 algajat tantsujuhti ja tantsurühma liiget, kes 
soovisid omandada oskusi tööks rahvatantsujuhina – 3 Jõgevamaalt,  

3 Põlvamaalt, 6 Tartumaalt, 3 Valgamaalt, 5 Viljandimaalt ja 5 Võrumaalt. 
Õppijate suurt huvi ja head distsipliini näitas see, et kõik, kes sügisel alus-
tasid, läbisid kogu kursuse programmi, täitsid kõik kodutööd ja lõpetasid 
kursuse.

Kuna kursuse ajaline maht oli piiratud ja kõiki tantsujuhi töös vajalik-
ke oskusi ei jõutud selle ajaga piisavalt omandada, alustas kursuslaste 
tungival soovil 2020. aasta sügisel algkursuse lõpetanutele jätkukursus. 
Selle kavandamise aluseks oli nii lõpetanute tagasiside kui ka korraldaja-
te ja õpetajate hinnangud.

25 kursuslasest jätkas sügisesel jätkukoolitusel 15. Mitmed eelneval 
kursusel osalenud huvilised läksid edasi õppima ERK-i rahvatantsujuhti-
de kooli või Ilma Adamsoni Tantsukooli ning ei tulnud enam jätkukooli-
tusele või ei sobinud neile osalemine ajaliselt. Üks eesmärkidest oli täide-
tud. Huvilised läksid edasi õppima.

2020. aasta sügisel alustanud kursusel on osalejaid 23 ning jällegi kõi-
gist 6 maakonnast. Nagu ka eelmisel koolitusel, on osalejad väga erineva 
tasemega. On aastaid tegutsenud tantsujuhte, kellel puudus erialane dip-
lom, kuid on ka täiesti algajaid, kes soovisid teemaga tutvust teha. 

Jätkukursusel jätkame teemadega eesti tantsu ajaloost ja tantsujuhi ee-
tikast, eesti rahvatantsu põhisammudest, oskuskeele ja tantsukirjelduste 
lugemise oskusest, autori- ja pärimustantsust, rahvarõiva tundmisest ja 
kandmisest. 

Tantsukursus. Foto Kaja Liivak
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Lisanduvad tunnid eri treeningsüsteemide tundmaõppimiseks (Idla 
liikumissüsteem, klassikalise tantsu alused, karaktertants) ja olulisel ko-
hal on teadmiste omandamine tööks tantsijaga vigastuste vältimisel ning 
tantsurühma juhendamiseks (nt grupiprotsessidega arvestamine).

Tänaseks on seitsmest kohtumisest toimunud neli. Jõgevamaal ja Põl-
vamaal õnnestus kohtuda treeningsaalis ning viia õppetöö läbi, nagu pla-
neeritud. Viljandimaa ja Tartumaa õppus sai seoses eriolukorraga Eestis 
viidud veebikeskkonda, kus saime ära räägitud teoreetilised ained. Kui-
das aga selle kursusega Eestis valitsevas eriolukorras edasi toimetada, 
selle nuputavad kursuse koolitusjuht Kati Grauberg-Longhurst ja tema 
assistent Meelika Kaarna kindlasti välja. Eks seda näitab aeg, millal me 
kursuse lõpetatud saame, aga tehtud see kindlasti saab. 

Kõik kohtumised on olnud väga mitmekülgsed ning inspireerivad 
ning valdkonnale äärmiselt vajalikud. Kursuse läbinud osalejad on saa-
nud juurde enesekindlust, asutanud uusi rühmasid ning julgenud astuda 
juba tegutsevate rühmade ette. Kursus on igati oma eesmärki täitnud ja 
Lõuna-Eestis on juures mitmeid uusi tantsujuhte, kelle südameasi on lau-
lu- ja tantsupeo traditsiooni jätkumine. Kindlasti mahub neid veel juur-
degi ning tegelikult uued huvilised juba ootavad, et järgnevatel aastatel 
algaks uus algaja rahvatantsujuhi koolitus Lõuna-Eestis.

Kati Grauberg-Longhurst
Kursuse koolitusjuht ja Tartumaa rahvakultuurispetsialist

Elva Elamusfestival –  
üheskoos ühisel eesmärgil

22. augustil toimus Verevi järve ääres juba kolmas Elva Elamusfestival, 
aga seekord olid kaasatud kõik Tartumaa omavalitsused: Nõo, Kambja, 
Kastre, Peipsiääre, Luunja ja Tartu vald ning veidi ka Tartu linn. Ühes-
koos sai asja ajama hakatud seepärast, et aasta tagasi, 2019. aasta sügisel, 
olid Tartumaa kultuurijuhid välja töötamas kohalikku kultuuristratee-
giat ning elamusfestival tundus olema sobiv esimene ühisüritus, mis 
eesmärkidega hästi sobis. Nimelt ei käsitle arengukava üksikuid kul-
tuurisündmuseid, vaid seda, kuidas omavalitsused saaksid üheskoos 
saavutada rohkem kui vaid üksi tegutsedes. Töö algas juba kevadise 
eriolukorra ajal veebikoosolekute vahendusel. Kuigi kahtlused ürituse 
toimumise kohta COVID-19 tõttu olid õhus kogu ettevalmistuste pe-
rioodi, tehti tööd täiskäigul, lootes parimat.

Elva Elamusfestival tõi kokku Tartumaa kohalikud loomeettevõtjad, 
huvitegevusepakkujad ning kultuurikollektiivid. Festivali peamine ees-
märk oli, et loomeettevõtjad saaksid tutvustada oma tooteid ja teenu-
seid kohalikele elanikele ja suurendada seeläbi oma tuntust. Eelkõige 
tutvustati oma tegemisi töötubades. Näiteks Sibulatee võrgustiku liik-
med tutvustasid oma tegemisi sibulavaniku punumise ja keedusuhkru 
keetmise töötoas. Esitleti teejoomise traditsioone, sai proovida potiked-
ral treimist ning vaadata fotonäitust. Veel said festivalikülastajad kätt 
proovida villa kraasimises ja lõnga ketramises ning tutvuda erinevate 
seltside tegemistega ise samal ajal käsitööd tehes. Külastajate tagasisi-
de põhjal oli üks populaarseid kohti näiteks Kodavere Pärimuskeskuse 
õpituba, kus õpetati kodavere keelt.

Huvitegevuse pakkujad tutvustasid uue hooaja eel mitmeid tegevusi, 
et võimalikud huvilised saaksid sügisel nendega liituda. Võimalusi oli 
tõesti palju alates beebivõimlemisest kõige pisematele ning lõpetades 
raadio- ja DJ-ringiga noortele. Muusikahuvilised said osaleda pillimän-
guõpitubades: trummid, ukulele, cajon, väikekannel, kitarr jne. Rannaa-
la oli üks suur spordipiirkond mitmekülgsete võimalustega nii kaldal 
kui vee peal. Huvilised said kätt proovida nii indiaca’s, võitluskunstides 
kui ka kanuude või SUP-i laudadega (SUP – stand up paddle boarding 
ehk aerusurf ehk suppamine on nii meil Eestis kui ka rahvusvaheliselt 
väga populaarseks osutunud veespordiala, kus kasutatakse spetsiaalset  

Tantsukursus. Foto Kaja Liivak
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aerusurfi jaoks mõeldud lauda, ning pikka ühe labaga aeru, millega  
endale vee peal hoogu anda).

Paljudele kultuurikollektiividele oli elamusfestival üks väheseid või-
malusi sel aastal üles astuda, kuna koroona tõttu jäid väga paljud üritused 
ja esinemised ära. Festivalil oli kolm lava: noortekollektiivid astusid üles 
noortelaval, valdade kultuurikollektiivid olid kokku pannud oma poo-
letunnise kava kultuurilava jaoks ning iga vald pani välja oma esinejad 
ka pealavale õhtuse peaesineja Svjata Vatra soojenduseks. Kultuuriprog-
ramm lavadel oli rikkalik, seal astusid üles harrastusnäitlejad, koorilaul-
jad, rahvatantsijad, erinevad muusikakollektiivid ning paljud teised.

Üks oluline komponent hea festivali juures lisaks mõnusale meelela-
hutusele on loomulikult hea toit. Pakutavaid Tartumaa kohalikke toite 
oli seinast seina: lõkkel küpsetatud ulukipada, mulgipuder, suitsujuus-
tusupp. Maiasmokkadele oli rikkalikult küpsetisi ning kooke. Maitsta sai 
ka kohalikke kasemahlajooke, käsitööõllesid, -siidreid ja veine.

Elva Elamusfestival oligi üks hea sünergia loomeettevõtlusest, kultuu-
rist ja huvitegevusest. Igas vanuses külastajatel oli avastamisrõõmu ja 
elamusi küllaga. Kindlasti leidsid paljud endale huvipakkuvaid tooteid, 
uusi teenusepakkujaid või avastasid enda jaoks mõne uue huvitegevuse. 
Protsessi vältel nägin isegi, kuidas festivalil osalevatel ettevõtetel ükstei-
se vastu huvi tärkas ning juba leiti ühiseid koostöökohti edaspidiseks. 
Kõik Tartumaa omavalitsused andsid oma panuse, et tõsta teadlikkust 
oma piirkonna tegusatest inimestest ja nende tegemistest. Positiivne as-
pekt selle juures oli ka see, et õpiti üksteist paremini tundma ning para-
nes omavaheline koostöö. Üheskoos ühisel eesmärgil – vaid nii saab teha 
suuri asju!

Margit Kink
Elva Elamusfestivali peakorraldaja

Läbilõige kirevast kultuuriprogrammist – ülesastumisi oli koorilaulust püstijalakomöödiani.  
                                                                                  Foto Jaak Jänes
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VALGAMAA

VALGAMAA TUNNUSTUSED 2020 

EESTI KULTUURKAPITALI VALGAMAA EKSPERTGRUPI 
AASTAPREEMIAD 2020

Aastapreemia kultuurivaldkonnas 
Valga Muuseumi huviring  Muinsuskaitseameti korraldatud 
Valga Muuseumi noored   Päranditegijate konkursi põhikooli vanuseastme  
   laureaat

Aastapreemia kategoorias Lootustandev noor
Hardo Adamson   Andeline ja laia diapasooniga EMTA näitleja  
   õppesuuna tudeng

Elutööpreemia 
Helgi Pung  Pikaajalise tegevuse ja panuse eest 
   kultuurivaldkonnas

Foto  Kaja Liivak

SANGASTE
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Tunnustuspreemia 
Merce Mäe  Valgamaa ekspertgrupi Elutööpreemia kandidaadile
Evald Raidma  Valgamaa ekspertgrupi Elutööpreemia kandidaadile
Endla Schasmin  Valgamaa ekspertgrupi kultuuripreemia „Kultuuripärl 2020“  
  kandidaadile

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi  
pärandihoidja sõle saajad:

Elutöö  
Sirje Päss  Koorimuusika väärtustaja ja edendaja
Evald Raidma  Suure hingega muusik

Noor rahvakunstnik 
Merilin Kirbits  Kultuurivaldkonna avastaja

Rahvamuusik 
Rene Raidsalu  Lõõtsamuusika väärtustaja

Rahvatants 
Krista Sumberg  Rahvatantsu traditsioonide hoidja ja edasikandja

Käsitöö 
Mari Mõttus  Rahvusliku käsitöö edendaja ja hoidja

Kultuuritöö 
Kaja Sisask  Pühendunud kultuurielu edendaja
Arne Nõmmik  Pühendunud kultuurielu edendaja

Muusade kohtumispaik – Valga

Sõna “muuseum” tuleneb kreekakeelsest sõnast mουσεῖον (mouseion), 
mis oli muusade asupaik, ja ühes toredas muuseumis ongi tegelikult kõik 
need kaunite kunstide haldjad oma võludega koos, harides ja vaimusta-
des külastajaid.

Kui varem seostus muuseum pigem paigana, kus ei tohtinud kõvasti 
rääkida, kedagi ei tohtinud häirida ja eksponaatide ja vitriinide sõrme-
ga puudutaja sai range pilguga valvuritädilt koheselt pragada; kus hoiti 
tolmukorra all riiulites vanu mittekellelegienamvajaminevaid asju ning 
mida pidi külastama umbes üks kord elu jooksul (seega kui kooliajal kord 
käisid, siis hiljem enam asja sinna polnud), siis tänapäeval on muuseum 
sootuks midagi muud ning ilmselt lähiajal muutub see roll veelgi.

