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Eessõna

Kõige tähtsam on inimene – tuleviku peategelane

Teie käes on kahekümne teine aastaraamat. Nooruki jaoks on see imeline 
aastakäik: kõik on veel ees ja teotahtel pole piire. Rahvakultuuri mõistes ei saa 
me ajaarvamist aga üksnes 22 aastaga mõõta, sest meie oma rahva kultuur on 
tunduvalt vanem ja rikkalikuma elumustriga. Eesti rahvakultuuri on kujundatud 
juba aastatuhandeid ning iga järgneva aastaga on meie elus midagi uut ja põnevat, 
millega üksnes täiendame selle eluraamatu põnevaid lehekülgi. 

Riigireformist on räägitud ning tõstan minagi selle teema korraks taas 
rambivalgusesse. 5. detsembril 2017 kiitis valitsuskabinet heaks tuhande töökoha 
pealinnast väljaviimise. Selle eesmärgiks oli ja on riigi kohaloleku suurendamine 
maapiirkondades ning seeläbi panustada regionaalsesse arengusse. 

Seoses sellega alustati rahvakultuuri keskuse ümberkolimisega. 
On loomulik, et iga sellise otsuse taga on neid, kes seda uudist kuuldes muutusid 

nukraks ja ka neid, kelle silm lõi särama. Teame, et Eestis tehakse rahvakultuuri 
kõikjal ja tegelikult pole oluline, kus täpselt asub kontor, sest rahva süda tuksub ju 
kõikjal. Pealinn on meid siiani kenasti võõrustanud, kuid igas uuenduses on midagi 
head ja pean tunnistama, et olen rõõmus, et keskuse uueks asukohaks saab olema 
Viljandi. 

Niisiis oleme muutuste sagedusel ning nendeks pöördepunktideks ei ole ainult 
uus asukoht, vaid tegeleda tuleb ka teiste teemadega. 

2019. aasta algusest lõpetab oma tegevuse hasartmängumaksu nõukogu ja 
kultuurivaldkonna rahastusega hakkab tegelema rahvakultuuri keskus. Uued tuuled 
puhuvad meie poole ka hariduse vallas. Vajame meiegi oma töös teiste spetsialistide 
nõuandeid ja uusimat aparatuuri erinevateks üritusteks. Nii oleme otsustanud 
suuremat rõhku pöörata koostööle kõrgkoolidega. 

Koolitusvaldkonnas on meie hindamatuks partneriks Tartu ülikooli Viljandi 
kultuuriakadeemia ning oma toetava õla paneb alla veel pärimusmuusika keskus. 
Nii saame üheskoos suurendada kultuuri ja pärimusvaldkonna sünergiat, sest 
meie kõigi ülesandeks on toetada eesti rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi sh 
pärimusvaldkonna elujõulisust. 

Need on ainult väike osa meie praegustest ja tulevastest tegevustest, kuid kõige 
tähtsamaks komponendiks kultuuris oli ja on inimene – tuleviku peategelane. 
Nii on meie maakonna rahvakultuuri spetsialistide osakaalul oluline tähendus 
regioonides, sest just nemad on maakonna rahvakultuurialase teabe kogujad, 
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tegevuse koordineerijad ja info vahendajad. Koostöö nendega peab kindlasti 
jätkuma.

Nende ja kogukonna kaasabil toetame jätkuvalt üritusi, mis meie kõigi südames.  
Igale mööduvale aastale tagasi vaadates tõdeme, et oleme jälle kogemuse võrra 
rikkamad ja saabuva aasta künnisel valmistame ennast alati ette uuteks väljakutseteks. 
Kui 2019. aastal on rahvakultuuri keskuse jaoks selleks uued koostööpartnerid, 
kohati vahelduv personal, asukoht ja mõned uuenenud ülesanded, siis rahvakultuuri 
ja Eesti jaoks on oluliseks verstapostiks XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“. 
See üritus on väga paljude jaoks peamiseks kultuurisündmuseks uuel aastal. 

Lugesin hiljuti üht kirjutist, kus loo autor selgitas, mida ta kõike oma elus armastab 
ja üks lõik oli minu jaoks väga tähendusrikas. Tsiteerin: „Armastan rahvatantsu, 
selle villase riide mineviku radasid, rahvatriibustiku värvilist kangast. Siin on 
triibustikku, ruudustikku, meie esivanemate konarlikke, kuid ennastsalgavalt uhket 
rühti ja lootusrikkaid ponnistusi. Rahvariide motoks on justkui teadmine, et kui 
kukun, siis kindlasti ka tõusen. Ma imetlen laulu- ja tantsupidudel säravalt õhetavaid 
põski, mis meie rahvust ja meie kultuuri nendelt riietelt näkku peegeldab.“

Ma soovin ja loodan, et meis kõigis, kes Eestimaad kalliks peab, on seda armastust 
oma rahvakultuuri ja pärandi vastu palju ning kanname seda edasi põlvest põlve 
mõttega, et kultuur – see oleme meie.

                                        Uute väljakutsete ja tegudeni!

Kalle Vister
direktor
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Kultuurkapitali  
rahvakultuuri valdkonna tunnustused  ja 

pärandihoidja tunnustused 2018

Preemia saaja Eesmärk Summa

OLEV OJA rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia 10 000

MAE KIVILO  
KAAREL KUUSK 
KRISTINA RAJANDO 
SANDRA URVAK

Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri vald-
konna peapreemia 2018 - Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liidu traditsioonitundliku ja 
uuendusliku näituse „Ajatus“ loomise eest

7 000

EESTI 
RAHVAMAJADE 
ÜHING

rahvakultuuri sihtkapitali harrastusteatri 
aastapreemia 2018 - kultuuritegelaste 
koondamise ja lavastuse “Mälutempel” 
loomise eest

3 500

REET PIIRI

rahvakultuuri sihtkapitali kultuuripärandi 
aastapreemia 2018 - näituse “Rahvarõivas 
on norm. Igal aastaajal” loomise eest Eesti 
Rahva Muuseumis

3 500

KAIE TANNER

rahvakultuuri sihtkapitali koorimuusika 
aastapreemia 2018 - koorimuusika 
pikaajalise arendamise eest ja festivali 
Europa Cantat korralduse eest

3 500

CÄTLIN MÄGI

rahvakultuuri sihtkapitali pärimuskultuuri 
aastapreemia 2018 - parmupillikultuuri 
propageerimise ja pärimusmuusika 
noodikogu koostamise eest

3 500

ERIKA KÕLLO
rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 
rahvakultuuri edendajale 2018 - rahva-
kultuuri valdkonna loova arendamise eest

3 500

KALEV JÄRVELA
rahvakultuuri sihtkapitali rahvatantsu 
aastapreemia 2018 - rahvatantsu pikaajalise 
arendamise eest

3 500
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Pärandihoidja on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning Rahvakultuuri 
Keskuse poolt välja antav aastaauhind esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja 

arendamise eest

Pärandihoidja 2018 

ANU PINK
paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide 
alahoidmise ja edendamise eest

ÕNNE UUS
paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide 
alahoidmise ja edendamise eest

MEELIS KIHULANE
paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide 
alahoidmise ja edendamise eest.

EV100 juubeliaasta

Eesti vabariigi 100. sünnipäeva pikk tähistamine üllatab inimesi, kuid perioodi 
2017-2020 juures tuleb numbritest kaugemale vaadata. Riigi vabaduse saavutamise 
lugu laiub üle pikema perioodi ja selle iga verstapost on oluline. 

Juubeli tähistamise tarvis on tõesti loobutud eestlaslikust tagasihoidlikkusest. 
Sündmusi, mille läbi oma rõõmu jagada ja väljendada, on praeguseks kogunenud 
enam kui 2800 ning tehtud kingitusi on üle 1400. 

Mul on siiralt hea meel, et inimesed on juubeli tähistamisega kaasa tulnud ja 
seda nii Eestis kui ka välismaal. Väliseestlaste kogukonnad, välismaal elavad 
eestlased ja Eesti sõbrad on Eesti käekäigu üle rõõmu tundnud ja seda nii tublilt 
väljendanud. Loomulikult on EV100 välisprogrammi sündmused väga paljusi 
neist juubelipidustesse veel tugevaminigi haaranud. 30 riigis toimunud enam kui 
300 meie ajalugu ja kultuuri tutvustavat sündmust on olemasolevaid sidemeid 
tugevdanud ja alguse pannud paljudele uutele. 

Juubelipidustuste tähistamise põhirõhk oli 2018. aastal, Eesti juubeliaastal. 
Juubeliaasta läks sajaga käima aastavahetusel, mil tuhanded inimesed kogunesid 
Tallinna Vabaduse väljakule või oma kodudes enneolematut telemaratoni vaatama. 
Üheskoos loeti sekundeid Eesti riigi juubeliaastasse. Tänavune aastaring on 
suutnud uhke avapauguga sammu pidada ning järgemööda meeldejäävaid elamusi 
pakkunud.
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Juubelikevad

19. – 25. veebruaril toimus suur sünnipäevanädal, mille jooksul reisiti täht-
sündmuste saatel läbi Maarjamaa suuremad linnad: Tallinn, Haapsalu, Narva, 
Viljandi, Paide, Pärnu ja Tartu. 19. veebruaril esitleti Eesti Pangas performance’iga 
uusi meenemünte, mille soovijate järjekord lookles pangahoonest kaugele. 
21. veebruaril andis president Narvas üle riiklikud teenetemärgid, Pärnus 
avati Päästekomitee ausammas, Viljandis esitleti hõbedast EV100 postmarki. 
Sinimustvalge laine levimisele üle terve riigi andis veelgi hoogu sallitamise aktsioon, 
mille käigus asetati tuntud Eesti riigitegelaste ja mõjuinimeste skulptuuridele riigi 
värvides sallid ja mütsid. 

24. veebruaril oli lipuehtes terve Eesti. Krõbedalt talvisel varahommikul kogunes 
suur hulk õnnitlejaid üle Eesti, et näha sinimustvalge lipu heiskamist. See oli ülev 
ning kõige mõjusam oli tekkinud ühtekuuluvustunne, mida oli tunda nii EV100 
sünnipäevanädala üritustel viibides kui ka inimeste emotsioonidest. 

Kaasa elati Eestis ja üle terve maailma. Naaberrahvad saatsid õnnitlemiseks 
südamlikke sõnumeid ja videotervitusi ning pildid ja videod Eestist toimuvast 
köitsid tuhandete tähelepanu.

Juubelikevadel rullus lahti kauaoodatud EV100 filmiprogramm, mida on saatnud 
peadpööritav edu. 23. märtsil esilinastus programmi avafilmina Moonika Siimetsa 
mängufilm „Seltsimees laps“. Eesti ajaloost pajatavat teost on vaatamas käinud üle 
100 000 kinosõbra Eestis, kuid menu on laienenud ka välismaale. 

Kevadtuuled keerutas korralikult üles ka Jazzkaare festivali avalöök, Eesti 
vabariigi 100. sünnipäevaks loodud kontsertetendus „Saja lugu“. Ainukordne 
dokumentaalne muusikateos „Saja lugu“ portreteeris muusikas ja fotol Eesti 
inimeste hingemaailma ja olemust. Osalenud Eesti inimeste fotodest on koostatud 
ka näitus, mis nüüd tervitab Tallinna lennujaamas meid külastavaid inimesi.

Juubelikevadele andis lõppakordi 5. mail toimunud „Teeme Ära talgupäev!“. 
Talgupäeval koristasid perekonnad, sõpruskonnad ja terved kogukonnad oma 
kodupaika. Juubeliaasta puhul olid kõik talgulised oodatud ka taasavastama oma 
paikkondlikku ajalugu ning tooma oma kodukanti kihelkonnavärve. Üle-eestiline 
talgupäev oli hea soojendus 15. septembril toimunud maailmakoristuspäevale. Eesti 
suurimast kingitusest tervele maailmale võttis osa 17 miljonit inimest 158 riigist.

Juubelisuvi

Juubeliaasta kinkis sajandi suve ja sillerdava päikese all sai ilusa punkti 
suuralgatus „Eesti 100 tamme“. 1. juunil, just lastekaitsepäeval, avas Eesti vabariigi 
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president Kersti Kaljulaid koos Lääne-Virumaa lastega Tamsalus „Eesti 100 tamme“ 
esindustammiku.

Riigikantselei kingitus „Eesti 100 tamme“ sai alguse tegelikult juba Eesti 
vabariigi 95. aastapäeval, kui lapsed korjatud tammetõrudest tammeistikud 
võrsuma panid. Juubeliaasta maikuul said need istikud istutatud tammeparkidesse 
üle Eesti ning rajatud tammikud igas Eesti maakonnas jäävad juubelit ka 
järgnevatele põlvkondadele meenutama. Tammeparkide rajamisest vaimustusid ka 
paljud välismaal paiknevad kogukonnad. Juubeliaasta puhul istutati tammesid ka 
Hollandis, Ukrainas ja Rootsi.

Juuni alguses tuuritas Washingtoni galeriist kohale EV100 kunstiprogrammi 
näitus „Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades“. Eestist pärit 
kuulsa renessansiajastu kunstniku esimene isikunäitus tõi kokku Michel Sittowi 
säilinud tööd maailma suurematest kunstimuuseumidest. Kolme kuu jooksul 
külastas näitust ligi 65 000 inimest, mis tegi sellest Kumu ajaloo kõige vaadatuma 
näituse.

Juubelisuve pärliks võib pidada aga augustis toimunud EV100 suvist peonädalat, 
mis kutsus kokku Eesti inimesed ja kõik meie sõbrad. Taasiseseisvumispäevale 
pühendatud suvine peonädal algas 17. augustil Eesti esimese luulepeoga Rakveres 
ja lõppes 25. augustil muinastulede ööga.

Nädala üheks tipphetkeks oli 19. augustil toimunud üleilmne EV100 
üheslaulmine, kus üheskoos Tallinna lauluväljakul, kodudes ja üle maailma lauldi 
armastatud laule. Üleilmse elektroonilise laulukooriga liitus sel õhtul üle 52 700 
inimese. 

Juubelisügis

Juubelisügise juhatas kõlaval noodil sisse 1. oktoobril toimunud rahvusvaheline 
muusikapäev, mille raames kulmineerus algatus „Igal lapsel oma pill“. Inspireeritud 
EV100 algatusest „Igal lapsel oma pill” toimus muusikapäeval samanimeline 
eriprogramm, kus juubeliperioodil pillid saanud lapsed jagasid tasuta kontsertidel 
oma mängurõõmu.

 Aastatel 2015 – 2018 on EV100 algatusega „Igal lapsel oma pill“ instrumentide 
soetamiseks suunatud kokku 1,8 miljonit eurot, mis on 413 õppeasutusse üle 
Eesti toonud ligi 3000 uut muusikainstrumenti. See on sajandi panus Eesti 
muusikaharidusse ja ehk on just juubeliaasta puhul soetatud pillidel mängimas 
meie järgmised Arvo Pärdid.

Arvo Pärdist aga tasubki edasi rääkida, sest  13. oktoobril avati Laulasmaa 
metsade vahel armastatud Eesti heliloojale pühendatud Arvo Pärdi keskuse maja. 
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Pärdi loomingut koondavas paigas on raamatukogu, 140-kohaline kammersaal, 
näituseala, videoruum ja õppeklassid. Keskuse süda on aga arhiiv, kus peitub Arvo 
Pärdi loomepärand ja sellega seonduv nii füüsilisel kui ka digitaalsel kujul. See 
on paik, mis toetab suurtegija teoste mõtestamist ja kingib ka mitmetele välismaa 
inimestele juurde ühe põhjuse Eestimaa külastamiseks.

Juubelisügisest rääkides ei saa mööda minna juba mainitud EV100 filmi-
programmist. Septembris esilinastunud EV100 loodusfilm „Tuulte tahutud maa“ 
on tõusnud Eesti ajaloo vaadatuimaks dokumentaaliks. Üksikisaks olemisest ja 
inimesena kasvamisest rääkiv linateos „Võta või jäta“ on esitatud Oscari kandidaadiks 
rahvusvaheliste teoste kategoorias ja napsab tunnustatud filmifestivalidel tiitleid. 
Juubeliaastal on filmidena jäädvustatud Eesti lugu ja meie filmimaastikule ning 
-tegijad uue hingamise saanud. 

Juubelitalv

Uutel tuultel püsides jõuame 28. novembrisse, kus Tallinna Alexela kontserdi-
majas esitletakse üheksaosalist uudiseteost „9 hümni vabadusele“. Üheksa 
eriilmelist Eesti džässiheliloojate kooslust on loonud teosed, mis sümboliseerivad 
ühte olulist sündmust või persooni Eesti vabariigi ajaloos ning on teenäitajaks 
eestlase südamesse. Selle sündmusega meenutatakse ka saja aasta möödumist Eesti 
vabadussõja algusest.

Juubeliaasta lõpus langeb taaskord tähesära Narvale. 1. detsembril avati Vaba Lava 
Narva teatrikeskus, mis elavdab piirkonna kultuurielu ja pakub nii kohalikele kui ka 
välismaa teatritele põnevaid võimalusi külalisetenduste tegemiseks. Teatrikeskuse 
tegevused lükkas käima etenduskunstide nädal, mille avapauguks oli Venemaa 
lavastaja Dmitri Jegorovi dokumentaallavastus „Transiit. Peatage muusika“.

4. detsembril lennutas teatrimaailmast otse müstilisse jõuluvõlumaale „Eia 
jõulud Tondikakul“. Tegu on Eesti esimene laste jõulufilmiga, mis on ilus kingitus 
EV100 juubeliprogrammi keskmes olevatele lastele ja noortele.

Kui eelmise aasta aastavahetuse eriprogramm „Sajaga juubeliaastasse“ lennutas 
täie hooga Eesti vabariigi 100. sünnipäeva lainele, siis juubeliaasta võeti kokku 
veelgi suurema peoga. 31. detsembril toimusid aastavahetuse peod pea kõigis Eesti 
maakondade keskustes. Nii astume vastu eesootavale juubeliprogrammile ja läheme 
edasi – sajaga!

Jaanus Rohumaa
EV100 korraldustoimkonna juht
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Veelinnuteerahva „Minu arm“ alguse valguses

Intervjuu XXVII laulupeo peadirigent Peeter Perensi ja 
XX tantsupeo pealavastaja Vaike Rajastega

2019. aastal tähistame Eestis suurt juubelit: laulupidu saab 150-aastaseks ning 
85-aastane tantsupidu toimub 20. korda. Piltlikult öeldes liigume Eesti vabariigi 
sajandist  ajarännakul mõlemas suunas: vabariik saab 101 ning 1918. aastast liigume 
veel 50 aastat varasemasse ärkamisaega, kus kõik alguse sai. 

Kultuuriministeeriumi üleskutsel on käimas laulu- ja tantsupeo teemaaasta, 
mille eesmärk on läheneva juubelilaulu- ja tantsupeo valguses tuua esile laulu- ja 
tantsupeo teekond läbi Eesti aja- ja kultuuriloo, selle liikumise põlv- ja piirkondade 
ülene ulatus ning laulu- ja tantsupeo liikumise vastutus tasakaalu, koosmeele 
ning põhiväärtuste hoidjana kaasaja Eestis. Aasta keskmes saab olema juunis 
kõiki maakondi läbiv enneolematult suurejooneline tuletulemine ning XXVII 
juubelilaulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“.

Hetke väärtus või tähtsus võib selguda alles palju hiljem. Millegi algust võib olla 
tagantjärele vahel raske märgata või määrata, samas on alati kusagil alguses mingi 
impulss, millest saab mõte, mis mõnikord maailma muudab. Selleks, et me üheskoos 
nüüd midagi üliolulist maha ei magaks, kutsun teid kaasa väikesele ajarännakule 
XXVII laulupeo peadirigent Peeter Perensi ja XX tantsupeo pealavastaja Vaike 
Rajaste seltsis ning jäädvustada seda üliolulist hetke, mil kõik alguse sai. Võib-olla 
see ei olnudki hetk, vaid hoopis retk. 