Kusagil oma kõnes lausus kultuuriminister Tõnis Lukas, et muuseumi 
ülesandeks on olla mäluasutus, kultuuri hoidja ja edasikandja, haridus- 
asutus ja ka vaba aja veetmise koht. Olen selle vaatenurgaga tegelikult 
vägagi nõus, kuigi see n-ö vana kooli vaade muuseumile, kus pidi hiir-
vaikselt olema, et teadlasi mitte nende tähtsas uurimistöös segada, tiksub 
endiselt kuskil kukla taga. Kui vaadata meil Eestis olevate muuseumi-
te tegevusprogramme, siis leidub igasuguseid tegevusi tõesti ohtrasti, 
ning külastaja jaoks on see osa muuseumist, mis puudutab eri teemade 
uurimist, igapäevast tööd kogude korrashoidmisega ning süstematisee-
rimisega, suhteliselt nähtamatu ning tagaplaanil. Aga samas on igapäe-
vaselt esiplaanil näiteks eri vanuses lastele mõeldud mitmekesised hari-
dusprogrammid, viktoriinid, õpitoad jne, ettekande- ja kohtumisõhtud, 
töötoad, tegelikult igasugused kultuuriüritused alates kontsertidest ja 
lõpetades laatadega. Mõistagi pakuvad kõik muuseumid mahukaid näi-
tuseprogramme koos kuraatorituuridega, annavad välja trükiseid ning 
korraldavad konverentse jne. Seega – muuseum kõnetab tänapäeval tege-
likult kõiki inimesi sõltumata east või mõnest muust tegurist. Tulles taga-
si kreekakeelse mõiste mouseion juurde, siis kaunid kunstid võimutsevad 
täna muuseumites totaalselt ja mu meelest on see ainult hea. 

Mõistagi kasutab muuseum tänapäeval kõiki neid erinevaid üldka-
sutatavaid digilahendusi, mis ühest küljest aitavad kaasa kommuni-
keerimisele ja teisest küljest avavad süvitsi muuseumi kogudes asuvat, 
sisaldades tohutul hulgal infot. Kindlasti on paljud käinud nendes kaas-
aegsete lahendustega muuseumites/näitusesaalides, kus näiteks mingile 
fotole klikkides avanevad järjest uute persoonide pildid koos elulugude, 
pajatuste ja muu infoga. Mõnel pool on veel ka lisatud liikuvad pildid, 
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videod, ruumilised iseliikuvad kaadrid jne. Lisaks kõiksugused harivad 
videomängud ja filmiprogrammid, käelised tegevused ja puhkealad. Te-
gelikult panustavad muuseumid palju energiat selleks, et külastaja, kes 
uksest siseneb, jääks kohapeale pikemaks ajaks tutvuma väljapanekuga 
ja vahepeal lõõgastuks, et ta tunneks end koduselt ja koguks teadmisi. Ses 
mõttes liiguvad muuseumid tasapisi tänapäevaste ülipopulaarsete vaba 
aja veetmise kohtade taktis, kus inimene tunneb end lihtsalt hubaselt, tal 
on hulganisti kultuurilisi tegevusi, mis omakorda annavad võimalusi juba 
mingisse huvipakkuvasse küsimusse süvitsi sisse minna. Seega on muu-
seumid astunud juba väga pika sammu vastu ka nendele inimestele, kel 
on millalgi nooruses tekkinud eelarvamus ülalkirjeldatud muuseumikoge-
musest.

Mina näen Valga muuseumi samuti liikumas kirjeldatud suunas. Ta-
hame olla koht, mis on kaasaegne, põnev ja huvipakkuv igasuguses va-
nuses külastajale ja turistile. Koht, millest lihtsalt läbi ei jalutata, vaid 
pakub tegemist, vaatamist, olemist pikemaks ajaks. Selle eesmärgi poole 
liikumine tähendab mõistagi üsna suuri ümberkorraldusi ja õnnestumisi 
projektitaotlustes. Oleme ka juba tasapisi mingeid muudatusi teinud, lisa-
des ekspositsioonile juurde nii interaktiivseid infoekraane, kineetilise lii-
vaga kasti, küüditatute mälestusi jutustava vaguni jm. Aga arenguruumi 
on meil veel väga-väga palju. Tean, et on olemas muuseumifänne, kes just 
hindavad seda n-ö koduloomuuseumi vanamoodsat väljapanekut ja koge-
vad naudinguga nostalgialaksu, mis sellega kaasneb, kuid mõeldes noorte 
inimeste peale, kes on kindlasti palju avatumad uutele lahendustele, jääb 
selline vaade kitsaks. Siit siis nüüd põhimõtteline küsimus – kas tahame, et 
meie pärand jõuaks järeltulevete põlvedeni, või meile piisab, kui talletame 
vanu asju, teadmisi, kombeid üksnes hoidlates, riiulitel, raamatutes – muu-
seumitöötajatele eeskätt tuttavas keskkonnas, või pakume omi väärtusi in-
novatiivsete lahenduste, mänguliselt ja selge fookusega valitud teemade 
kaudu.

Mõni sõna ka Valga Muuseumi olulisematest tegemistest 2020. aastal. 
Oleme rahul, et saime välja anda oma aastaraamatu, mis on keskendunud 
küll eelmise aasta Eesti–Läti ajalookonverentsi materjalidele, kuid sisaldab 
kronoloogilises järjekorras ka meie põhiliste ürituste loetelu 2019. aastal. 
Kel huvi, saab sealt põhjalikuma ülevaate. Siiski ei sisalda see 2020. aasta 
sündmuseid. Tegelikult pärssis maailma vallutanud viirusedraama oluli-
selt ka meie tegemisi, mistõttu saime tavapäraselt tegutseda ainult märtsi-
kuuni ja pidime ära jätma ajalookonverentsi.

Kuna Eesti Muuseumiühing omistas Valga Muuseumile 2019. aastal 
Muuseumiroti kogukonna sõbra tiitli, siis oli meil austav ülesanne korral-

dada 2020. a jaanuaris konverents ja galaüritus „Eesti Muuseumide Aasta-
auhinnad 2019“. Konverents toimuski Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 
ja auhinnagala ajaloolises Valga raudteejaama hoones. Tegu oli muuseumi-
rahva aastasündmusega, mida kajastasid kõik Eesti uudistekanalid. Ütlen 
ainult, et selle korraldus oli keerukas ja vastutus kolleegide ees väga suur, 
aga tänu koostööle Valga vallavalitsusega ja teiste koostööpartneritega õn-
nestus see meie meelest hiilgavalt.

Päris mahukas oli etnograafiakogu digiteerimise projekt, mis kätkes en-
das tekstiilikogu pildistamist ERM-i töökojas, seejärel fotode ja metaand-
mete muuseumite infokeskkonda MuIS kandmist. Aga kogude korrastami-
ne on endiselt aktuaalne kõikides oma tegevustes ka praegu, nagu esemete 
vastuvõtmine ja MuIS-i kandmine, inventuur jne, kõik see moodustabki 
meie põhilise tegevuse.

Tore et saime oma „Hälli kiigutaja“ näitust Rõuges ja Võrus eksponee-
rida. Valmis ka muuseumi produktsioon „Imeline Valgamaa“, mis nüüd 
juba paljudes Valgamaa koolides ja kultuuriasutustes oma elu elab.

Väga suur oli publikuhuvi vahetult enne koroonakriisi puhkemist üles 
pandud vahakujude näituse vastu. Kahju, et saime seda näidata vaid kaks 
nädalat. 

Viimastel aastatel on meil olnud hea koostöö Tartu Kunstimuuseumi 
inimestega, kes meile suvel kuraator Kristlyn Liieri eestvedamisel näitu-
se „Pintsakud ja piibud. Sissevaade Eesti Kunstnikkude Ryhma“ Valgasse 
tõid. Väga sisukas on koostöö Tallinna Loodusmuuseumi töötajatega, kes 
meile sel aastal lausa kolm näitust („Liblikate armulukud”, “Kakkude elu-
ring”, “Metsanotsu – tõeline siga”) vahendasid. 

Eriti vahvad olid väikeste muuseumisõprade huviringi tegemised, keda 
Muinsuskaitseamet pärjas ka koolinoortele suunatud Päranditegijate kon-
kursi auhinnaga nende videotutvustuse eest Valga Ramsi vesiveskist.  

Mitmed tegevused sündisid koostöös Valga Muuseumisõprade Seltsiga, 
nagu Johan Müllersoni mälestustahvli avamine, Muuseumiöö korralda-
mine, näitus “Lions Klubi Valga”, Esta Metsa ettekanne arhitekt Georg 
Hellatist jpm.

Kui üllitame tuleval aastal oma järjekordse aastaraamatu, siis saab ka 
kogu meie aasta sündmuste loetelu ära tuua, kuid praegu peab leppima 
vaid selle vähese infoga. Siiski saavad asjahuvilised kõike seda jälgida ja 
ka uute asjadega ennast kurssi viia meie kodulehel ning Facebookis.

Rõõmsa kohtumiseni Valga Muuseumis!

Neeme Punder 
Valga Muuseumi direktor
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Mis on kultuuri mõõdupuu?

Pärast maakonna kultuurirahva nõupidamist tuli minu juurde Valga-
maa kultuurihing Eha Mandel. Ta ütles, et annab mulle võimaluse kirjuta-
da rahvakultuuri aastaraamatusse. „Millest ja mida, otsustad ise.“ Sõnatuks 
võttis. Ei osanud rõõmustada ega kurvastada, veel vähem tänada selle või-
maluse eest.

Arvutiekraanilt vaatab vastu valge leht. Väljas ulub tuul, vinge ja kõle. 
Miinuskraadid on saabunud ja päike on oma punase varjundiga värvinud 
taeva – külmaks läheb!

„Sai siis see nõusolek antud,“ torisen iseendale. Mõtetes jookseb silme eest 
läbi kogu siinne kultuurielu. Kõik need tõusud ja mõõnad, inimesed ja nen-
de elu kultuurivankris.

Oi, kui palju seda on! Või vähe? Mis on kultuuri mõõdupuu?
Paarikümne aasta jagu, kui olin otsesest kultuuritööst eemal, oli mul 

võimalus siiski kokku puutuda paljude kultuuritöötajate ja vallajuhtidega 
üle Eesti. Erinev on suhtumine ja panustamine oma paikkonna kultuuriel-
lu. Erinevad nagu on paikkonnad, on erinev ka kultuurielu.

Üks on ühine ja kindel – järjepidevus, sära silmis, kaasahaaramisvõime 
ja kultuuritunnetus annavad kultuuritöötajale ja huviringi eestvedajatele 
kogukonna usalduse ja toe. Sellise tulemi saab oma paikkonna inimesi ar-
mastades ja ennastohverdavalt tööd tehes 24/7. Kas see on ka piisav ellu-
jäämiseks ühele üdini andega kultuurihingele, kes maast madalast on kas-
vanud kultuurivägevaks kogedes, õppides, lüüa saades ja ikka tehes? Eesti 
vanasõna ütleb: „Enne sööb vanakuri seitse paari pastlaid ära, kui omaks 
võtab“. Väga kerge on selles ametis põleda ja siis läbi põleda. Jalgadele 
jääda saab siis, kui on tugev toetus kolleegidelt, mõistev ning majanduslik 
tugi omavalitsuselt ja rahvas saalis ning sündmusele järgnev tänuaplaus. 
Siis ongi soe tunne südames kõikidel osapooltel. See oleks ideaalne.

Kehvem seis on paikkonnas, kui omavalitsus on kultuurijuhiks palga-
nud inimese, kes on sinna sattunud lihtsalt seetõttu, et muud tööd polnud 
parasjagu võtta. Kultuurimaja uksed on rohkem kinni kui avatud. Üks või 
kaks huviringi tegutsevad tänu mõnele agarale vastava valdkonna eest-
vedajale. Sellise palgatud kultuurinimese suust kostab pahatihti lause: 
„No mitte keegi pole huvitatud sellest kultuurivärgist, kõigil on nii palju muid 
tegemisi ja rahvast peole ka ei tule.“ Nii istub see inimene oma aja täis roh-
kem kodus kui kultuurimajas, on konfliktis iseendaga, jääb kogukonnale 
kaugeks koos oma kultuurimajaga. Nii rohtubki pahatihti tee kultuuri-
templisse.