Peeter Perens Vaike Rajaste Sten Weidebaum

Fotod: Riina Varol
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XXVII laulupeo peadirigent Peeter Perens – saame kõigepealt tuttavaks. 
Hetk, mil Sinu jaoks kõik alguse sai oli 17. novembril 1971. Milline lapsepõlv sul 
oli ning kas suudad meenutada oma esimesi mälestusi laulu- või tantsupeolt?

Peeter Perens: Ma võin kindlasti öelda, et mul oli helge lapsepõlv. Täna tagasi 
vaadates pean tõdema, et kuigi kestis ju üsnagi hall nõukogude okupatsiooni 
argipäev, siis mina lapsena seda ei tajunud. Ema, isa, vanaema, vanem vend ja 
mina elasime rõõmsalt üheskoos Tallinna Pelgulinna paneelmajas koos toredate 
naabritega. Ema oli mul Tallinna muusikakeskkoolis saksa keele õpetaja ning isa 
G. Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis koorijuht ja õpetaja. Isa juhatas tollal 
J. Tombi nimelise kultuuripalee poistekoori ja ma ei olnud veel esimeses klassiski, kui 
isa mind juba proovi kaasa võttis – ilmselt polnud mind tol hetkel lihtsalt kusagile 
jätta. Aga mulle meeldis seal kohe esimesest hetkest. Sain laulda kõrgeimat häält – I 
sopranit. Meloodiat on ju ikka tore lihtne laulda, ei pea palju pingutama, et kuhu 
see partii alumistes häältes kulgeb. Lisaks pandi mind ka Nõmme muusikakooli 
klaverit õppima, õpetajaks ülitore ja sõbralik Jüri Ratassepp. Noh, klaveriõpingud 
läksid ikka pigem üle kivide ja kändude. Muusikakooli 7. klassis õpetas meile 
muusikaliteratuuri kooli direktor Vello Lipand, kes kord tegi tunnis nalja, öeldes 
mulle, et „Perens, sain teie (ta ütles mulle teie!) isaga täna kokku – otsustasime 
koos, et lähete siia Nõmme miilitsakooli üle …“.

Oma esimest laulupidu mäletan selgelt. See pidi olema aasta 1975, mil olin 
suvel veel 3-aastane. Tegelikult on see muidugi fragment, mida mäletan: seisime 
emaga rahvasummas vana konservatooriumi ees Kaarli puiesteel ja ootasime, et isa 
kooriga sealt mööda marsiks. Ja kui isa tuli, siis jooksin tema juurde ja tegin temaga 
rongkäigu kaasa – suurema osa ajast ilmselt isa kukil.

Vaike Rajaste, täna valmistub terve Eesti sinu juhtimisel kahekümnendaks 
tantsupeoks. Millised olid teie enda esimesed kokkupuuted laulu- või 
tantsupeoga?

Vaike Rajaste: Mäletan oma esimesest tantsupeost – see oli aasta 1972 –, et saime 
endile päris uued Viru-Nigula rahvariided – sinise triibuga seelikud. Aga olulisem 
oli, et meil olid sinised pärjad. Mitte kellelgi teisel ei olnud selliseid ja meile tundus, 
et need olid kõige ilusamad.  Ja veel üks väga ere  mälestus: tantsupeo proloogiks oli 
valmistud igale rühmaliigile kostüümid. Need olid mummulisest sitsiriidest tehtud 
pihikseelikud ja midagi tollel ajal väga uudset – froteekangast valmistatud T-särgid. 
Me olime üllatunud, sest midagi sellist kellelgi meist varem ei olnud.
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Mis on see, mille oma kodust olete kaasa saanud, mis teid tänasesse päeva on 
toonud? 

Vaike: Pealehakkamine ja lahtised käed. Mu vanemad on lubanud mul teha 
paljusid erinevaid  asju, olen võimelnud, suusatanud, tegelenud tuletõrje ja 
meditsiiniabiga ning palju muud, aga kõige rohkem on meeldinud tantsimine. 
Tantsupisiku andis mulle mu armas isa. Kuidas tema oskas tantsupõrandal juhtimise 
enda kätte võtta – see ei unune iial. Mäletan, et keskkooli lõpupeol olin mina isaga 
esimene paar tantsupõrandal. Väga uhke tunne oli. Ka juba vanas eas, kui isa jalad 
haiged, ei jätnud ta võimalust kasutamata, et oma tütretütardega kasvõi kruusasel 
aiateel üks valss ära keerutada. See, mis kodunt kaasa sain, on armastus selle vastu, 
mida ma igapäevaselt teen.

Peeter: Meie kodune õhkkond oli väga soe ja turvaline. Sain väga hästi läbi nii 
oma ema kui isaga. Vanaema, kes mind päeval hoidis, kui vanemad tööl olid, oli 
ka lihtsalt kullatükk. Mingid olulised väärtused, mida tunnen, mis mind kodust 
peale saadavad on ausus ja kellatundmine – mul on lausa haiglane vastikustunne 
hilinemise vastu. Nooremas eas oli mul sellega lausa probleeme, tänaseks olen 
suutnud sellega leppida, et maailmas on ka inimesi, kes hilinevad.

Mitmest laulu- ja tantsupeost olete ise osa võtnud? Mitmel peol juhi rollis 
olnud?

Vaike: Minu esimene pidu oli siis 1972. aastal. Ise olen tantsinud  veel neljal 
peol. 1981. aastal olin aga juba esimest korda rühmajuhina tantsupeol. Ja edasi pole 
jäänud vahele ükski üldpindu: ikka kas kahe või kolme rühmaga. 1997. aastal olin 
esimest korda liigijuhi assistent ja 2014. aastal olin liigijuht algajate täiskasvanute 
segarühmadele. Pealavastaja siis saabuval XX tantsupeol, 2019. aastal.

Peeter: Minu esimene laulupidu, mil ma sain juhatada, oli 2007. a noorte pidu, 
kui Aarne Saluveer mind oma meeskonda kutsus. Olin kohe lausa segakooride 
liigijuht. Kindlasti olin tollal väga rabe selles rollis, aga mis teha, ehk olen natukenegi 
arenenud. Sellest peost alates olen saanud kõikidel pidudel juhatada.

Kui vaatate tagasi kõigile nendele laulu- ja tantsupidudele või oma 
loomingulisele teekonnale, siis kas teil on mingid eriti eredad hetked, mis teid 
võib-olla on suisa mõjutanud või teile unustamatuna mällu sööbinud? 

Vaike: 1997. aasta tantsupidu. Väljakul tehti üldtantsu ja midagi idatribüüni 
kellatorni poolses otsas ei toiminnud nii nagu pealavastaja Mait Agu soovis. Ja kui 
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ta siis üle väljaku hüüdis: „Vaike, mine vaata, mis seal toimub!“, siis küll mul oli ikka 
uhke tunne, et Mait Agu teab m i n u  nime. Ja teab, et ma saan hakkama. See tunne, 
et saad väljakul olla nendele tuhandele tantsijale abiks ja toeks, on võimas! Sügavat 
vastutust ja samas suurt rõõmu tundsin 2014. aasta peo algajate täiskasvanute 
tantsurühmade liigijuhina. See, kui innukad ja hoolsad olid need tantsijad: iga 
väiksemgi mõte ja sõna ja soov tehti nurinata teoks. Kogu töö laabus ülimalt hästi 
ja seda sooja tunnet ei unusta ma vist küll eales. Mind  kuulati ja jälgiti nii hoolsalt, 
otsekui olnuks ma õpetaja 1. klassi lastele.

Peeter: Minu loominguline teekond on kulgenud eelkõige läbi oma kooride, 
kellele kõigile olen ma oma kasvamise eest väga tänulik. Aga veel tänulikum olen 
ma oma õpetajatele, keda kõiki ei jõua ma siinkohal nimetada. Toon ära oma 
kaks head õpetajat koorijuhtimise erialalt: Silvia Melliku ja Kuno Arengu. Aga 
häid õpetajaid, kes on viitsinud minuga järjekindlalt tegeleda, on olnud mitmeid. 
Minu arvates on Eesti riik ja rahvas oma teekonnal tänasesse päeva tohutult võlgu 
kõikidele õpetajatele läbi meie ajaloo ja ma tunnen, et me ei väärtusta seda piisavalt. 
Juttu on palju ja tegusid vähe. Kuidas saaks tagasi sellise vanaaegse uhke koolmeistri 
elukutse?

„Veelinnuteerahvas“ ja „Alguse valguses“ – selliste pealkirjadega ideekavandid 
esitasite kusagil 18. mai ja 10. oktoobri vahel 2016. aastal XXVII laulu- ja XX 
tantsupeo lähteideede konkurssidele. Kas te suudate täna meenutada, kuidas 
need ideed sündisid, kuidas nendeni jõudsite? 

Vaike: „Alguse valguses“… Teades, et saabumas on Eesti sajas juubel ja 2019. 
aastal möödub 150 aastat esimesest laulupeost, mis toona oli pühendatud pärisorjuse 
kaotamise 50. aastapäeva tähistamisele, ja 2019. aastal toimub ka 20. tantsupidu, 
siis sealt on pärit esimene pool: Algus. Soov oli teha ühelt poolt kummardus neile, 
kes on olnud meie eelkäijad, kes on olnud meie õpetajad. Üks kindel soov minus 
eneses oli, et ma tahan oma õpetajatele öelda ja neile kinnitada, et nende õpetused 
ja tarkuseterad olen talletanud ja soovin neid edasi anda ning nende tööd jätkata. 

Oma mõtteid kokku kirjutades jõudsin Aleksander Sünteri luuletuseni  „Alguse 
valguses“ ning mulle tundus, et selle pealkirja ja lauluridade alla mahtusid kõik 
need minu mõtted ja tunded, mida tantsukeeles öelda sooviksin.

Peeter: Ausalt, mul ei olnud mingit “geniaalse idee saabumist neljapäevaöisel 
ristteel“. Ütlesin lihtsalt oma heale kolleegile Siim Selisele, et kuule, me peame 
selle töö ära tegema, sest me oleme selles ringkonnas, kellelt seda oodatakse ja 
komisjonil peab ju olema töid, mille hulgast valida. Hull lugu ka, kui keegi enam ei 
taha laulupeo ideekavandit esitada. See on siin ja praegu meie kohustus. 
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Kas sellised suurteosed sünnivad piltlikult öeldes vaid näpuliigutusest 
arvutis või ... 

Vaike: Mõte kandideerida pealavastajaks selgines ikka päris pika aja 
jooksul. Kild-killu haaval. Selleni pidin kasvama. Esimesena tutvustasin oma  
kandideerimismõtteid ja esialgseid plaane õpetaja Lille-Astra Arrastele, kes ütles: 
„Kindlasti kandideeri!“. 

Tonio Tamra (olles teinud mitmeid pidusid koos temaga ja teades, et tantsupidu 
ei saa toimida muusikata ja muusikajuhita) oli see, kellega rääkisin ja enda kõrvale 
palusin, et kui õnnestub, siis kas teeme koos XX tantsupidu. Muidugi oli kõhklusi 
ja kahtlusi, aga mu oma tütred olid need, kes toetasid ja ütlesid, et kui sa seda 
täna ei tee, ei tee sa seda kunagi ja hiljem kahetsed. Ja täna on mu kõrval kogu 
lavastusmeeskond, kellega on olnud tõesti hea  koostöö. 

Peeter: Nagu eelnevalt mainisin – tundsin, et see on meie kohustus. Ja kohustus 
meeldivas mõttes. Laulupidu annab meie ajale ja meie olemisele mõtte. Me justkui 
täidame oma rolli meile eelnevate põlvkondade ja meile järgnevate põlvkondade 
ketis. Meie osa on hoida, et see pidev side ei katkeks. Ja viimasel ajal olen hakanud 
mõistma, et just see enda tajumine selles põlvkondade reas, milleski, mis oli enne 
meid ja mille meie anname edasi omalastele – see teeb kuidagi väga õnnelikuks. 
Ilmselt selle õnne tajumine toobki Ernesaksa laulu ajal pisara silma. 

Laulu- ja tantsupidu on suur meedium, Eesti rahva ühine narratiiv, 
põhiväärtuste hoidja ja edasikandja. Milliseid väärtusi kannab endas XXVII 
laulu- ja XX tantsupidu? Kuidas sai „Veelinnuteerahvast“ ja „Alguse valgusest“ 
„Minu arm“?

Vaike: Laulu- ja tantsupeod on aastate jooksul muutunud ühe rahva rituaaliks. 
Viimased peod on kõrvuti nii laul, tants kui muusika. Tänu sellele – koos arutledes 
ja ühiseid väärtusi otsides – jõudsime tõdemuseni „Minu arm“, sest tantsupidu 
räägib meile kõigile kallist ja olulisest Eestimaast. Maast, kus minu arm on 
vanaema heinamaal, aga vahel ka lastelastega koos soomaa serval pohli korjates või 
männimetsa all maasikaid korjates.

Peeter: Kõige olulisem on see, et laulupidu toimuks. Ja täna ma tunnen seda, 
et kui midagi peaks ka kellegagi juhtuma, siis eestlased tulevad igal juhul kokku 
ja pidu saab peetud. Kas natuke paremini õpitud lauludega või siis mitte nii hästi 
– see polegi kõige olulisem. Pidu igal juhul toimub ja tundub, et see vajadus on 
rahvas pigem tugevnenud, ja see on mõistetav. Meie igapäevases maailmas on nii 
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palju võltsi ja sellist kitsalt isikliku kasu saamise nimel toimetamist, et inimeste janu 
millegi tõelise ja püha järele on tohutu suur. 

Laulupeo ideekavandis oli üks mõte, et sel peol peaksid kohtuma meie vana 
läänemeresoome kultuuri ja tänase euroopaliku kultuuri osised. Nad kohtuvadki 
– eelkõige paljude uudisteoste näol. Ma olen väga tänulik oma kunstilisele 
meeskonnale, et nad kõik on olnud väga uudisloomingu tellimise poolt ja väga palju 
selle nimel heliloojatega tööd teinud. Olen kindel, et see peab olema üks laulupeo 
kohustuslik roll – olla uue hästikirjutatud eesti muusika sündimise motivaator. 
Lihtne oleks laulupidu korraldada tuginedes ainult meie muusika klassikale – sealt 
on ju väga palju võtta. Aga ainult möödunu pinnal liugu lasta oleks ju odav.  Pealegi, 
mida siis järeltulev põlvkond ütleb? Need vennad seal 2019. aastal ei viitsinud ise 
midagi teha – kavas ainult vanad lood! 

Millised on need olulisimad loomingulised taotlused, mida soovite oma 
lauljate ja tantsijateni ning nende kaudu iga kuulaja ja vaatajani viia? 

Vaike: Soov, et iga tantsupeo pealtvaataja leiaks end vahepeal või koju minnes 
mõttelt, et tema arm on kuskil seal koduvärava pihlapuu all või vanaisa istutatud 
talualleel koos lõhnavate kaskede ja ööbikulauluga. Ning et sinna on vaja minna ja 
seda kõik jagada ka oma laste- ja lastelastega.

Peeter: Palun hoidkem eesti keelt! Enamik meist ei pane üldse tähele, kuidas me 
ise anname oma  keelt ära: läbi oma kõnepruugi, ettevõttenimede, kohvikumenüüde, 
lastenimede jne. Ma tahaks irooniliselt küsida, miks me üldse selles imelikus keeles 
enam räägime? Läheme parem kohe inglise keelele üle, oleks ju lihtsam?  Mõelgem: 
150 aastat tagasi, kui Jannsen läbi suurte raskuste esimese laulupeo organiseeris, 
siis me elasime saksa ja vene keeleruumi vahel ja keegi peale eestlaste (kes alles 
hakkasid end eestlasteks nimetama!) ei tahtnud eesti laulupeost midagi kuulda! 
Alles see oli! Kui suure vaevaga jõuti eesti keele ja kultuuri tunnustamiseni ja millise 
pingutusega jõuti Eesti riigini? Meil on kaks asja, mille läbi me saame tõestada oma 
õigust maamuna peal keegi olla: oma keel ja oma maa. Lihtsam on neid praegu 
hoida, kui et meie lapsed peavad nende nimel kunagi uuesti võitlema hakkama. 

Sten Weidebaum
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Kultuuripärand on tuleviku tugisammas!

2018. aastal pöörasid kõik Euroopa riigid oma tähelepanu kultuuripärandile – 
viisime läbi  Euroopa kultuuripärandiaasta. See oli hea võimalus tõsta esile meie 
rikkalik kultuuripärand viisil, mis innustaks ainelist kultuuripärandit väärtustama 
ja vaimset kultuuripärandit edasi kandma.

Kas teadsid, et seto lauluema Anne Vabarnalt on kirja pandud rohkem kui 150 
000 värssi, samas kui Homerose eeposes „Ilias“ on umbes 15 700 värssi? Oma 
vanavanaema pärimuse on maailma lavalaudadele eredalt särama viinud aga meie 
tuntud pärimusmuusik Jalmar Vabarna.

Kultuuripärand ei ole ainult minevikust pärit mälestus, see on ka meie tuleviku 
tugisammas.

Euroopa kultuuripärandiaastal olid kogu Euroopas erilise tähelepanu alla võetud 
just noored, et meil jätkuks pärandi edasikandjaid ning et nad teadvustaksid 
kultuuripärandi rikkust. Pärand saab olla ka kaasaegne, trendikas, inspireeriv, 
rikkalik, meid eriliseks muutev ja kaasahaarav. 

Kultuuripärandiaasta sündmuste kavast leidis osalemisväärset seminaridest 
digipärandi kogumisaktsioonideni, folgilahvkast sanditamistraditsioonideni, 
militaarpärandimatkadest muinasjutuõhtuteni.

Euroopa komisjoni algatatud Euroopa kultuuripärandiaasta eesmärk oli 
julgustada inimesi tutvuma meie rikka ja mitmekesise kultuuripärandiga, 
väärtustama selle eripära ning märkama kultuuripärandi rolli ühiskonnas laiemalt. 

Euroopa kultuuripärandiaasta tegevusi koordineeris Eestis muinsuskaitseamet 
koostöös Eesti folkloorinõukoguga. Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie 
sõnas juba aasta alul, et aasta mõte on  innustada inimesi väärtustama nii vaimset, 
digitaalset kui ka ainelist pärandit. „Aasta sündmused ja ettevõtmised on suunatud 
tänasesse päeva ja praegustele kultuurikandjatele, sest ainult nii saab minevik 
tähenduse ja uue kasutuse,“ ütles Raie ning rõhutas, et Eesti ja Euroopa ajalugu on 
rikkalik, inspireeriv ja kaasahaarav alus meie tänastele tegevustele igas valdkonnas.

Rahvusvaheliselt avati Euroopa kultuuripärandiaasta 7. detsembril 2017 Milanos 
toimunud Euroopa kultuurifoorumil, kus kõneles ka Eesti kultuuriminister Indrek 
Saar. Tema sõnul ei ole Euroopa pelgalt majandus ja ühtne turg, vaid samavõrra 
meie looming, kultuur ja pärand.  „Kultuur on endiselt meie olemise alustala, meie 
identiteedi ja kuuluvustunde kujundaja ning mängib olulist rolli sidusa ja kaasava 
ühiskonna ehitamisel,“ märkis minister.

Euroopa kultuuripärandiaasta leidis aset Eesti jaoks märgilisel aastal, mil 
tähistasime ka Eesti vabariigi sajandat sünnipäeva. Minister Saar toonitas 
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Milanos veel, et praegu on võtmeülesanne tagada inimestele parem digitaalne 
ligipääs kultuurile, teisalt tuleb tõhusamalt kaasata publikut kultuuri loomisesse, 
talletamisesse ja kasutamisse. „Euroopa kultuuripärandiaasta aitab veelgi paremini 
teadvustada publiku kaasamise olulisust, et meie kultuur ja pärand oleksid  jätkuvalt 
vitaalsed ja kõnetavad,“ rõhutas Saar.