Haridusest ja haritusest kultuuris

Kultuuritöö ei ole ainult korraldamine ja kokku leppimine. See töö on 
ka sündmuse ülesehitamine, saali ja lava kujundamine, lavastamine. Sel-
leks peaks ju olema veel keegi, kellel need oskused, kes selles valdkonnas 
veidike ka õpetust saanud ning hoiab seda rada õigel joonel. Tuhmunud 
silmavaatega kultuuritöötaja vist midagi suurt korda ei saada. Särasilmsest 
tulihingelisusest ka alati ei piisa, kui kultuuri sisse tullakse teisest ametist. 
Peru hobune võib lihtsalt vankri kraavi ajada. Särasilmale tuleks anda või-
malus ennast koolitada. Selleks on Eesti Rahvakultuurikeskuse täiendõpe 
või Viljandi Kultuuriakadeemia. Need on kohad, kus saab ka tegelikult kät-
te selle kultuuritunnetuse, mida targalt kultuurivankris kasutada.

Igale poole häid tegijaid ei jagu ja igal pool ei mõisteta ka kultuurimaja/
rahvamaja olulisust oma inimesele. Vabariigi tasandil on paikkonna kultuu-
rivägevaid vist ikka vähe märgatud võrreldes teiste erialade esindajatega. Ka 
palganumbrite eest ei tõsta keegi häält. Plakatitega on õpetajad pea igal aastal 
ikka väikese protsendi palgatõusu juurde saanud. Aga kultuurivägev? Kes ja 
kuidas peaks meelde tuletama ka selle valdkonna olulisust ja meeles hoidma 
selle valdkonna „maa soola“?

Õnneks minul on olnud nüüd võimalus vallajuhtidelt kuulda: „Palju oleks 
vaja tuge palganumbris, et meie kultuuritegijad jääksid, et neil oleks jaksu luua 
kultuurirõõmu edasi?“ Sellise küsimuse põhjus on lihtne. Vallajuhte on sära-
silmsed kultuurinimesed suutnud oma tööga kõnetada, puudutada ja tekitada 
imetlust. Kui palju vabariigis on neid omavalitsusjuhte, kes näevad ja tunne-
tavad kultuuri vajalikkust paikkonnas, hindavad kõrgelt oma kultuurijuhtide 
panust igapäevatöösse? Seda saate huvikorral  valdade eelarveid sirvides ise 
lugeda.

Loomulikult on igal omavalitsusel õigus ise kujundada eelarvepoliitikat, 
määratledes valdkondade prioriteedid. Samas mõtlen, riigile peaks ju oluline 
olema rahvakultuur tervikuna. Pikkade ja lohisevate poliitiliste sõnavõttude 
asemel eri kultuuriüritustel näeks pigem rohkem praktilist tuge ja tähelepanu 
nimetatud valdkonnale. Riik annab kogu aeg ja järjepidevalt omavalitsutele te-
gevusi üle kaasavara kaasa andmata. Oleks mõistlik kuskiltki poolelt alustada, 
et praktiline tugi omakultuurile oleks riigi tasandil kindlam ja kultuuritöötaja 
selles hoitum. Need paikkonnad, kus kultuurivaldkonna tegevus on tugeval 
vundamendil ja mitmekülgne, on kogukonnale väärtus. Seda tuleb hinna-
ta, sest see sisaldab meeletut järjepidevat tööd iga päev, et valdkond säraks.  
Aastate pärast olnule aplodeerida pole suurt mõtet, sest see jääb ikka ajalooüri-
kutessse. Kultuurielu sära naudime ikka olemasoleval ajahetkel!

Valdur Sepp 
Otepää Vallavalitsuse

kultuurispetsialist



VALGAMAA    Rahvakultuuri aastaraamat 2020   VALGAMAA     242 243Rahvakultuuri aastaraamat 2020

Elu täis kirge ja armastust

    Ole see, kes Sa oled. Tee seda, mida tahad teha, ja tee seda nendega, kes 
tahavad Sinuga seda teha.
Kui saad neid põhimõtteid järgides tegutseda – saavutad harmoonia.
Aja üheks tunnuseks on liikumine. 
Armutu. 
See omakorda annab meile kaks võimalust. Minna kaasa või jääda paigale.
Tuginedes oma põhimõtetele, tõekspidamistele, emotsioonidele ja unistus-
tele, olen valinud neist esimese. 
Lähen kaasa ja püüan mõned sammud eespool olla.
Kultuur.
Taaskord saame tõdeda, et aastad saavad kardinaalselt erineda! 
Möödunud aasta 2019 oli kultuurimaastikul ja kultuurikorralduses väga 
produktiivne. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, mille tegevusi on mul au 
juhtida ja arendada, on kujunenud külastajatele üle ootuste populaarseks, 
kvaliteetset ja mitmekesist pakkuvaks, professionaalsust peegeldavaks ko-
gukonnakeskuseks.
Kahtlemata on see kujunemine võtnud ka aastaid aega.
Juhindume valdkonna propageerimisel ja arendamisel kriteeriumist, et 
meie sihtgrupiks on kogu inimese elukaar, ehk siis lastest eakateni.
Sündmuste loomisel ja vahendamisel juhindumegi just sellest. On oluline, 
et kohapealne elanik saaks kultuuri nautida võimalikult kodukoha lähedal 
ja pakutu vastaks ootustele.
Nii palju kui inimesi, niipalju ka erinevaid maitseid ja eelistusi. Fakt.

Sellest hoiakust on kujunenud Valga kultuurikeskuse edu võti. 
Kinnitust väitele kirjeldab 2019. aasta külastajate arv, mis ületas 100 000.
Elame ajastul, mil kultuurikorraldaja täidab mitmeid erinevaid rolle. See 
on vajaduspõhine.
Pole enam ajajärk, kus majad ootasid pakkumisi ja olid viimastest seeläbi 
sõltuvad.
Täna ja tegelikkuses juba eile oleme situatsioonis, kus edu ja tulemus sõltub 
enda ja meeskonnaliikmete aktiivsusest ja tahtejõust.

Pakkumine tugineb nõudlusele.
Samas sõltub meist endist nõudluse kujundamine. Läbi igapäevase tegevu-
se toimubki kliendi eelistuste kujundamine ja seeläbi ka tema teadlikkuse 
tõstmine.
Olen oma igapäevatöös lähtunud motost, et see, kui nähtavad me oleme ja 
kui nähtav on see, mida teeme, sõltub meist endist.

Selleks on vaja palju suhelda ja haarata kinni erinevatest turunduslikest 
võimalustest. Rääkida, rääkida ja veelkord rääkida!

Avarduvad ja uued võimalused nii tehnilises kui ka sisulises mõttes anna-
vad loomele värskust ja värvi.
Tänane kultuurikorraldus vajab tihti kiireid ja operatiivseid otsuseid, mis 
vahel ka väikest riski endas kannavad. Mulle meeldib see. Lisaks uutele 
võimalustele annab ta vastuseid ka iseenda valmisolekust ja kohanemis-
võimest.
Väike võbelev kõhedus loob adrenaliini ja hoiab meeled erksana.
Seeläbi kaasnevad kogemused on hindamatud.
Kui nimi ja amet kokku langevad, siis pidavat see eriti tähenduslik olema.
37 aastat tagasi saadud perenimi on aasta-aastalt andnud kinnitust, et tan-
dem toimib. Üks täiendab teist! Noh, ja eks nalja ole ka omajagu saanud.
Inimestest, kellega me oma teekonda jagame, oleneb palju. 
Vastastikune andmine ja saamine loob sünergia.
Seltskond, kes minu teekonnal, pere ja sõprade kõrval täna määravat osa 
etendab, on kahtlemata minu kultuurikeskuse meeskond. Pea kümmekond 
aastat on meid liitnud üheks.
Mäletan pilke ja näoilmeid esimestest aastatest, mil mu mõtted ja ideed 
tundusid tihti justkui suured ampsud ja harjumatu uus.
Tänaseks oleme kasvanud kokku. 
Teame ja usume, et meie võimekuse ja võimaluste lagi pole kaugeltki veel 
käes. Üha raskem on mul nüüd neid üllatada, sest nad on harjunud, et nen-
de juht on oma mõtetelt ja ideedelt pisut „hei-hopsti“!

Aga see, et nad tulevad igal hommikul jätkuva rõõmuga ja on alati olemas, 
annab tunnistust sellest, et see, mida nad teevad ja kellega nad seda teevad, 
valmistab rõõmu ja rahulolu.
Valdkond, mida arendame ja korraldame, muutub igapäevaselt olulise-
maks. 
Eriti selgelt ilmneb see keerulistel ajajärkudel. 
Seega meil, kultuurikorraldajatel, lasub vastutus. Vastutus valdkonna jät-
kusuutliku arengu ja eduka käekäigu eest!
Vastutus rõõmsate ja positiivsete emotsioonide eest!
Vastutus kultuurilembese riigi ja elanikkonna eest!
Me võtame ja kanname seda vastutust, sest me armastame oma tööd, me 
armastame kultuuri!

Ülle Juht
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor
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VILJANDIMAA

VILJANDIMAA TUNNUSTUSED 2020 

Viljandimaa Vapimärk 2020
Aate-Heli Õun   Kunstnik ja sisearhitekt

Viljandimaa Kultuuripärl 2020
Ain Agan   Hinnatud kitarrist, helilooja ja õpetaja. Viljandi  
   Kitarrifestivali asutaja, kunstiline juht, festivali
   tipptasemel ja järjepidev korraldaja ning kõrge   
   tasemega esinejate Viljandisse tooja

Viljandimaa elutööpreemia
Maie Tammemäe   Rohkem kui 50-aastase rahvatantsutraditsiooni 
                 kandja Viljandimaal. Tantsuõpetaja suure 
   algustähega 

Viljandimaa ekspertgrupi aastapreemiad
Kristi Ilves   Mulgi murdekeele tundja, õpetaja ja väärtustaja
Piret Päär   „Rahvajutuaasta 2020“ eestvedaja
Ave Alvre   Öötantsupidude projektijuht ja korraldaja
Aare Külama   Noorte juhendaja, kõrgprofessionaalne lauljaMulgi pere puuskulptuurid. Foto Kristi Ilves

    TARVASTU
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    Viljandimaa ekspertgrupi tunnustuspreemiad
Viljandimaa kammerkoor  Kammerkooride festivalil saavutatud hea tulemuse  
   eest
Ansambel Viljandi VOX  Kultuuriakadeemia tudengitest koosnev viljakas  
   vokaalansambel
Pille Kährik   Pikaajalise panuse eest Viljandimaa 
   koorimuusikasse
Maire Rahnel   Aastatepikkuse panuse eest rahvakultuuri 
   valdkonnas
Katrin Hommik   Aastatepikkuse panuse eest balletistuudio
   juhtimisel ja arendamisel

Viljandimaa rahvakultuuri auhind 2020

Tiina Ilusmets   Rahvuslike käsitöötraditsioonide kandja ja hoidja  
   Viljandimaal
Ly Laanemets   Pühendunud kultuuripärandi hoidja ja tutvustaja

Naiskoor Maimu,   Aktiivne naiskoorilaulu traditsioonide hoidja ja
dirigent Ivi-Heljo Harju   järjepidevuse kandja Karksi-Nuias

Piia Mänd   Kauaaegne ja aktiivne kultuurielu edendaja
   Viljandimaal

Viljandimaa Rahvakunstiühingu tunnustus

Veronica Pajo   Viljandimaa Rahvakunstimeister 2020  

160-aastane kogukonnakeskne 
Tarvastu raamatukogu

   Üksik leht pole veel raamat, üksik raamat pole veel raamatukogu. Et  
üksikust lehest kasvaks välja raamat, on vaja aega, mõtteid/ideid, vahest 
ka vaidlusi ja hetkeks peatuda. Et raamat jõuaks oma lugeja juurde, sel-
leks on vajalik kogukonna huvi ja tahe ning lahendus, kuidas oleks kõige 
parem.