Nüüd, kus Euroopa kultuuripärandiaasta on teema-aasta teatepulga juba 
järgmisele, laulu- ja tantsupeoaastale ulatanud, võib eredaid seikasid Euroopa 
kultuuripärandiaastast kirjeldama jäädagi. Näiteks millise pilguga vaatas pea-
minister Jüri  Ratas oma kabinetis järele „Hakkame santima!“ rahvusvahelise 
sanditamisfestivali raames mardisantide poolt mööda tema kabinetti laili pillatud 
õnnetoovatele viljateradele, või kuidas viisid keele alla Võrus Uma Meki laadalt 
soetatud võrumaised hõrgutised, kui seal keskväljakul koos kultuuripärandi-
teemaliste aruteludega Euroopa päeva pidasime. Või kuidas sajad inimesed 
seisatasid ja ootasid, igaüks omas külas või linnakeses Lõuna-Eestis, ja kiikasid tee 
poole, et millal see buss, mille liikumist nad Postimehe vahendusel otseülekandes 
veebist vaatavad, nende külla jõuab. Ja sealt ta tuli: suure ja punasena, kesk maikuist 
kevadvärsket loodust ja kevadvihmamärga teed, veidi kangelt, ent kindlalt, 
suur Folgilahvka kiri peal. Ja bussi ukse avanedes kostus sealt pärimusmuusikat. 
Mängisid viiulid ja karmoškad, suured ja väikesed pillimehed. Folgilahvka oli teel, 
et tuua pärimusmuusikatoitu!

Niisamuti rühkisid innukad tööstuspärandi huvilised Kunda tsemendivabriku 
ja hüdroelektrijaama ümbruses Euroopa muinsuskaitsepäevade retkel. Ühel neist 
kümnetest, mil eksklusiivselt sai külastada põnevaid ehitismälestisi, muinsus-
kaitseobjekte. Kundas, mille endised tehasetööliste majad ehitati Eesti toonase 
tööstusrevolutsiooni lätetel, aimdub õigetel tänavatel jalutades ja ajaloolist 
linnaplaneeringut tunnetades sajanditaguste aegade hõngu praegugi. 

Septembrikuise Rahvuskultuuride kuu lõpus pakkusid aga Eestis elavate 
erinevate rahvuste esindajad Jõhvi kontserdimajja kogunenud Rahvuskultuuride 
Loomepaja üritusele kogunenutele hõrgutisi oma koduköökidest. 

Usume, et saime käesoleva Euroopa kultuuripärandiaasta jooksul esile tuua siinse 
rikkaliku kultuuripärandi, et innustada inimesi  kultuuripärandit väärtustama ja 
edasi kandma.  Kord rõhuasetust vaimsele, siis ainelisele ning seejärel digitaalsele 
kultuuripärandile suunates saime esile tuua kultuuripärandi mitmekülgset palet: 
rehetaredest Linnahallini, hiiepaikadest militaarrajatisteni, regilaulust rokk-
muusikani. 

Euroopa kultuuripärandiaasta  kava plaanides rõhutasime, et kultuuripärand 
ei ole ainult minevikust pärit mälestus, see on ka meie tuleviku tugisammas. Et 
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kultuuripärandist saab inspiratsiooni tõusmaks tähena maailmalavadele nagu 
näiteks ansambel Trad.Attack!, Maarja Nuut, Mari Kalkun, Kadri Voorand. Või 
kuidas noored moekunstnikud pakkusidki aasta esimeses pooles Eesti Rahva 
Muusemis tänapäevast moekunsti, mille loomiseks oli inspiratsiooni kogutud 
pärimuslikest mustritest. Korraldasime mitmeid pärandikogumise aktsioone, kus 
noored said tänapäevaseid vahendeid kasutades sukelduda pärimuse kogumise 
kaasakiskuvasse maailma.

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 andis meile võimaluse tuua esile kultuuri 
olulisust ja seda, mida meil on võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks, 
edasiandmiseks, digiteerimiseks. 

2018. aasta jooksul toimus Eestis sadu sündmusi, kus saime esile tuua meie 
mitmekesise kultuuripärandi. Huvitavat kultuuripärandi kõige erinevamate 
tahkude kohta saab järele kuulata Vikerraadio kolmapäevastest Huvitaja saadetest. 

Euroopa kultuuripärandiaasta jooksul saime rääkida meie siinsest kultuu-
ripärandist, leida seoseid ja kokkupuutepunkte laiemalt Euroopa kultuuriruumiga. 
Diskussioonid nii Vanalinna päevadel kui Euroopa päevade tähistamisel Põlvas, 
Tartus, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Narvas, Valgas, Võrus tõid igas linnas oma 
nurga alt välja vastused küsimusele, millist kultuuripärandit me loome täna. 

Baltikumi mõisate mäng inspireeris külastama mõisaid nii Eestis, Lätis kui 
Leedus. 21. septembril kell 18.15 Starsbourg’i aja järgi helisesid üle kogu Euroopa 
kirikute ja raekodade (sh kolmekümne Eesti kiriku) kellad tuletamaks meelde rahu 
olulisust ja haprust. Kevade hakul olid Eesti aiad osaks üle-euroopalises aedade 
ilu välja toovas avatud Euroopa aedade sündmuses. Oktoobris aga tähistasime 
üleeuroopalist  tööstuspärandikuud.

Meie eripärased traditsioonid rikastavad Euroopa kultuuriruumi, nii nagu 
saame ise osa kultuuri rikkusest Euroopa kultuuriruumi osa olles. Kultuuripärand 
on see, mis valmistab meile rõõmu, pakub tuge meie oma identiteedile.  Sellest, kes 
me oleme, kust me tuleme. 

Viimastel aastatel on järgnevad aastad jätkanud eelmise teema-aasta olulist tahku, 
olnud eelnevale loogiliseks jätkuks, mistõttu on tagatud teema-aastal panustatu 
järjepidevus. Sümboolselt teatepulka laulu- ja tantsupeoaastale üle andev Euroopa 
kultuuripärandiaasta võttis oma eelkäijalt, laste- ja noorteaastalt üle fookuse noortele. 
Nii lõid noored Euroopa kultuuripärandiaastal Päranditegijate konkursil videosid, 
tegid, fotosid ja helisalvestisi ja kirjutasid jutte oma kodukoha pärandipaigast või 
vanast esemest, või osaleti kogu perega suve vahvaimal seiklusmängul Eesti 100 
aaret, kus saab kuni 2019. aasta sügiseni avastada Eestimaa põnevaid kohti ja 
vastata nende kohta käivatele küsimustele. Toimusid „Koolipärimus 2018“ ja „Püüa 
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vanaema lood purki“ ning „Märka marti“ pärandikogumise konkursid. Euroopa 
kultuuripärandiaasta andis omakorda teatepulga üle laulu- ja tantsupeoaastale, mis 
on osa meie kultuuripärandist.

Annela Laaneots
Euroopa kultuuripärandiaasta juht Eestis

Mardisant on õnne pant! *

Eesti folkloorinõukogu ja rahvakultuuri keskuse korraldatud festival „Hakkame 
santima!“ keskendus eestlaste põlisele sanditamiskombestikule ning kutsus kõiki 
üles mardisanti jooksma.  Kuigi marti joostakse ka tänapäeval, on selle põlise tava 
tegelik sisu ja tähendus paljude jaoks teadmata ning seetõttu jääb iga aasta nii 
mardisante kui ka neile uksi avavaid kodusid järjest vähemaks. 

Mardipäeval on kindel tulevik

„Santijad päästavad mardipäeva,“ kirjutas Tartu Postimehes Janno Zõbin, kui oli 
käinud Tiigi seltsimajas mardisandikoolitusel. See, mis lõppenud aasta mardiajal 
Eestis toimus, oli ikka üle ootuste vägev ja tõesti võime nüüd tagantjärgi vaadates 
tõdeda, et festival „Hakkame santima!“ kui santimise „päästeaktsioon“ õnnestus. 
Festivali kokku pannes oli meie eesmärgiks harida ja koolitada nii noori kui ka 
täiskasvanuid märkama mardikombestiku sügavamat sisu, näha selles midagi 
rohkemat kui lihtsalt kommilunimise aktsiooni. Mardipäev ja „Hakkame santima!“ 
aktsioon oli tänavu väga tugevalt pildis ja tähelepanu juhtimine sellele kombestikule 
õnnestus suurepäraselt.  

Koolitused

Oleme tänapäeval jõudnud aega, kus peame ennast ja oma lapsi koolitama selleks, 
et edasi kanda meie põliseid tavasid, mida meie esivanemad teadsid ilma kursusel 
käimata juba lapsest saadik. Teadvustamaks, et mardid ei ole ainult kommilunijad, 
vaid hoopis esivanemate hinged, kes toovad kodudesse õnne, toimus septembrist-
novembrini kokku 31 kombestiku koolitust üle Eesti nii täiskasvanutele ja ka lastele. 
Osalesin ka ise paaril koolitusel ja kuulsin igal korral mõnda tähelepanekut, nüanssi 
või mõtet, millest mul varem aimugi polnud. Ka õppijatelt saadud tagasisides 
rõhutati just mardikombestiku rikkalikkust, mitmekesisust ja sügavust. 
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Mardi- ja kadrikombestiku koolitustega läheme kindlasti edasi ka tuleval aastal 
ning keskendume enam just piirkondlikele eripäradele. Suurepäraseks eeskujuks 
on siin nii mitmedki maakonnad (nt Saaremaa), kes läksid sel aastal süvitsi oma 
paikkondliku mardikombestiku uurimiseni ning leidsid tõeliselt põnevaid ja 
unikaalseid pärleid, mis panid kohalikel inimestel silmad äratundmisrõõmust (see 
ongi see meie enda oma!) särama.