Tarvastu raamatukogu sai alguse 1860. aastal, kui Tarvastu kihelkon-
nakooli õpetaja ja ühiskonna aktiivne liige Hans Wühner märkas inimeste 
huvi ning soovi, et võiks olla koht, kust saaks raamatuid laenutada. Tar-
vastu kooliõpetajate ja kihelkonna elanike hulgas korraldati korjandus, 
millest saadi 36 rubla ja 50 kopikat ning sadakond raamatut. Kogutud 
raha eest otseti 200 raamatut. Nii saigi kogukonna soovil ja Hans Wühne-
ri algatusel alguse Eesti vanim rahvaraamatukogu, mis asus algselt Tar-
vastu kihelkonnakoolis. Raamatukogul olid olemas oma kasutusreeglid 
ning kogus 300 raamatut, mida loeti piirkonnas aktiivselt. 

Tarvastu raamatukogu. Foto Alar Karu
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Hetkel on eksemplare kogus üle 22 000. Tarvastu raamatukogu on 
oma piirkonnas keskne, haruraamatukogud on Kärstnas, Suislepas,  
Välustes ja Holstres.

Tarvastu raamatukogu võibki iseloomustada mõttega, et üksi pole 
mõtet tegutseda, parema tulemuse saavutamiseks on ikka vajalik koos 
tegutseda ning minna edasi. Olgu või üheks näiteks Tarvastu raamatu-
kogu paiknemine. Algselt paiknes see koolimajas, enne viimast suurt  
kolimist ühes majas koos lillepoega, kus ruumid jäid väga kitsaks ning ei 
olnud enam võimalik pakkuda korralikku raamatukoguteenust.

Praeguses asukohas, endises Tarvastu valla- ja kohtumajas, on raa-
matukogu aastast 2005. Jah, aja jooksul on olnud muudatusi ja arenguid. 
On avatud näituseruum, kus on eksponeeritud erinevaid väljapanekuid. 
Eredamalt meeles on Martin Kleini näitus, kus oli väljas ka tema olüm-
piamedal. Raamatukogu teisel korrusel asub Tarvastu muuseum, kus 
on Nikolai Baturini kirjandusnurgake. Õue peal väike ja armas Tarvastu 
käsitöökoda, kus saab koos käia ja õppida ning jagada saadud teadmisi 
edasi. Palju huvitavaid kursuseid ja üritusi on toimunud MTÜ Tarvas-
tu Muuseumi Sõprade Seltsi kaudu, mille tegevuses raamatukogu kaasa 
lööb. Sellest on välja kasvanud juba traditsiooniks saanud Tarvastu kä-
sitöölaat, mis toimub koostöös kogukonnaga, olgu siis selleks kohalikud 
lauljad ja taidlejad, käsitöölised jne.

Üksi ongi tegevusi raskem organiseerida, parem on teha üheskoos ja 
näidata ning tutvustada huvilistele, mida on võimalik piirkonnas teha, 
sest juba ammu enam pole raamatukogu ainult koht raamatute laenu-
tamiseks. 

Kui korraks juubeliaastal istuda maha ja meenutada minevikku, siis 
ikka tulevad meelde huvitavad ühistegemised Tarvastu muusika- ja 
kunstikooliga, Tarvastu lasteaiaga, osalemised Mulgi peol, et olla üks 
osa Mulgimaa kultuuri identiteedi ja olemuse tutvustamisel, ning veel 
mitmed huvitavad ettevõtmised.

Üksi on raske korraldada erinevaid sündmusi, sest head mõtted sün-
nivad ikka üheskoos. Raamatukogu suur ja väärikas 160. aastapäeva juu-
bel toimus Mustla rahvamajas, kus lahke pererahvas oli abiks sündmuse 
korraldamisel. Samuti oli abilisi Viljandi Linnaraamatukogust, Viljandi 
vallast. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tähistas koos meiega 20. maa-
raamatukoguhoidjapäeva, kus saavad kokku üle Eesti töötavad rahvaraa-
matukoguhoidjad ning tunnustatakse tublimaid. Päeva jäävadki iseloo-
mustama märksõnad „Mulgimaa“ ja „kogukond“, et kaugemalt tulijad 

ka teaks, kui eriline koht on see Mulgimaa, kus on olemas oma kirja-
nikud, toidud, rahvarõivad, oma lipp ja keel. Võimalus kuulda mulgi 
keelt ja laulda mulgi keeles. On ju Tarvastu kihelkonna Kuresaare küla 
hümni „Mu meelen kuldne kodukotus” autor Andres Rennit kirjutanud 
oma mälestuses, kuidas tema kodus loeti raamatuid, mis olid laenutatud 
Tarvastu raamatukogust. Juubeliüritus avati tema lauluga, mille saatel 
tantsisid Kersti Vunderi juhendamisel Tarvastu Gümnaasiumi noored.

Märkad, kuidas põimuvad omavahel ajalugu ning tänapäev, ja raa-
matukogul on selles oma keskne roll. Siis saab tõdeda, et 160 on alles 
algus. Pikk tee veel minna, nagu raamatukogu tammel, mis juubelil kin-
giti. Puuke on alles kasvamise teekonna alguses, samamoodi ka raama-
tukogu. Tarvastu raamatukogu asutaja Hans Wühner on öelnud: „Inime-
ne peab ja võib terve eluaeg õppida.“ 

Aili Anderson
Tarvastu raamatukogu direktor
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Kuhjavere 16. külateatrite festival 
tõi kokku harrastajaid nii Eestist  

kui Soomest

Kes oleks võinud arvata, et 2004. aastal idanema pandud seeme kan-
nab teatrirõõme ka aastal 2020 ja ehk kauemgi!? Kuhjavere küla Põh-
ja-Sakala vallas lööb õitsele igal aastal augusti teise poole nädalalõpul, 
kui näitetrupid kogunevad külateatrite festivali vabaõhulavale ja publik 
seab end telkide alla. Esimene teatripäev oli 2005. aasta 20. augustil – 
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval. 

Nende aastate jooksul on olnud nii ühe, kahe kui ka kolme päeva 
kaupa teatrit. Kõige enam on olnud ühel festivalil 26 truppi. Ametlikku 
žüriid pole olnud, aga tunnustatud saavad parim trupp, mees- ja naiso-
satäitja publikupreemiaga. 

Üksteist aastat jagas truppidele tagasisidet teatrilegend Kalju Ko-
missarov, kes pärandas oma ameti oma õpilasele Helena Kesonenile.  
Ühel aastal asendas teda TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia järgmise lennu 
vilistlane Mari Anton. Teatrifestivaliks ilmub Kuhjavere Külaleht, kus 

sees kava, truppide tutvustused ja fotogalerii eelmise aasta etendustest. 
Välja on antud kaks brošüüri, kuhu kõik oluline jäädvustatud.

Vabaõhusündmustel mängib alati oma osa ilm. Vaatamata vihmasele 
laupäevahommikule täitusid publiku telgid juba esimese etteaste ajaks 
ja tuli istekohti juurdegi panna. Arvame, et magnetiks oli Avinurme  
Suveteater, kes on osalenud kõigil meie teatripidudel. Esimesed kümme 
aastat oli nende lavastaja Malle Pärn, viimastel Mari Oolberg-Elmend, 
kes kasvas trupi näitlejast lavastajaks. Tekkis mõnus atmosfäär ja eten-
dusi nauditi, publik keskendus lavale. Korraldajatena vaatasime ära kõik 
etendused – need olid eriilmelised juba koosseisude poolest – mono- 
etendused vaheldusid suuremate koosseisudega. Harrastustruppide 
tase tõuseb iga aastaga, repertuaar on mitmekesine ja seekord andis ju-
met juurde soomlaste osalemine nii esimesel kui teisel päeval. ET Teateri 
(Soomes elavate eestlaste teater) esinemine laupäeval oli muljetavaldav. 
Näitemängude abil püütakse eesti keelt elus hoida ja ka lastele edasi 
anda. Soome-Eesti truppide Majatalo Myötatuuli Teatteri Somero (Soo-
me) ja Poolvillased Vastemõisast (Viljandimaa) ühisprojekt „Pilattu loma 
ehk rikutud puhkus” võitis vaatajate südamed, saades pühapäeval vaa-
tajate lemmikuks. Esimest korda oli esindatud Valgamaa ja kohe kahe 
trupiga. Teemadeks ikka need, mida puudutavad, mis muret tekitavad, 
mis vajaks suuremat tähelepanu kaasinimeste poolt – kõik vajavad ke-
dagi, omavaheline suhtlemine on oluline. Vormitud olid etendused ko-
möödia-, vodevilli-, draama-, muusikalivormi. Toredasti kujunes välja, 
et mõlema päeva publiku lemmikud meesosatäitjad mängisid suureks 
vanaisade rollid: Jaanus Kõrre Avinurme Suveteatrist ja Algis Väärmaa 
Pühajärve Koduteatrist ja Rukki Narridest Valgamaalt. Nüüdseks on 
osalejaid olnud 14 maakonnast, võrku on jäänud püüda veel hiidlased.

Tänavukevadine koroonaviiruse periood on mõjutanud ka harras-
tusnäitlejate tegevust, sest proovideks oli võimatu kokku tulla. Lihtsam 
oli neil, kel väike koosseis või plaanis monoetendus. Vaatamata sellele 
oli festivalile tulemas just paras arv kahepäevase kava jaoks – 13 truppi 
mitmest kandist: Viljandimaalt, Saaremaalt, Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt, 
Võrumaalt, Valgamaalt, Tartumaalt, Pärnumaalt, Tallinnast ja Soomest. 
Nende seas oli vanu tuttavaid, alustades meiega ühte jalga astujast Avi-
nurme Suveteatrist, mis on osalenud kõikidel aastatel. Lisada võiks Võh-
ma Linna Teatri Rassijad, Krabi külateatri, Tornimäe Näiteseltsi, Tänas-
silma rahvamaja näiteringi Pupu-Jukud, Tabivere teatri E.H.K. ja Abja 
kultuurimaja lasteteatri Cipolino, mis kõik on juba palju kordi Kuhjavere 
vabaõhulaval üles astunud.Kui festivali eesriie langeb, siis pääsevad ka korraldajad lavale.
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Korraldajate meelest on ka see tore, et on tekkinud näitemängutegijate 
võrgustik. Kutsutakse oma etendustega üksteist külla, lavastatakse oma-
loomingut, suheldakse mõnusalt nii festivalil kui ka sellevahelisel ajal. 
Näiteks võib tuua Alburahva Teatri näitleja Küllike Veede, kes ise kirju-
tab näidendeid, mida lavastavad ka teised trupid. Nii mõnelgi teatril on 
oma moto, näiteks ET Teater jäädvustas selle külalisteraamatusse – „Kes 
harrastab, see kaua elab!“.

Fotod Marko ja Aurelika Reimann

Küla aastasündmuse õnnestumiseks on vaja paljude inimest panust. 
Tegelikult tegeleme sellega aastaringi – kui üks projekt lõppeb, alustame 
järgmisega. Kõige aktiivsemad on suvekuud. Kuhjaverelased ja seltsi liik-
med olid mitmel päeval talgutööl: niideti muru, riisuti see ära, püstitati 
publikutelgid, värviti pinke jpm. Külavanema eestvõttel teostati terrassi 
lae laudisega katmine, varjualuse toestamine ja sellele katuse panemi-
ne ning terrassi põranda värvimine. Tänu uuendustele oli heli kvaliteet 
parem ja kõik etendused said ka videosse võetud. Selle eest seisis hea 
juba kaheksandat aastat Marko Reimanni tiim. Mitmed trupid olid kohal 
mõlemal päeval, kaugema nurga rahvas (Avinurme Suveteater ja Torni-
mäe Näiteselts) ööbisid korraldajate peredes. Laupäevaõhtusimman on 
reeglina just näitemängutegijate ja korraldajate koosviibimise aeg, aga 
on ka meeldivaid erandeid nii Viljandist kui Tallinnast saabunute näol, 
kes tulevad tantsu lööma. Truppide tagasiside on olnud väga positiivne 
ja seetõttu oli võimatu öelda, et me järgmisel aastal ei kohtu. Oleme ikka 
avinurmelastega aasinud, et vaatame, kumb kauem vastu peab, ja järg-
mine juubel – 20. kord pole ju mägede taga.

Urve ja Romeo Mukk
Kuhjaverest

Avinurme Suveteater etendusega “Mitte millestki midagi ehk ilma naisteta ei saa vist”.

Hetked lavastustest.

Hetked lavastustest.
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Ivi Alp – 50 tööaastat Uue-Kariste 
rahvamajas

Ivi õppis Tallinna Pedagoogilises Koolis lasteaiakasvatajaks. Pärast lõ-
petamist suunati Ivi tööle Valgamaale Tsirguliina lasteaeda. Armumine 
ja soov pere luua tõi teda tagasi kodukohta ja seda pole pidanud kahet-
sema. Siiani lükkab ta abikaasa Heikiga koos eluvankrit, mille tulemu-
sena on sündinud ja üles kasvatatud kolm tublit poega.

Uue-Kariste kultuurimaja (1993. aasta nimetus) juhataja oli jäänud 
pensionile. Nii oli noorele tulijale ametikoht vaba ja Ivist saigi Uue-Ka-
riste rahvamaja juhataja. Tööle asus ta 4. septembril 1970. aastal. 

Märkamatult on sellest ajast möödunud juba 50 aastat! See on pikk 
aeg, ikka väga pikk aeg! Ivil on alati osanud valida inimesi enda ümber, 
ega muidu poleks kogunenud selliseid tööaastaid. Rahvamaja juhataja 
ja tema hobide järgi kujunevad ka maja, kogukonna tegemised ning toi-
metamised. Ivi enda lemmikhobid on koorilaul (ise laulnud kooris palju 
aastaid) ja käsitöö. Ta on korraldanud imelisi näitusi rahvamaja käsitöö-
ringi ja enda näputöödest. Alati on tema korraldatud sündmused siirad, 
armsalt pidulikud ning kodused. Ivi valutab südant oma kodukoha ja 
seltsielu pärast, sest inimesi jääb külades aina vähemaks. Siiski on ta ala-
ti leidnud väljapääsu ja osanud luua ühistegevusi vastavalt olukorrale, 
riigikorrale ja ajastule.

Ivi on meenutanud töötamise algusaega – siis oli tollase kultuurimaja 
seisukord küllaltki trööstitu: tumedad külmad seinad, kõikuvad põran-
dad, tuult läbilaskvad aknad… Esimene suurem remont tehti kultuuri-
maja 50. aasta juubeliks 1988. aastal. Rahvamaja kuulus siis kultuuriosa-
konnale ja hoone remonditi Halliste sovhoosi abiga. 

Aastate jooksul on rahvamajas suudetud teha palju uuendusi – seda 
tänu valla abile ja kirjutatud projektidele. Nüüdseks on rahvamajal uus 
katus, korras veevärk ja uued aknad-uksed. Väljast on maja toredasti 
punane ja seest viimistletud heledates toonides. Viimane uuendus oli 
õhksoojuspumpade paigaldamine, mis on olukorda palju paremuse 
poole muutnud, hoones on nüüd mõnusalt soe. Vaid lava on veel re-
mondi ootel – see vajab korrastamiseks rahalist toetust.

Ivit kurvastab olukord, et aastatega jääb külas rahvast järjest vähe-
maks. Uue-Karistes tööd alustades oli kohapeal 6 asutust ja kultuuri- 

majas tegutses kümme-
kond huviringi. Hetkel 
tegutsevad kapell, käsi-
töö-, võimlemis-, kodu-
looring ja klubi 60+. Rin-
gide tööst võtavad osa 
enamasti eakad.

Ivi oskab olla tänulik 
neile, kes on temaga koos 
töötanud, võtnud osa üri-
tustest ja ringide tööst. 
Soov midagi veel ühes-
koos teha, kui on tervist, 
pole kusagile kadunud!

Heameel on tal kollee-
gidest nii oma vallas kui 
ka maakonnas! Kuid ka 
Ivi enda panust pole ko-
gukond tähelepanuta jät-
nud. Ivi Alp pälvis 2014. 
aastal Halliste valla auko-
daniku tiitli.

Kui küsida, mida ta 
on elus saavutanud, siis 
ikka seesama – 50 aastat 
kogukonna teenimist ja 
kogukonna kultuuriellu 
panustamist, see on suur 
saavutus!

Olud ja ajad muutuvad, kuid inimeste headus ja panus kogukonda 
jääb. Ja alati on võimalik leida killuke päikest ja heledat taevast – selline 
on meie Ivi!

Palju õnne Sulle, armas Ivi! Jõudu ja jaksu ja ikka edasi!

Mulgi valla kultuuritöötajate nimel 

Laine Pedaja
Mulgi valla kultuurikoordinaator

Uue-Kariste rahvamaja juhataja Ivi Alp. Foto Laine Pedaja
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    VÕRUMAA TUNNUSTUSED 2020 

EESTI KULTUURKAPITALI VÕRUMAA EKSPERTGRUPI 
PREEMIAD 2020

Võrumaa Kultuuripärl 2020
Toomas Kuusing   Särav ja sisukas kunstnik, kes väärtustab oma  
   loomingus Lõuna-Eesti pärimust ja rikastab  
   Võrumaa kunstielu

Aastapreemia
Celia Roose   Võrumaa muusikaelu rikastaja regilaulu ja 
   Veljo Tormise loominguga 
Ulvi Mustmaa   Suviste võrukeelsete Võru linnaekskursioonide  
   projekti särasilmne eestvedaja
Krabi Külateater   Võrukeelse külateatrikunsti pikaajaline viljeleja
Kaile Kabun   Selge ja lihtsa võru ja eesti keele eest seisja 
Anne Tolk   Särasilmne ja innustav rahvatantsujuht
Edina Csüllög   Soome-ugri filmimaailma arendaja ja saladuste  
   tutvustaja
Tiiu Pihla   Vana-Vastseliina piirkonna kauaaegne 
   raamatukoguhoidja ja kultuurielu rikastaja
Maire Nirk   Innustav koorijuht ja muusikaõpetaja
Võru Loomeselts   Eriilmeliste kogemuste pakkuja ja sünergia tekitaja  
   Liiva-ATE kunstikorrusel
Hetero    Läbi aastate kestev murranguline värskus ja elutahe

VÕRUMAA

HARGLA

Seto Kuningriigi päev. 
Foto Heiko Kruusi
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    Bernard Kangro kirjanduspreemia
Jaan Kaplinski   Raamatute “Latsepõlve suve” ja “Piirpääsukese  
   Euroopa. Baikalist Assoorideni” eest.
   Kreutzwaldi mälestusmedali laureaat
Valdur Mikita   Kalevipoja uudse ja omanäolise käsitluse, 
   Eesti põliskeele omailma mõtestamise eest

Kreutzwaldi stipendium
Robin Saarniit   Vastseliina Gümnaasiumi 12. kl õpilane

Võru maakonna vapimärk
Siiri Toomik   Võru maakonna maine, vaimse pärandi ja 
   positiivse kuvandi pikaajalise loomise ja 
   hoidmise eest

Ingrit Kala   Seto traditsioonilise käsitöö edendaja, näitab oma  
   eeskujuga, kuidas mittetulundussektor ja ühiskondlik  
   tegevus mõjutavad Võru maakonna arengut.

Võru linna vapimärk 
Silvi Jansons   Pikaajalise ja mitmekülgse panuse eest  
   Võru kultuuriellu

Võru linna aasta kultuuritegelane
Signe Rõõmus

Anne Vabarna nimeline omakultuuripreemia
Aarne Leima   Traditsioonilise kuningriigipäeva korraldamise ja  
   Luhama nulga tegevuste eestvedamise eest
Maria Rahasepp   Seto keele ja kultuuri tutvustamise ja õpetamise  
   ning erinevate tegevuste kaudu seto kogukondade  
   ühendamise eest.

Hindätiidmise avvuhind 2020
Helve Ruul   Puiga näütemängupäävä pääiistvõtja, Kuldrõ Kooli  
   latsiaid Sipsik, Tal’na Võro Selts, MTÜ Folgisellide  
   Selts, Harglõ Latsiaid-Põhikuul

Mu liin, mu kiil

Kas te teate, et Võro liin ehitedi  tühä kotusõ pääle Tamula viirde 1784. a teno 
Iirimaalt perit  mehele George von Browne’ile? 
Te ei tea, et Tamula järvgi üten Vagulaga ommava taha koskilt Viitinä takast 
linnanu.  Olete ehk kuulnud, kuis piltnik Kepniku Ida umma vettesadanu 
sõrmust Tamula järvest otse ja Roosisaare muistsõ asula lõüdse. Võibolla olete 
lõpetanud Võru kirikukooli ja näinud seinal mälestustahvlit, et tan majan oll 
Võru Õpetajate Seminar, kos Käisi Johannes oppajit opas, aga seda te oma koo-
liajal ei aimanudki, et Käis sada aastakka tagasi võtsõ pruukmistõ vagivahtsit 
oppusõmuudõ, mis parhilla teedä ni tarvitusõl. Olete ehk kuskilt lugenud, kuis 
vinne luuletaja Feti Afanassi poiskõsõna inne Moskva ülikuuli minekit Võru 
Krümmeri koolin kimmä haridusõ saije. Kui muuseumis on teie näpu va-
hele sattunud 1939. a 27. oktoobri ajaleht Elu, siis te teate, et taa Võro 
keskplatsi viirde hrustšovka asõmõlõ plaaniti Võro Kandlõ vahtsõ seltsimaja ehi-
tämist. Õigõ jutt. Kandlõ selts ost taa krundi hindäle 78 tuhandõ krooni iist är’ 
vahtsõ rahvamaja jaoss: sinnä pidi tulõma teatri-, kino- ja kontserdisaal, harotu-
sõruumi, tarõ tõisile seltsele, kohvik ja võõrastõmaja.

Ku Võrost õnnõ läbi om juustu, siss või eski mõni suur kirämiis Võro liina 
haisvast mulgust nimmada, selle et tima kehvä kemmergu löüdmisega umal aol 
hädän oll. Parhilla ommava Võrol nuu’ki asa tõistmuudu. 

Kui te ainult räägite ja sugugi ei kõnele, siis jäi pool ülaltoodud tekstist 
teile arusaamatuks. On viimane aeg ennast vähemalt Võrus kohaliku kee-
lepruugiga kurssi viia. Võro liin om paras paik, kon võro keelega tutvas 
saia. Võru on kakskeelne: siin eesti ja võru keel segunevad omavahel, 
sujuvalt läheb üks üle teiseks. Tan om aigu kullõda ja ümbretsõõri kaia.

Siin asub Võru gümnaasium – aasta kool 2020. Siin on ilus rannapro-
menaad, liigirikka Koreli pargi mänguväljakud, ilusaks vuntsitud uued 
ja vanad majad, Kreutzwaldi muuseum, koduloomuuseum ehk Vana 
Võromaa kultuurikoda, Võru Instituut, kohvikud, palju poode, suure-
maid ja väiksemaid majutuskohti, ettevõtluse ootel tühermaid. Kõiki 
vaatamisväärsusi ei ole võimalik siin nimetada, kõigest ei saa ka korraga 
jutustada.

Kuid Võrus on maailma ainulaadsem keskväljak – linna süda, koh-
tumispaik, kus kõneldakse lugusid, mida teinekord kuskilt mujalt ei 
kuulegi. Tõsijutt. 2020. aasta suvekuudel seisis väljakul iga päev kell 11 
üks Võru linna juurtega inimene, kes tunnikese-paar pajatas võru kee-
les Võru linna lugusid, mis segunesid perepärimusega. Visati villastki ja 
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loodi uusi legende. Juhtus nii, et igapäevased võrukeelsed ringkäigud 
said populaarseteks eelkõige võrulaste hulgas. Aga oli ka neid õnnelikke 
turiste, kes õigel ajal keskväljakule juhtusid jutustajat märkama ja kuula-
ma. 

Igapäevastele võrukeelsetele ringkäikudele „Mu liin, mu kiil” puhus 
elu sisse Ulvi Mustmaa. Tema idee, tema kutsutud jutustajad, tema käsi 
juhtimas omapärase ettevõtmise kulgu.

Saksa keele õpetaja, kes puhkused reisijuhi ametis mööda saatis, on 
lõpuks oma elu turismi arengule pühendanud. Kes palju käinud ja palju 
näinud, see teab, et teisi maid ja linnu nautides muutub kodukohtki kal-
limaks: tuleb tahtmine oma elupaiga väärtusi laiemalt tutvustada. Miks 
mitte kaasata sellesse missiooni teisi toredaid kaasmaalasi. 

Oma idee teostuse õnnestumisest teeb Ulvi Mustmaa emotsionaalse 
kokkuvõtte:

„Neid oli umbes viiskümmend, kellele ma 2020. aasta veebruaris-märtsis 
helistasin. Mul oli oma plaani jaoks neljakümmet vaja, sest kalender väitis 
juuni keskpäevast augusti lõpuni just täpselt kaheksakümmend päeva ole-
ma. Igaühel kaks korda suve jooksul – see peaks ju võimalik olema, mõtlesin.