Näide koolituste julgustavast mõjust ühe aktsioonis osaleja tagasiside põhjal: 
„Olen jooksnud lapsest peale. Täiskasvanuna – nüüd, kui lapsed juba suured – olen 
olnud enamasti vastuvõtja rollis. Tänu sanditamise koolitusele otsustasime oma 
pere ja tuttavatega sel aastal ise mardisanditamise ette võtta.“

Mardiraamat ja koostöö taaskasutuskeskustega

Festivali jaoks andsime koostöös eesti rahvapärimuse kooli ja rahvakultuuri 
keskusega välja 18-leheküljelise „Mardiraamatu“ ehk mardi- ja kadrisandiks 
jooksmise abc. Raamatutel oli kiire minek ja need said kasutajatelt väga hea 
tagasiside. Raamatuid sai lisaks otsetellimisele osta ka Sõbralt Sõbrale poeketi ja 
Uuskasutuskeskuse kauplustes. Selliste ettevõtete ja taaskasutuskeskuste kaasatulek 
meie festivali ideega oli innustav ning nii mitmedki poed ehitasid oma kauplustesse 
mardisandiriiete leiunurga, kust sai osta kõik vajaliku mardisandijooksmiseks. 

Läksin pärast festivali lõppu, kui juba ka kadripäev möödas, oma kodulinna 
Põlva Sõbralt Sõbrale kauplusesse müügist järele jäänud mardiraamatuid ära tooma 
ja uurisin müüja käest, et kuidas siis läks. Raamatud olevat talle meelde tuletanud 
aega, kui ta ise noorena Põlva linnas mardisanti käis jooksmas. „Tegime ennast 
sõbrannadega santideks ja läksime võõraste juurde sanditama. Ikka laulud ja kõik 
peas. Meile anti igasuguseid hoidiseid, moose, tange, kapsast – kellel siis sel ajal nii 
väga raha oli anda“. Veel meenutas ta, et saadud väheste kopikate eest ostsid nad 
kohalikust Edu kooperatiivikauplusest limonaadi ja kogunesid kambakesi sõbranna 
juurde koju muljeid vahetama ja limpsi jooma. 

Ka Põlva poe mardisandi leiunurka oli väga aktiivselt kasutatud ja müüja tõdes, 
et nad pidid seda üha uuesti täitma, sest pidevalt said välja pandud asjad ära ostetud. 
„Isegi kadrilaupäeval käisid inimesed uurimas, kas saaks nüüd ka kadripäevaks 
vajalikke riideid.“

Õppevideod, abimaterjalid, konverents  

Festivali jaoks valmistasime neli 9-minutilist videoklippi, mis annavad ülevaate  
nii mardikombestiku taustast, ideid erinevateks tegelasteks maskeerumiseks kui ka 
ühe võimaliku näite sellest, kuidas mardikombestiku rituaal ühes kodus välja võiks 
näha. 
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Koostöös Tartu Nefa rühma tudengitega toimus 10. novembril Tartus 
rahvusvaheline konverents, kus tutvustati lähemalt läti, valgevene, india, eesti, 
itaalia ja vene sanditamiskombestikku ja anti praktilisi näiteid selle kohta, kuidas 
läbi erinevate tegevuste tagada nende tavade elujõulisus tänapäeval. 

Anna endast märku ehk üle 200 registreerunu
Selleks, et üks traditsioon püsima jääks, on vaja teada, mis käivitab inimest 

üht kommet aktiivses kasutuses hoidma. Sanditamise aktsiooni üks tegevusi 
oli võimalus ennast festivali kodulehe kaudu kirja panna mardisandi jooksjaks 
ehk oma seltskond registreerida. Samuti said ennast kirja panna kõik kodud, kes 
pikisilmi ootasid oma majja mardisante. Maakonna kuraatori abiga viidi mardisante 
ootavad kodud ja mardiseltskonnad omavahel kokku, andes nõnda kodudele ja 
ka mardisantidele juurde kindlustunnet ja kustumatuid sanditamiselamusi. Olen 
festivali jooksul kuulnud palju vahvat tagasisidet selle kohta, kuidas inimesed on 
uhked ja õnnelikud selle üle, et võtsid julguse kokku ja läksid mardisanti jooksma, 
kuigi süda sees värises ja laulusõnad kippusid toas olles meelest minema. Edukas 
mardijooksmine, ehe ja päris elamus, on andnud neile väe ja vaimustuse, mida ei 
saa mitte mingil viisil samaväärselt tekitada kunstnikult. 

Innustav eeskuju on kõige alus

Ning siin peitubki vastus sellele, kuidas meelitada oma lapsi või sõpru, 
pereliikmeid minema marti jooksma. Minge nendega kaasa ja andke neile see ehe 
ja innustav elamus! Õppimine eeskujudelt ja õppimine isikliku positiivse kogemuse 
läbi on suurim motivaator. 

Toon selle ilmestamiseks Harjumaa kuraatori loo, kes pidi minema koos 
oma 6-aastase pojaga peaministri juurde mardisanti jooksma. Põlise ja teadliku 
mardisanditajana selgitas Sandra oma lapsele olukorra ära ning koos asuti kahekesi 
teele, et Toompeal ülejäänud mardiseltskonnaga kokku saada. Sandra meenutas, 
kuidas tema laps ei olnud üldse aldis kõike seda kaasa tegema, vastumeelselt 
pani oma mardikasuka selga ja maski ette ning püüdis ikka kõikvõimalikul viisil 
sellest ebamugavast ülesandest kõrvale viilida. Peagi saadi kokku ka ülejäänud 
mardiseltskonnaga, kelleks olid lustakad, enesekindlad ja kogenud täiskasvanud 
mardisanditajad. Nagu oligi arvata, oli sellele järgnenud mardisanditamine 
peaministri juures väga lustakas ja elamusi pakkuv. Sandra väike poeg sattus kõigest 
sellest suurde vaimustusse, kuna oli saanud kogemuslikult osa just millestki ehedast 
ja spontaansest päris asjast, milles osalevad  inimesed uskusid endasse, teadsid mida 
nad tegid ja tegid seda kõike suure lustiga. Eduka mardisanditamise järel presidendi 
juures läks Sandra koos oma pojaga tagasi oma kodupaika, et minna marti jooksma 
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eelnevalt kokku lepitud, n-ö poolkohustuslikus korras selleks välja tulnud, eelneva 
sanditamiskogemuseta noortegrupiga. Ning siis juhtus kõige fantastilisem asi – väike 
6-aastane poiss, kes oli just näinud ehedat mardisandijooksmist ja saanud sellest 
inspiratsiooni ja julgust, asus esimeses peres ise kidakeelseid, temast palju vanemaid 
noori mardisante juhtima. Pisike mardisandikasukasse pakitud poiss suhtles vabalt 
pererahvaga, utsitas mardisante varem pähe õpitud mõistatusi küsima ja käitus 
nagu üks korralik ja ehtne kartmatu mardiisa, kes kogu olukorda kontrollib. Selline 
julgus ja teadmine saab tulla siis, kui ei ole hirmu eksida ja on olemas varasem 
positiivne, innustav isiklik osalemise kogemus samast situatsioonist. 

Kuidas sante vastu võtta? 

Kui tänu koolitustele, õppevideotele, kodutööle ja juhendamistele olid tänavu 
santima minejad üldiselt väga hästi ette valmistatud, siis sante ootavate peredega 
on hoopis teised lood. Väga palju on siin veel ära teha perede endi teadlikkuse 
tõstmise ja harimisega. Kogesin ka ise sanditajate tüüpilist olukorda, kus pererahvas 
juba hakkab ande kotti toppima, kui mardisandid on vaevalt uksest sisse saanud 
ja esimese laulu lõpetanud.  Siinkohal tuleb sanditajatel olla ise tark ja julge ning 

Mardipere Humaliste talus õppefilmide võtetel. Foto: Andres Treial
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anda vastuvõtvatele peredele märku, mismoodi peaks mardisantidega käituma. 
Peredel on sageli kadunud oskus sante vastu võtta, julgus ja südikus pidada nendega 
dialoogi ja samuti oskus olla tänulik majja toodud või visatud õnne eest. Teiseks 
suureks probleemiks on lukustatud korteruksed. Näiteks rääkis Hiiumaa kuraator 
tüüpilisest olukorrast, kus lapsed on lõpuks julguse kokku võtnud ja mardisandiks 
läinud, jõuavad maja juurde või astuvad trepikotta korteri ukse taha, mille akendest 
just hetk tagasi paistis valgus ning kuulevad kuidas mardilaulu alustades käib 
lukuaugus klõps ja tuled korteris pannakse kustu. Mardisanditamine on alati 
kahepoolne koostöö nii sanditajate kui ka neid vastu võtva pere vahel. 

Sanditamine kui põline tava nii Euroopas kui ka mujal maailmas
Festivali rikastasid kolm vene (Ugrada, Guselki ja Krugovina), üks läti (Banga) ja 

üks itaalia (Boes and Merdules) grupp, et näidata selle tava ülemaailmset olemasolu. 
Kõige õnnestunumad ja edukamad olid välisrühmade kontserdid koolides. Lapsed 
olid külalistest  kõikjal vaimustuses ja laulsid-tantsisid suure innuga kaasa. Ei näe ju 
iga päev täiskasvanud Sardiinia mehi suurte lambanahksete kasukate sees härgasid 
ja karjuseid mängimas, üle keha seotud 20 kilo kõrvulukustavaid vaskkellasid!

Välisrühmade endi jaoks oli suurimaks elamuseks koos kohaliku rühmaga 
kodust kodusse käia ja teha meie enda mardikombestiku rituaal läbi. Kõik rühmad 
rääkisid suure vaimustusega sellest, kui sõbralik oli pererahvas, kui hästi neid vastu 
võeti ja kuidas oodati ning kui palju ande kaasa anti! Näiteks Pihkva folkloorirühm 
Ugrada tuli Rapla- ja Läänemaalt tagasi annikotiga, mis oli suurem kui seda kotti 
kandev täiskasvanud tudenginoormees ise! 

Välisrühmade kaasamine festivalile aitas innustada paljusid pärimusega tutvust 
tegema ning kindlasti jätkame põnevate sanditajate siia toomist ka järgmisel aastal. 

Kogumiskonkurss „Märka marti!“
„Hakkame santima!“ aktsiooni raames lõime kõigile eestimaalastele võimaluse 

teavitada oma värvikast sanditamise kogemusest kogumiskonkursi „Märka Marti!“ 
raames. Algklassidest täiskasvanuteni said kõik eestimaalased saata foto, video 
ja loo oma selleaastastest või varasematest sanditamiskogemustest. See andis ka 
nostalgilise võimaluse vaadata üle varasemad fotod mardiks või kadriks käimisest, 
sokujooksmisest aastavahetusel või sanditamisest jõulude ja vastla ajal, mis on 
paljude meie rahvusvähemuste sanditamise aeg. 

Konkursile saadetud materjalide hulgast publiku lemmiku valimisel osales üle 
800 inimese. Lisaks publiku lemmikule valis žürii välja iga kategooria kolm esikohta 
ning loodetavasti jõuavad parimad tööd kalendermärkmiku ning kalendri kujul 
ka kaante vahele. Festival „Hakkame santima!“ ei olnud seega ainult mardipäeva-
aegne üritus, vaid pakkus võimalust olla kaasatud erinevate ettevõtmiste läbi kogu 
aasta jooksul. 
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Loodame, et see kõik on inspiratsiooniks, et järgmise aasta mardi- ja kadri-
päeval tore kamp kokku võtta ja kodusest garderoobist või Sõbralt Sõbrale ja 
Uuskasutuskeskuste mardinurgast leiduvast endale sobivad karused kostüümid 
disainida ning lustiga taas marti jooksma minna.

 Kati Taal 
Põlvamaa rahvakultuurispetsialist ja festivali peakorraldaja

* Festivali hüüdlause autor on Lauri Õunapuu 

Eestimaa rahvamaja – meie mälutempel

Tänases rohkete võimalustega maailmas on rahvamajadel kultuuripärandi 
säilitajana, hoidjana ja pärija kasvatajana Eesti kultuuriruumis oluline roll. 
Rahvamaja on koht, kus kõik inimesed – olenemata nende soost või vanusest, 
maailmavaatest, religioonist ja majanduslikust seisust – saavad osa mistahes 
kultuurilisest tegevusest tarbijana või osalejana. Rahvamaja on koht, kus saab endale 
meelepärast kultuurihobi harrastada, tegeleda elukestva õppega. Rahvamaja on 
koht, kust on alguse saanud mitmete kuulsate ja professionaalsete kultuuritegelaste 
karjäär. 

Eesti rahvamajade ajalugu on kirev. Alguse sai kõik juba 1887. aastal, kui Kanepis 
asutati esimene maarahvamaja. Edasi mindi läbi kümnendite, millest igaühel oma 
nägu: venestamine 1906. aastal, 1930. aastad, sõda, propaganda ja Lenini laulude 
aeg 1950.–1960. aastatel, uus suund 1980. aastatel, 1990. aastad ja nüüdisaeg.

Täname sind, Eestimaa rahvamaja, kes sa meie kultuuripärandit hoiad. Usume 
koos, et meie kultuurivanker veereb kindlalt edasi ja meie rahvas on leidnud sellel 
oma koha ning oskab seda hinnata ja nautida.

Eesti rahvamajade ühing

Lugu mälutempliga hingestatud eestlastest

Eesti rahvamajade ühingu lavastus „Mälutempel“ kandis endas näitekirjaniku 
ja lavastaja Urmas Lennuki loomingu läbivat igatsust Eesti rahva uue ärkamisaja 
järele. Sündis valus, vaimukas ja geniaalsuse piiril kulgev teatri suursündmus. 
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Kummaline ülendav hingevalu jäi lavastusest. Ma julgen küll sellest, mida nägin 
ja mis nahast läbi puges, sellest mälutemplist, mis ennast Toris suureks ehitas, 
kõrgendatud toonil kirjutada, aga natuke kahtlen, kas õnnestub. Sest mõjus „siin 
ja praegu“ tervik.

Urmas Lennuk võttis kirjutamise ja lavastuse aluseks laulu- ja tantsupeo, andis 
rahvamajale (Eesti esimene rahvamaja ehitati Kanepisse 130 aastat tagasi) hääle ja 
lasi tollel me rahva ellujäämise lugu jutustada.

Lavastus ühendas me suured märgid: laulukoorid, puhkpilli- ja rahvapilli-
orkestrid, rahvatantsurühmad ja kirjanduskangelased, kes samuti on olnud me 
muutlikus, et mitte öelda kaduvas olnus märgilised väärtuste kandjad. Toots ja 
Teele, Kalevipoeg ja Linda, Vargamäe Pearu ja Kõrboja Anna, Juss ja Mari. „Ega me 
seda kuidagi püüdnudki sõnastada, et mis see täpselt vormiliselt on. Palusime vaid 
armastada inimestel seda, mida nad teevad. Aga nad vist juba armastasid.“ ütles 
Urmas Lennuk.

Kanepi rahvamaja: „Aga eestlastele ei meeldinud vene keel kohe üldse. Nende 
igemed ei paindunud selle vene keele jaoks parajaks. Nemad sihtisid ikka oma riigi 
poole. 1918. aastal avaneski võimalus. Aga siis olid muidugi venelased jälle jaol. Neile 
üldse ei meeldinud see asi, et Kalevipoeg käis omal ajal Peipsi tagant laudu toomas. Ja 
selleks tuli siis eestlasel venelastega madistama hakata …“

Samal ajal lauldi rahvamajades, mida kerkis Eestisse nagu seeni. Lavastuses 
lähevad Pearu ja Toots lausa kaklema, kas ehitada kõigepealt rahvamaja Vargamäele 
või Paunverre. Oma laulude sekka lauldakse laulu „Jumal keisrit kaitse sa“. 
Tantsitakse polkasid …

Siinkohal tahan öelda, et Tori rahvapeo tantsud olid tantsitud ilulemata. Ilu oli 
küll, aga pearõhk polnud sellel, vaid suhtlemisel – rahvatants on suhtlemine. Kui 
ma seni olin mõelnud, et rahvatantsu võiks olla uhke kaasa tantsida, aga vaadata on 
igavavõitu, siis nüüd sain üllatuse osaliseks. Tori tantsudes oli selge kaasatantsimise 
kutse sees, aga lisaks oli seda kirge ja tantsijate suhtlemist omavahel või teiste 
paaridega põnev jälgida.

Mida hingestatus tähendab? „Mälutempli“ kontekstis argisele hinge andmist 
rahvamajades. See oli täiesti selge Tori etenduse mänguplatsil. Ja tempel ei ole vaid 
kohtukulliga pitser. On see mälujälg, mille lavastus üllatavalt teravasti tekitas, ja on 
tempel kui pühakoda. Rahvamaja on eestlaste tempel.

Kanepi rahvamaja: „Pärast baaside lepinguid tulid Eestimaale vene sõdurid. Ja siis 
… Ühel suvehommikul … Sõitis taluõuele auto. Perenaine oli just läinud lauta loomi 
talitama, kui kuulis, kuidas auto hoovi keeras. Ka peremees kummardus köögiaknast 
vaatama …“
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Ühel hetkel sõidutatakse keset mänguvälja vanker koos kohvritega ja „lähevad“ 
ka Teele, Pearu, Kõrboja Anna, Juss … Kõlab katke Urmas Sisaski oratooriumist 
„Pro patria“. Tootsil on ootamatult vaja ka maakera Siberisse kaasa võtta. Publiku 
äratundmine on luu ja lihani tajutav. 

Siis tuleb „Laul Leninist“, mida ühel ajahetkel laulsid koorid kogu Eestimaal – 
oma laulude ja tantsude sekka. Ma ei märganud, et lavastuses oleks kasutatud sõna 
küüditamine.

Kanepi rahvamaja: „Aga kolhoosiajal oli üks hea asi ometi. Uusi Eesti lapsi sündis 
nagu sipelgaid. Eks see oli ka aja märk. Nõukogude aeg oli ju nii, et kõik tegid tööd, 
aga kellelgi polnud midagi. Kellelgi polnud midagi, aga kõik elasid hästi. Kõik elasid 
hästi, sest varastasid. Kõik varastasid, aga ikka jätkus kõigile kõike …“

Kive tassiv Linda ütleb Kalevipojale, et Tuuslar on lolliks läinud, tahab 
kommunismi ehitada.

Ühel hetkel laulavad koorid „Rahu hällilaulu“. Sinna, kus oli küüdivanker 
vanaaegsete kohvritega, ilmub nüüd väike poiss suure jalgrattaga. Tornikell hakkab 
lööma. Poiss seisab, kuulab. Kõrboja Anna ja Pearu arutavad, et sellest poisist võiks 
kasvatada Kõrbojale peremehe. Poiss vaikib, Tuuslar lubab talle klaveri ja kingib 
õuna. Sõnadeta on publikul selge, et see poiss on Arvo Pärt.

Siis saab Kalevipoja emast Lindast poisi jalgrattaga Erika Salumäe. 
Kanepi rahvamaja: „Nõnda muutus sport eestlaste hulgas väga populaarseks. Aga 

rahvamajade käsi käis pärast seda kehvasti. Kõigil oli tarvis ju hirmsal kombel sporti 
teha. Alguses sõideti ratast, siis suusatati, siis veheldi mõõkadega. Isegi purjetamises 
ja aerutamises jõudsid eestlased väga kaugele. Aga laulukooridele maksti toetust, et 
nemad õpiks olümpiavõitjaid ja spordisangareid vääriliselt vastu võtma.“

Mälutempel. Foto: Janne Vaabla
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Mängupaik on avar ja nelinurkne. Publik istub tribüünidel nii, et silme ette jääb 
lai Pärnu jõgi, kaldaid ühendav suur sild. Üle jõe jääb kõrge kallas ja Tori põrgu, 
sellest paremale Tori kirikutorn. Jõel liigub paar mootorpaati, poisid ujuvad. Kogu 
see olustik mängib kaasa, kui mänguplatsil puudutatakse eestlaste hingekeeli 
justnagu topelt tugevasti: tuttavad raamatutegelased neile omastes ja mitteomastes, 
kuid publikule siiski väga tuttavates olukordades. Lisaks see erk laulupeoõhustik, 
mis paneb rahvamajatemplisse uskuma neidki, kes päris elus sinna pole sattunud

Kanepi rahvamaja: „Siis tuligi uus vabadus. Inimesed said rikkaks. Siis jäid 
vaeseks. Siis said rikkaks. Ja siis jäid jälle vaeseks. Rahvamajadest tehti mõnel pool 
koolid. Mõnel pool löödi uksed-aknad üldse kinni ja inimesed kolisid ära linna. Mõnel 
pool aga elasid rahvamajad oma rahulikku elu edasi. Kõike tuli ette, kuni inimesed 
ühel heal päeval avastasid, et väljaspool Eestimaad on ka elu. Küll siis rännati.“

Tuuslar tirib vankri, millel on olnud ka töövankri tähendus, taas keset 
mänguplatsi, sellel on koorem turistikohvreid. Järgnevad ühed valusaimad pildid 
selles etenduses – nii-öelda ajalugu, mis on praegu justkui veel meie kätes. Pilt 
rahvariietes paaride selgadest, sangaga turistikohvrid käes, ikka sööbib mällu.