Ma olin sellise asjaga maailmas kokku puutunud: kohalikud inimesed 
vabatahtlikena turistidele oma linna tutvustamas. Enamasti ikka inglise 
keeles ja erinevatel motiividel – kes oma esinemis- või võõrkeeleoskust lihvi-
mas, kes pensionipõlve vaheldust toomas, kes õpingutele täiendavat finantsi 
hankimas – jootraha ei keela ju keegi vastu võtmast! Ja kui sa oled hea ja 
huvitav esineja, siis midagi ikka pudeneb!

Alati olid vabatahtlikud esinejad tükk maad toredamateks osutunud kui 
kriipsust kriipsuni reglementeeritud giidituurid. Viimasel puhul peab giid 
sulle ettenähtud minutite jooksul ettenähtud sajandite lood ette vuristama – 
sest täpselt nende minutite ja nende objektide eest oled sa maksnud. 

Vabatahtlikud olid vabamad. Ja kirglikumad. Nad tahtsid oma linna ja-
gada. Nad tahtsid seda teha, mida nad tegid.

Sama juhtus nüüd, 2020. aasta suvel Võrus. Ainult et keeleks ei olnud 
inglise, vaid võru.

Võru keel on nagu hästi hoitud saladus. Väidetavalt teab-tunneb seda 
saladust Eestimaa peal ligi 70 000 inimest. Põhjapoolne rahvas justnagu 
saab aru – ja siis jälle ei saa ka. Ja ega põhjapoolsed võru keelt ülearu palju 
ei kuule ka, isegi kui nad Võrumaale satuvad – võrukesed hoiavad saladust 
pigem enda teada ja jagavad üldjuhul vaid sõprade-sugulastega. Sest võru 
keel on “uma ja hää”. Sellega luuakse õhkkond, mille iseloomustamiseks lä-
heb vaja rohkem omadussõnu kui üks: sundimatu, sõbralik, soe ja kindlasti 
huumorikilluga. 

Ma ei tea, kui kaugele ma oleksin jõudnud, kui minu helistamiste peale 
oleks teisel pool öeldud: “Ei usu, et sellest midagi välja tuleb!” Õnneks võt-
tis enamus tuld: ”Jumala äge plaan! Muidugi teeme ära!”

Kui suurem osa rahvast koos oli, pöördusin Võru Instituudi ja Võru-
maa turismikoordinaatori poole. Triinu Laan ja Kadri Moppel liitusid tu-
gitiimiks sama lihtsalt, nagu oli läinud teistegagi. Nii said võrukeelsed lin-
natutvustajad võimaluse liituda linna poolt juba varasemalt kavandatud 
giidikoolituse gruppi ja ettevõtmine “Mu liin, mu kiil” jõudis maakonna 
turismireklaami kanalitesse. 

Nii lihtsalt see teoks saigi – igapäevased Võru linna ja keele tutvustused 
pealkirja “Mu liin, mu kiil” all. Iga päev kell 11 ilmus Võru uuele ja uhke-
le keskväljakule kärtskollase keebiga võrukene, valmis jagama oma lugusid 
sellest linnast. Seisis täiesti oma vabast tahtest, ajast ning armastusest võru 
keele ja Võrumaa vastu. 

Nii, nagu erinevad üksteisest rääkijad, on erinevad ka nende lood. Nii-
pea, kui “kohustuslik osa” – linna saamislugu ja keskväljak – on “tehtud”, 
kalduvad muusikud muusikasse, loodusinimesed loodusesse, keeleinimesed 
kirjandusse ja keelelistesse nüanssidesse. Elukutseline sannanaanõ räägib 
saunalugusid, meditsiiniõde  haiglatest-arstidest-patsientidest,  priitahtlike 
pritsimeeste tegevusele pühendunu pritsib päästeameti lugusid ja ujutab 
kuulajad üle tuletõrjeteemadega.  Käsitöö ja aianduse fänn oskab kuulajate 
tähelepanu juhtida mõnele erilisele taimele või taiesele…

Need kõik on Võru ja Võrumaa lood. Sest need on Võru ja Võrumaa 
inimeste lood.

7. novembril sai tänu Võru linnale ja Võrumaa Arenguagentuurile teoks 
ka väike suvele tagasivaatav tänu-kohvilaud. Kokkuvõtteks võibki öelda, et 
79 suvepäeval käis võrukeelseid linnatutvustusi kuulamas umbes 850 ini-
mest. Kindel on see, et järgmisel aastal jätkatakse.“

Siinkohal lõpeb eestvedaja Ulvi Mustmaa kirjutatu. Juurde on lisada 
teade, et  kõik giidid koos piltidega on leitavad blogist Ulllugu: http://
ulllugu.blogspot.com/2020/06/mu-liin-mu-kiil.html

Nüüd aga sobiks kasutada eesti filmiklassikast tuntud lauset „Sellega 
pole meie püha üritus veel lõppenud“. „Vunki mano!” nagu Võrumaal 
tavatsetakse korrata populaarseteks saanud loometalgutel. Talgute pala-
vikus sündinud Võru linnavalitsuse meeskonna sisukas programm, kui-
das linnalood ja legendid inimeste meeltesse istutada, koondati ühe lause 
alla. 
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Võru – linn, mis räägib lugusid

See on juba asja teine külg. Võrumaa Arenduskeskus esitas linnale 
projektitaotluse kohalike jutuvestjate väljakoolitamiseks. Eks tuntud suid 
saanud rahvas ennegi kuulda nii Võru pärimustantsu festivali kui lin-
napäevade aegu jutupiknikel ja jalutuskäikudel. Neid teadjaid inimesi 
paluti oma kogemusi jagama ja ennast täiendamagi, sest koolitajate hul-
gas olid tuntud giidid, kes järelkasvu pärast muret tunnevad. Kümme-
kond linnalugude uut tundjat on tänulikud õpetajatele: Siiri Toomik, Ulvi 
Mustmaa ja Piret Päär. Koolitus päädis iga õppija iseseisva linnaekskur-
siooniga. Nii tekkisid suveprogrammi nädalavahetustesse eestikeelsed 
linnamatkad algusega kell 15. Laupäeviti-pühapäeviti võis kuulajaskond 
valida võru- või eestikeelse jututunni. Ühed trehvasid ja kõnelesid, teised 
kohtusid ning jutustasid. Teemaks Võru linn, siinsed inimesed, sündmu-
sed ja rahvajutud.

Võrumaa turismikoordinaator Kadri Moppel räägib tasuta jutukäiku-
de põhiväärtusest ja koolituse sisust: „Projekti eesmärk on luua kogukon-
nas ühtekuuluvustunnet, pakkuda kohalikele eneseteostamise võimalust 
ning tugevdada sidet kodukohaga läbi ajaloo ja lugude tutvustamise. Jalu-
tuskäikude eestvedajatele korraldasime viis koolituspäeva, et kinnistuksid 
ühesugused teadmised Võru linna ajaloo ja kultuuri kohta. Võru maakonda 
ja Võru linna tutvustavaid loenguid  oli ja on võimalik vaadata veebis en-
dale sobival ajal. Giidieetika teema avamiseks kutsusime õppijad kokku, et 
omavahel tuttavaks saada ja  mõtteid vahetada. Koroona-aegne isolatsioo-
ninõue oli just lõppenud. Planeeritud koolitused aitasid osalejatel arendada 
oskusi, kuidas lugu ellu äratada, kuidas isikliku jutu sisse linna ajalugu ja 
legende sisse põimida.“

Seegi pole veel kõik. Üritus jätkub, nagu öeldakse. Võrumaa Arendus-
keskusel on 2021. aastal  plaanis välja kuulutada linnalugude korjekon-
kurss. Jutuvestjate ringi on kavatsus uusi liikmeid leida ja koos vanadega 
tegutsema panna. Lood tahavad rääkimist ja inimeste mällu salvestamist.

Papa Kreutzwaldi Õueteater kogub juba kolmandat aastat kirja pan-
dud linnalugusid. 2024. aastal peaks kogukonna abiga ilmuma raamat 
„Võru linnaruumi lood”. Võru on ummamuudu liin, kus juhtub huvi-
tavaid asju. Siin elab omapäraseid inimesi. Siin sünnivad ainulaadsed  
traditsioonid. 

Silvi Jansons
MTÜ Papa Kreutzwaldi Õueteater juhatuse liige

Ulvi Mustmaa. Foto erakogu
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Elulõim on tants

Eriline aasta 2020 – 110 aastat tagasi sündis rahvatantsu- ja balleti-
õpetaja, lavastaja, näitleja, tantsija, andekas loomeinimene Kai Leete 
(26.05.1910–14.03.1995). Eriline aasta ka selle poolest, et Kaile pühenda-
tud maakonna tantsu- ja laulupidu tuli viiruse laastava jõu tõttu ära jätta, 
sel hooajal jäid tantsude-laulude õppimised pooleli.

Eks siis oli mahti veidi piiluda ajakirjanduse kaudu eelmise sajandi 
tantsulõime kudujate tegevusse ja teha väike ülevaade loetust.
Uudislehe 1936. a märtsikuu artiklist „Esimene Tartu näitlejate ball“ loe-
me „… Järgnewad teised tantsud ja nende sekka puistab konfer. Randwiir 
ikka ja jälle mõne „üllatuse” teatrirahwalt. … siis neljas „merenaisukeste” 
tants, – Kai Leete, Pallo j.t., ühes kahekordses trios esineb Walwe Ratas-
sepp, ning et mainida sekka ka mehi – E. Anton ja Wäljaots …“.

Sama aasta Tartumaa Teatajas “Paluperas korraldab uuel aastal peo 
Palupera kooli hoolekogu. Mängitakse Kaugermanni „Armastus on noor-
tele”. Liiklemis- ja tantsujuhiks on „Wanemuisest” Kai Leete“.

Põhja Kodu, 13 juuni 1942 „Teatri tantsujuhi kohale on asunud ande-
kas tantsija Kai Leete, kes palju aastaid töötanud ka välismail“.

Ja veebruar 1943 „Kirev kava Narva teatris“ „… Tantsudest oli kau-
neim teatri tantsujuhi Kai Leete tantsitud „Tango“ … Suurt menu saavu-
tasid oma humoorika ettekandega „Mu süda lööb bum-bum“ sopran T. 
Mirоnоv ja K. Leete“.

14. juuli 1943 Eesti Sõna „... Ettekannete hoogsaks lõppnumbriks oli 
Kai Leete tantsurühma „Bolero“, mis põhjustas tormilise aplausi“. 

 1947. aastal moodustati Valgas Kai Leete eestvedamisel esimene 
noorte segarühm – Valga Arve- ja Plaanindustehnikumi noorte sega-
rahvatantsurühm. 1953. a 17. aprilli Sirbi ja Vasara artiklis „Rahvakunsti  
pidupäevad Tartus“ kirjutatakse “Seekordsel ülevaatusel tutvusime ka 
meie vabariigi isetegevuslikus kunstis seni vähe viljelemist leidnud laulu- 
ja tantsuansamblitega rahvapilli-orkestri saatel. Viimase kollektiivi (Val-
ga raj. kultuurimajast) poolt esitatud teostest pälvis eriti hea vastuvõtu 
sm. Leete poolt E. Arro „Kiigelaulu” muusikale seatud „Kiigetants”.

6. juuli lehes 1956. a ... „Tänavusel ülevaatusel nägime mitut uut tant-
su. Kai Leete Valgast on andekalt ja taibukalt lavastanud tantsu «Põldu-
del”. Selles on uusi ja huvitavaid võtteid, leidlikke üleminekuid ...”.

Aastatel 1952, 1954–1956, 1958 oli Kai Leete Valga rajooni rahvakunsti-
õhtu rahvatantsurühmade üldjuht. „... Hei nüüd, pillid, tulge platsi, rah-
vas tahab lusti tantsi! Nende sõnadega lõpetab Kai Leete avaleelo ja Valga 
rajooni rahvakunstiõhtu on alanud. Väino Maala taktikepi all läheb kohe 
lahti rõõmsatujuline tants «Puhkehetkel»“ (Sirp ja Vasar, 25.07.1958).

Teame, et esimese tantsupeo toimumisaeg jääb juba kaugesse, 1934. 
aastasse, kui toimus I Eesti Mängude tantsu- ja võimlemispidu. Taoline 
sündmus ei saanud tekkida tühjale kohale, ega olla ainult pealinnakesk-
ne. Mõeldes sellele ajale, tekkis küsimus, mis sel ajal toimus Võrumaa 
tantsuelus. Teame, et Võrumaa I noortepühal – võimlemis- ja spordipeol 
1930. aastal, kus osales 49 kooli, esitati ühiselt kolm tantsu („Tuljak“, „La-
bajalavalss“, „Virupolka“). Tantsiti ka Võrumaa II noortepühal ja edasi 
juba laulupidudel, rahvakunstiõhtutel. 

Aga kus kandis, kes olid juhendajad, millal üldse tantsurühmad te-
gutsema hakkasid? Suur oli rõõm, kui kätte sattus Ilma Vahtra põhjalik 
Väimela ja Parksepa kandi uurimus  „Kodukandi radadelt“, kust ka tant-
sutegevuse kohta ülevaate sai.

Eevi Jõgar ja Kai Leete 1971. aastal. Foto Mati Pakler
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1918 moodustati Väimela Näitearmastajate Ringkond, sellest kujunes-
ki hiljem Kungla Selts (1919. a peoõhtul olid lisaks teistele etteastetele ka-
vas ka rahvatantsud). Kungla Seltsi rahvatantsurühma juhendas Salme 
Rannu aastatel 1937–1939. Valdeko Lepp, kes mängis mitut pilli, töötas 
ka rahvamaja juhatajana, juhendas nii Kungla kui ka Väimela Näidissov-
hoos-tehnikumi rahvatantsurühmi teadaolevalt 1956–1969. Ta oli aastatel 
1967–1969 Võrumaa rahvakunstiõhtu lavastaja Kai Leete üks assistenti-
dest.

Noor inimene on nagunii kena, aga kui ta tantsib või laulab, on ta 
kindlasti veel kenam (Helgi Noormets)

Jaanuaris 2021 90. aasta juubelit tähistav, 1982. a noorte tantsupeo 
5.–6. kl liigijuhi assistent Helgi Noormets tegutses Parksepas rahvatant-
sujuhendajana (1955–1987), kuid vedas ka muusikalist poolt õpetajana ja 
kümmekond aastat pillimängijana. Esineti nii Eestis, kuid sõideti ka teis-
tesse liiduvabariikidesse.

„Oma tööajast mäletan aastat 1963, kui ka muusikaõpetajana töötades  
õnnestus Tallinna peole viia kaks rahvatantsurühma, lastekoor ja poistekoor. 
Tollal juhtus koolis olema erakordselt palju vahvaid laulupoisse, nii et 1963. 
aasta sügisel suutsime läbi viia tänaseni vist ainukordseks jäänud poiste-
koori kontserdi.1963. aasta kujunes mulle tihedaks mitmete tähtsündmuste 
reaks. EPT rahvatantsurühmaga esinesime ENSV delegatsiooni koosseisus 
Moskvas Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel,“ on Helgi Noormets Ilme 
Vahtra raamatus „Kodukandi radadel“ meenutanud. 

Parksepa keskkoolis on rahvatantsijaid edukalt edasi kasvatanud  
Helle Liloson. 1975. aastal, mil Helle Parksepa keskkooli algklassiõpeta-
jana tööle asus, võttis Helgi Noormets ta kohe enda hoole alla ning koos 
hakati Parksepas rahvatantsuga tegelema – osaleti nii rajooni kui vaba-
riiklikel tantsupidudel. „Siin oli ees juba tantsurühm ja tegelikult mulle 
meeldis tantsida. Nii see läks,“ põhjendas Helle Liloson rahvatantsuju-
hendajaks hakkamist. Esialgu oli ta küll Helgi Noormetsal abiks ja õp-
pis tema kõrvalt. 1978. aastal alustas Helle oma rühmaga ning tegutseb 
juhendajana siiamaani. Sellest ajast peale on ta osalenud oma rühmaga 
kõikidel üldtantsupidudel Tallinnas. Neist esimene oli 1982. aastal toimu-
nud viies noorte laulu- ja tantsupidu. Mõnest tantsupeost võeti koguni 
kahe rühmaga osa, lisaks veel ka võimlejad. Kui Helgi Noormets töölt 
koju jäi, võttis Helle Liloson kogu juhtimisi üle.

„Rahvatantsu juhendamisega tegelemine on minu hobi pigem,“ ütleb ta 
ise. Aastatel 1971–1975 Tartu pedagoogilises koolis õppides tantsis Hel-
le ka ise rahvatantsurühmas ning tegeles iluvõimlemisega. Rahvatantsu 

tantsivad ka Helle Lilosoni tütar ja tütrepoeg, seda küll Harjumaal. 
Aastate jooksul on Parksepa keskkooli laste rahvatantsurühmaga käi-

dud Soome-Eesti tantsupeol, Aluksnes lastefestivalil „Enku-Drenku“, 
poistega esimesel meeste tantsupeol, Võru folkloorifestivalil, Võrumaa 
laste folklooripäevadel, maakonnapidudel, kus aastatel 2003–2013 oli 
Helle lavastaja Maie Pau üks assistentidest, ning oma koolipidudelgi on 
palju esinetud. Üheks tõhusaimaks aastaks peab Helle 1996. aastat, mil 
tantsiti nii Türgis (koos Võru I Põhikooli laste tantsurühmaga Tsõõrike) 
kui ka Riias. Ka toob ta vahva projektina välja 2019. aastal pererühmaga 
üldtantsupeol osalemise, kus olid nii emad-isad kui ka õed-vennad tant-
simas, koguni üks vanaisa oli tantsimas. „Tegime proove nädalavahetuseti, 
inimesed olid eri suundades laiali,“ meenutab Helle.

Helle Lilosoni sõnul on olnud kõik need aastad toredad: „Oleme ala-
ti peole saanud, kuid selle taga on olnud suur töö.“ Praegu valmistub Helle 
Parksepa laste rahvatantsurühmaga 2021. aastal toimuvaks Kagu-Eesti ja 
Võrumaa tantsupeoks. 

Tartu ülikoolis arsti elukutset omandades ja ülikooli rahvatantsuan-
samblis tantsides omandas Eevi Jõgar tantsujuhi lisaeriala ning alates 
1978. aastast tegeles aktiivselt arstitöö kõrvalt ka rahvatantsu-õpetajana 
Võru vallas (Väimelas, Parksepas) juhendades 1987–1990 nii naisrahva-
tantsu- kui ka segarahvatantsurühma (1978–2011). Tantsis ise aastaid 
Võru Kandle segarahvatantsurühmas Kai Leete juhendamisel. Et Kai Lee-
te nimelise tantsupreemia laureaadi Eevi Jõgari segarühma tantsupidude 
loetelust üles leida, tuleb teada, et enam kui 20 aastat kannab rühm nime 
Tsuua Sulatsõ. Rühm on palju käinud esinemas Võru Folkloorifestivalil, 
laulu- ja tantsupidudel, samuti on tutvustatud rahvakultuuri väljaspool 
Eestit – Etioopias, Šveitsis. Rühm on näiteks osalenud üle kümne korra 
Euroopa ühel suuremal festivalil „Europeade“, mis toimub igal aastal ise 
riigis.

Eevi Jõgari (1938–2012) tööd segarühmaga Tsuua Sulatsõ jätkab 2012. 
aastast Kersti Vill. Tantsu on õpetanud veel Parksepa, Väimela kandis 
naistele Astrid Nurme (1963–1969), neidudele Maie Sepp (1973–1974), 
lastele-noortele Aigi Tiks (1995–1998). Võime öelda, et selle kandi rahva-
tantsujuured ulatuvad teadaolevalt juba aastasse 1937 ja kasvavad edasi.

Aasta oli siis 1960, kui Kai Leete jõudis 50-aastasena Võrumaale, lõi 
siin palju uusi tantse, balletilavastusi, alustas tööd eri rahvatantsurühma-
dega ja Võru Pioneeride Maja laste balletiringidega. Alates 1961. aastast 
lavastas Kai Leete Võrumaa rahvakunstiõhtuid. Ta oli ka koolinoorte lau-
lu-tantsupidude 9.–11. klassi poiste ja segarühmade üldjuhi Aleks Raja 
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assistent (1967) ning 3.–4. klasside üldjuhi Niina Raadiku assistent (1972), 
üldtantsupeol lasterühmade üldjuhi Niina Raadiku assistent (1963, 1965), 
veteranide rühmade üldjuhi Linda Rausi assistent (1973, 1975) ja 1970. 
aasta rahvatantsupeo üldtantsude üks lavastajatest. 

Heino Aassalu kirjutab „Suvisest suurpeost“ (Sirp ja Vasar, 11.04.1975) 
„… B-rühmadel Aleksandra Tratsevskaja « Ringmängutants » ja Kai Lee-
te «Võrokeste tands », … D-rühmadel «RaksiJaak» ja Kai Leete «Kaie 
kargus», naisrühmadel Nelli Uustalu «Labajalavalss» ja Kai Leete «Ko-
dumaine viis» (koos B- ja C-rühmade naistega),  «Kodumaises viisis» on 
naisrühmadele lisaks väljakul ka segarühmade naistantsijad. Varem nii-
sugust moodust pole kasutatud …Üle 5000 esineja võtab osa tants-kan-
taadist «Laul rõõmust », mille selleks puhuks on loonud Kai Leete (koreo-
graafia), Veljo Tormis (muusika) ja Enn Vetemaa (tekst)“. 

Sirp ja Vasar, 18.06.1976 „Võru on üks õnnelikke rahvatantsukeskusi 
selle poolest, et seal sellele liikumisele kauemat aega hinge ning võlu an-
navad Eesti NSV teenelise kultuuritegelase Kai Leete mitmekülgne anne 
ja nakatav temperament. Peo kavas oli rohkesti K. Leete loodud tantse. 
…Kohalikku koloriiti reedavad tema tantsude nimetusedki: «Võrokeste 
tands», «Võru valss» jt. Peo uudiseks ja naelaks kujunes Kai Leete «Haan-
ja miis» Hendrik Juurikase seatud muusikale segarühmade ettekandes. 
Kogu õhtut ja saatemuusikat teinud rahvapilliorkestrit dirigeeris tütar-
lapselikult nõtke Võru «tantsumemm» ning koos vahetekste esitanud 
Aksel Asiga jõudis ta siis, kui «Haanja miist» esitantsiti, mikrofoni laulda 
humoorikaid murdevärssegi“.

Meenutab Eevi Jõgar, perearst, tantsuõpetaja:
„Kui ma mõtlen Kai Leetele, siis kõige enne meenuvad kõrged kontsad ja 

tema kõnnak. Ta oli daam, ta oli inimene, nagu kõik teised. Või siiski mitte. 
Kui ta tahtis, võis olla su vastu jumalik, kui vaja, siis vägagi karm. …

Öeldakse küll, et Kai oli keeruline natuur, kuid minu jaoks mitte. Me 
saime temaga väga hästi läbi. Kui tantsuõpetajad ning kui arst ja patsient, 
kuigi Kai ei tunnistanud kunagi, et ta võiks ka vahel haigeks jääda või ongi 
juba haige. Ta oli ikkagi koonduslaagrist läbi käinud ja elus kõvasti vintsu-
tada saanud. Kai Leete oli omanäoline, väga töökas. Ta oli looja. Teist Kai 
Leetet ei ole ega tule.“ 

Aksel Asi, lavapartner Võru rahvateatri ajast:
„Kaiga oli laval hea koos mängida, temaga oli väga kerge suhelda. Ent ta 

oli temperamentne ja otsekohese ütlemisega… Kai oli nii nõudlik ja kuraa-
sikas, et temale ei maksnud midagi näiteks dirigendi käest taktikepp haarata 

ja ise dirigeerima hakata, samuti kui orkester tema arust ei mänginud, nagu 
vaja, viiuldaja poognast krabada.

Kai Leete oli erakordne inimene, töös ühesugune, eraelus hoopis leebem 
ja pealegi huvitav vestlus-kaaslane. Temast ei saanud mööda vaadata. Ka 
tänaval, sest ta kõndis seal daamilikult – sirgelt ja kergelt, nagu tantsides.“

(Ivi Kaarna „Kai Leete 100“ Võrumaa Teataja 2010)
Ilmar Kudu, Võru Linna Leht „Võru sai rahvateatri nimetuse pärast 

E. Ranneti näidendi „Kadunud poeg” edukat esitamist Tallinna Draama-
teatri laval 19. juunil 1962, peaosades Kai Leete ja Aksel Asi“. 

Liina Valper, ajakirjanik:
„Vanemuise balletitrupis Ida Urbeli käe all algas Kai Leete tantsijatee. 

Tantsu klassikalist põhja pidas Kai Leete tähtsaks elupäevade lõpuni, öeldes: 
“Kui klassikaline alus on olemas, võib kõike tantsida — breikida ja šeikida!”

“Jah, elukangasse värve ja mustreid ei saa inimene ise valida, aga 
enda lõim peab tugev olema. Kai Leete elulõim on olnud tants.“ (Videvik 
05.08.2010)

Kai Leete isiksust ja olemust peegeldavad kõige ilmekamalt tema õpi-
lase Ruti Murusalu filmid „Sündinud tantsule. Kai Leete” (2010) ja „Elu-
jõud. Kai Leete“ (1994).

Maie Pau
Kai Leete õpilane, tantsuõpetaja, 

Võrumaa rahvakultuurispetsialist
Birgit Pettai 
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Silvi Jansons – Võru kultuurielu 
vankumatu tugisammas

Ükskord ütlesin ühel esinemisel, et Võrumaal on ahtakene kultuu-
rikiht, pidades silmas võrdlust, et kui maailmas ilmus 1659. a esimene 
entsüklopeedia lastele, siis mis toimus Eestis ja Võrus? Silvi pahan-
das mu peale, et ma muutsin meie kultuurkihi oma suhtumisega õhe-
maks, kui ta on. Selle looga Silvist tahan oma vea parandada, kinnita-
da, et olen oma seisukohti muutnud ja et meie väärika kultuuripõllu 
tummisusse on väga tugeva ja nähtava kihi lisanud ka Silvi.

Tema toimetamisi on õnneks ka märgatud, sest tänamatus näitaks 
hoolimatust. 2010. a sai Silvi  aasta parima Võru kultuuritegija tiitli, 
2020. a riputati Silvile rinda Võru linnapea vapimärk. Kui 2005. a sai 
kultuurimaja Kannel tiitli Võro liina tego, või kui 2011. a pärjati Kan-
nel Võru parimaks kultuuriasutuseks, siis on nendegi tiitlite juures 
kindlasti oma roll ka Silvil. 

Esimene tahk temast - Silvi kui kultuuritöötaja

Aastakümneid haris Silvi Võru kultuuripõldu just Võru Kandle 
töötajana. Kooride või tantsukollektiivide tema poolt koostatud esine-
miskavad olid alati professionaalsed, sisukad, varustatud heade va-
hetekstide ja pildimaterjaliga. Silvi juhtis ja suunas kogu Kandle maja 
harrastustegevust. Veel tänagi, kui Silvi on n-ö pensioneerunud ak-
tiivne kultuuritegija, leiavad kollektiivid, et just Silvi ilus, koolitatud 
hääl ja imeilus emakeel peavad nende esinemisi kaunistama. Viimati 
aitas Silvi luua Võru maakonna laulu- ja tantsupeo kontseptsiooni, 
toetas August Teppo lõõtsatalu kontserdi „Ummamuudu lugu“ kor-
raldamisel.

Teine külg Silvist - Silvi kui teatriinimene ja näitleja

Silvi on aastakümnete jooksul osalenud harrastusnäitlejana väga 
paljudes Kandle Rahvateatri, hiljem Võru Linnateatri (tegutses 2009–
2011) etendustes. Silvi enda ettevõtmine on MTÜ Papa Kreutzwaldi 

Õueteatri asutamine 2002. a ja selle töö juhtimine. Nagu nimigi näi-
tab, on selle teatri tegevus seotud Kreutzwaldi loominguga. Silvi on 
koostanud stsenaariumid ja lavastanud umbes 20 erinevat etendust 
ja lavakava nii täiskasvanutele kui ka lastele, ette on neid kantud 
Kreutzwaldi maja õuel aga ka muudes sobilikes ja märgilistes män-
gupaikades, nagu näiteks Kirumpää linnuse varemed jmt. Etendused 
on ammutanud ainest Kreutzwaldi muinasjuttudest, kandes niimoo-
di kõige ehedamalt kaasaegseteni meie pärandit. Pealkirjad räägivad 
enda eest: „Kilplased“, „Põhja konn“, „Kullaketrajad“.  2013. a pälvis 
Silvi koos Maire Udrasega Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi 
aasta looja preemia etenduse eest “Ennemuistsed mängud“, mis põhi-
nes  taas Kreutzwaldi loomingul. 2012. a sai ta Võru Kandle teatriau-
hinna. Viimaste suvede teatripublik teab teda etendustest „Needid ja 
suhkruvatt“ ja „Kirvõtüü“ (mõlema lavastajaks Ain Mäeots). Teater 
on Silvi armastus, nii salajane kui ka täiesti avalik. Aga filmilegi on 
näpp antud, Silvi abi oli suur toreda filmi (režissöör Ruti Murusalu) 
„Kõik sündü Võrol“ valmimisel 2018. a. 

Kolmas tahk – Silvi kui jutuvestja

Võro keele suurepärase tundjana on ta ikka kasutanud murdekeelt, 
propageerides nii selle kasutamist. Ladusa jutuga sõnaka lõunaeestla-
sena on Silvi ladus nii rääkides ku kõnõldõn. Hea väljundi selle ande 
rakendamiseks on andnud Võru pärimustantsu festival, mille kavas 
on alati olnud ka jututoad, jututunnid, jutujalutuskäigud. Viimastel 
aastatel on neid korraldanud Silvi ja neis ka ise aktiivselt jutuvestjana 
osalenud. Silvi on esinenud ka muuseumiöö üritustel, August Teppo 
lõõtsatalus Loosul, Baltica kontsertidel (2007, 2010, 2013, 2016), päl-
vides 2010. a kõrgema kategooria jutuvestja tunnistuse. Silmapaistev 
ettevõtmine selles vallas oli plaadi “Umatsõs tett Kreutzwaldi jutussõ 
võro keelen ja meelen” ilmutamine 2018. a. Plaadil kõlavad Kreutzwal-
di muinasjutud viie inimese esituses. Samade juttudega esineti aastail 
2017 ja 2018 väga paljudes Võrumaa koolides. Kogu selle ettevõtmise 
idee autor, korraldaja, teostaja, projektikirjutaja ja organisaator oli Sil-
vi Jansons. 2019. a sai Silvi utsitamisel pärimustantsu festivali raames 
teoks ka omapärane püsti ja istuli jutupajatamine „Viimäst kõrda 25! 
Sata vai persülde.“, kus Silvi ja allakirjutanu meenutasid humoristli-
kus võtmes festivaliaastail juhtunut.
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Silvi neljanda kandi 
pealt – ajaloo talletaja 
ja publitseerija

Kõneldud sõna on 
ajutine, kirjutatud iga-
vene, seda teab Silvi 
palju lugeva inime-
sena väga hästi. 2002. 
a ilmus Silvi koosta-
tud põhjalik ülevaade 
Võru Kandle ajaloost 
“Avastage Võru Kan-
nel”. Raamat on üliva-
jalik tutvustamaks jä-
reltulevatele põlvedele 
Kandle Seltsi ajalugu ja 
inimesi. 2018. a koos-
tas Silvi näituse, mil-
lega võeti kokku Võ-
rus aastail 1971–2018 
toimunud A. Teppole 
pühendatud võistu-
mängimine lõõtsadel. 
Silvil on suurepärane 
andmebaas Võru kul-
tuurielu ajaloo kohta, 
kust leiavad Silvi lahke 
abiga vastuse oma kü-

simustele ka teised selle valdkonna vastu huvi tundvad inimesed. 2019. a 
ilmus Papa Kreutzwaldi Õueteatri poolt välja antuna raamat „Näitemän-
gud I”, mis sisaldab neli õueteatri poolt ka publikuni toodud näidendit: 
„Tontla”, „Kullaketrajad”, „Kullaketrajate pulmad” ning „Pilliga merel ja 
maal”. Kogumikust leiab ka lavastuste tarvis loodud muusika noodid ja 
laulude sõnad. Fotode järgi saab ettekujutuse kostüümidest ja lavakujun-
dusest. Kavalehtede toel on raamatus jäädvustatud õueteatri lavastustes 
osalenute nimed. Siit kumab Silvi missioonitunne – säilitada ajaloo jaoks 
inimeste tegemisi, igaühe roll nii elus kui ka lavalaudadel kasvatab kul-
tuurkihti, kus järeltulijatel on juba kindlam astuda. Ja nüüd on Silvi ette 
võtnud lausa titaanitöö – koostada raamat “Võru linnaruumi lood”, mis 

oleks Võru aja-, kultuurielu, inimesi ja toimunut peaaegu entsüklopeedi-
liselt edasi andev ja kajastav teos. Silvi on kaasa haaranud palju inimesi 
artikleid kirjutama ja koostama. Antagu vaid Silvile tervist ja tarmu – küll 
siis see teos ka ilmavalgust näeb!

Erinevaid tahkusid leiaks Silvi juurest kindlasti veelgi – ema ja vana-
ema, sõber ja kaaslane, kui vaid Silvi paigal püsiks ja laseks neid tahkusid 
raulikult uurida ja kirjeldada. Aga ei – ikka on kusagile tõtakas minek.

Väga suur heameel on veel ühe tunnustuse üle, mille Silvi sai 2019. a 
– KULKA Võru ekspertgrupi elutööpreemia aastatepikkuse mitmekülgse 
panuse eest Võrumaa kultuuriellu. See tunnustus läks õigele inimesele!

Silvile omase toreda huumoriga ütles ta preemiat vastu võttes ajakir-
janikule, et: „Tunne oli parem kui oma pulmas. Kohustusi sulle peale ei 
panda, tänatakse selle eest, mis tehtud on. Aga ega ma ei mõtlegi katkes-
tada oma tööjärge. Loodetavasti on palju veel ees. Seni tehtud töödele 
mõeldes saan aru, kuivõrd tähtsad on olnud inimesed minu ümber. Mui-
dugi sooviksin neid kõiki nimepidi tänada, aga siis tuleks kogu lehenum-
ber loeteluga täita. Paljusid pean juba oma mälestustes elavana hoidma. 
Minu kaasteelised. Igaühe hea pilk ja sõna, igaühe ühistegevusele pühen-
datud aeg – need on hindamatud kingitused mu elus. Igaühe väärikas 
panus erinevatesse, moodsalt öeldes projektidesse on mind vaimustanud 
ja innustanud uutele tegudele. Olen tänulik kõigile kolleegidele, lavasta-
jatele, toimetajatele, filmi- ja teletegijatele, dirigentidele ja tantsujuhtide-
le ning kultuurikorraldajatele-ametnikele, teiste alade meistritelegi, kes 
mind oma ettevõtmistesse on kaasanud mulle rolli või muud ülesannet 
pakkudes, kindlasti mind ka õpetades. Suuri sõnu häbenemata ütlen ai-
täh saatusele, mis mu elupaigaks on määranud Võru linna ja viinud mind 
kokku inimestega, kes võimaldasid mõista ning tunda ligimesearmas-
tust.”

See, et eluaastakümnendite ette tekib 6. septembril 2021. a number 7, 
mängib ehk vaid niisugust rolli, et Silvi saab näitemängudes mängida 
veelgi vanemaid väärikaid naiskangelasi. 

Kõikide Silvi talendi austajate nimel tervist ja jõudu soovides 

kaasteeline 
Siiri Toomik

Silvi Jansons. Foto Mariliis Kivimäe
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Juhendaja Inna Raud.
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tekstiilse mänguasja valmistamise näitel“. Juhendajad Christi Kütt, Keret Altpere.
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Anna Mossolova „Mending the Breaks: Revival and Recovery in Southwest Alaska 
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kujunemine ja ruumi kasutus alumises tsoonis). Juhendajad Erki Russow ja Anu 
Mänd.
Marju Taukar „Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide sarnasused ja erine-
vused“. Juhendajad Arvi Tavast ja Heiki-Jaan Kaalep.

Koostaja Eeva Kumberg
Eesti Rahvakultuuri Keskuse koolitusspetsialist
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