Lavastuses on sel kohal Mari ja Jussi dialoog. „Niimoodi jääb Eesti küla täitsa 
tühjaks. – Jääb. Linnadki jäävad tühjaks. – Ja sina lased neil minna? – Kuis ma siis 
keelata saan. Meil on nüüd vabadus. – Tuleb neile rääkida. Miks me siis üldse kõik 
need aastad ehitasime oma küla, oma riiki ja oma rahvamaja …“

Kuskil kõlab Tuuslari tekst, et oma rahvamaja võtab iga eestlane endaga ühes. 
Pähe tuleb Jaan Kruusvall ja tema näidendid. Urmas Lennuk on justkui tänane 
Kruusvall … Koorid laulavad: „Vaikusse, valgusse, puhtusse minna, suudan, kui 
ületan enda.“ Selleks hetkeks on esinejad ja vaatajad üks. Selles ketis ei ole ühtegi 
nõrka lüli.

Eesti rahvamajadele ja rahvale ehitasid Toris ausamba 170 koorilauljat, 8 
rahvatantsurühma, puhkpilliorkester ja 20 rahvamuusikut. 10 harrastusnäitlejat 
rändas koos Tuuslari (Argo Aadli) ja Kanepi rahvamaja häälega läbi 130 aasta.

Kooride üldjuht oli Toomas Voll ja tantsujuht Jaanus Randma. Rahvamuusikud 
osalesid Kalle Ermi juhtimisel ja puhkpilliorkester koos Ants Oidekiviga. Lavastajad 
olid Urmas Lennuk ja Tarmo Tagamets. Produtsent Tiina Tegelmann.

Eestlased tulid kokku 2018 palavas juulis, maa ja ilm, loodus mängisid kaasa. 
Õigem on vist öelda – elasid kaasa. Publikuarv, kes võivad seda elamust kinnitada, 
oli üle kahe tuhande. 

Margus Mikomägi
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Põhjamaade kudumissümpoosion 2018 
„Balti eri“ Viljandis

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala võõrustas 
eelmise aasta 24. juunist 1. juulini Viljandis Põhjamaade silmuskudumise 
sümpoosioni, mis toimus juba 19. korda. Ürituse toimumiskohad olid Sakala 
keskuses, Vilma õppehoones ja mujal. Nagu ürituse pealkiri viitab, on tegemist 
Skandinaaviamaade kudumishuvilistele suunatud üritusega, mis toimub kord 
aastas suviti ning mida korraldatakse vabatahtlikkuse alusel igal aastal eri maal.1 
Kui tavaliselt on sümpoosioni töökeeleks mõni skandinaavia keel, mida naabrid 
omavahel hõlpsalt mõistavad, siis Eestile korraldusteatepulga andmisega2 väljendati 
valmidust ingliskeelseks programmiks, nagu ka selleks, et huvilised tulevad kokku 
mujaltki kui Põhja-Euroopast. Nii läkski: kohal olid 12 riigi esindajad, kaugeimad 
Kanadast ja Jaapanist, kokku 104 osalejat. Kudumisõpetajaid ja loengupidajaid oli 
kokku 19.

Viljandi-sugusele väikelinnale oli nii suur külaliste arv väljakutse: ürituse 
ettevalmistus algas varasest hotellide broneerimisest, alles seejärel võis hakata 
sisulise poole peale mõtlema. Aasta jooksul toimunud 14 koosolekul3 loksus 
viimse detailini paika tihe õpitubadest, loengutest, ekskursioonidest, näitustest, 
käsitöölaadast ja muudest kultuuriüritustest koosnev Balti eriprogramm. See 
tähendab, et sümpoosioni fookus oli Baltimaade ja Lähi-Venemaa traditsioonilisel 
kudumisel ning et õpetajad-loengupidajad kutsuti nendest maadest. Iseäranis hea 
meel on varasemate tutvuste abil loodud uute vene kontaktide üle, mis tekitas 
vajaliku silla edasise uurimisalase koostöö jaoks.

Sümpoosioni sisuline programm kestis kuus päeva. Kudumise õpitoad 
toimusid kokku neljal päeval. Iga osaleja jaoks oli mõeldud kaks kolmetunnist 
ja kaks kuuetunnist koolitust. Valida tuli need jaanuarikuise eelregistreerumise 
ajal sümpoosioni kodulehelt.4 Peamiselt olid pakkumises Eesti traditsioonilise 
silmuskudumisega otseselt või kaudselt seotud tehnikad: roosimine ja kootud 
narmad, Haapsalu sall, intarsia põhimõttel motiivi kudumine, Kihnu kindarandmed, 
1 Silmuskudumise sümpoosionil osalevate riikide põhituumiku moodustavad Taani, Norra, Rootsi, 
vähemal määral Soome, Jaapan, Island; mujalt maailmast on osalejaid enamasti olnud mõned üksikud, 
kuna tavapäraselt pole üritus ingliskeelne.
2 Esimest korda oli Eestil korraldamise au 2004. aastal, mil see toimus Anu Raua eestvedamisel Heim-
tali muuseumis. 
3 Korraldustiimis olid Kristi Jõeste, Signe Susi, Ave Matsin, Anu Pink, Riina Tomberg, Lembe 
Lahtmaa, Lembe Rätsep, Astri Kaljus ja Marit Külv, lisaks seltskond rahvusliku tekstiili üliõpilasi ja 
vilistlasi vabatahtlikena sümpoosioni ajal. 
4 www.sisu.ut.ee/knitting2018
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Jaani kihelkonna kindarandmed, Saaremaa kampsunite kaunistusvõtted, Muhu 
kärbse kirjamine peente varrastega ja peene lõngaga, kolme tüüpi sokikannad, 
masinkootud rahvusmustris kotike. Lätlannad Solvita Zarupska ja Baiba Pilanē 
õpetasid läti kindarandmete kudumise võtteid, Solvita Zarupska lisaks ka oma 
autoritehnikat – rooside kudumist-heegeldamist. Leedulanna Sonata Eidikienė 
viis läbi pärlitega kootud randmekatete töötoad ning Arhangelskist saabunud Vera 
Maksimovskaja ja Zlata Ušakova tutvustasid vene ja komi kindamustrite kudumist. 

Zlata Ušakova õpitoas kooti komi kindamustreid.
Foto: Sandra Urvak

Solvita Zarupska pikemas õpitoas prooviti läti kinnaste kudumise tehnikaid. 
Foto: Sandra Urvak
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Sümpoosioni formaat näeb alati ette ka loenguid. Neljal õhtul kuulati Sakala 
keskuse suures saalis 2–3 põnevat, rikkalikult fotodega varustatud ettekannet 
traditsioonilise kudumise ajaloost, mitmete muuseumide kudumikollektsioonidest, 
pärandkudumise hetkeseisust ja selle taaselustamisest. 

Eesti teemad jagunesid kahele avaõhtule. Rahvusliku käsitöö osakonna vilistlane 
ja teenekas õppejõud Anu Pink Saara kirjastusest tutvustas pärandtehnoloogi pilguga 
detailselt Eesti arheoloogilisi kudumeid (kokku viit), millest vanim – Jõuga leid, 
kindatükike – on dateeritud 14. sajandisse ning on ühtlasi vanim omataoline kogu 
Põhja-Euroopas.5 Siiri Reimann tutvustas Haapsalu rätiku üle 100-aastast ajalugu. 
Ühtlasi tõi ta rikkalike näidete põhjal välja, et traditsioon on tänapäevani igati elus, 
hoitud ja järjepidev, nt on rõõmustav, et mitmed noored põhikooliõpilased valivad 
käsitööstuudiumi lõputööks just Haapsalu salli kudumise. Õppejõud Riina Tomberg 
andis ülevaate eestirootsi – Pakri, Noarootsi, Vormsi ja Ruhnu – rannarootslaste 
ajaloolistest kudumeist Eesti ja mõnede välismuuseumide kogude põhjal. 
Kristi Jõeste analüüsis, miks eesti traditsiooniline silmuskudumine tänapäeval 
uue hingamise on saanud. Eelkõige on selle põhjuseks jätkuvalt kohustuslik 
käsitööharidus 4.–9. klassini, seejärel võimalus spetsialiseeruda kutsehariduse baasil. 
Olulisim aga on ehk asjaolu, et rahvuslikku käsitööd saab õppida ka kõrgkoolis, mis 
on kogu maailma ulatuses haruldane. See loob käsitööoskuste säilitamise kõrval 
soodsa pinnase ka tõsisematele rakendusuuringutele ning tootearendusele.  Kõik 
see on hoogustanud kvaliteetse käsitöökirjanduse publitseerimist,6 tõstnud nii 
kohalikele kui välismaalastele suunatud koolituste hulka ja taset, andnud ainest 
identiteedipõhisele uusloomele. 

Läti loenguõhtul 27. juunil rääkis Riias paikneva Läti riikliku ajaloomuuseumi 
teadur Irita Žeiere Läti aladelt leitud arheoloogilistest kudumitest,7 mis pärinevad 
15.–18. sajandist ja mida on võrreldes Eesti aladega oluliselt rohkem.8 Põnev oli 
tabada mitmeid tehnoloogilisi detaile, mis rikastavad-kinnitavad meie ajalooliste 
tekstiilide kohta käivat teavet. Näiteks on Riiast leitud 15. ja 16. sajandist pärinevaid 
sokke, mille otsakahandus oli tehtud asümmeetriliselt, st jalalaba kuju järgivalt,9 
nii et paar koosneb parema ja vasaku jala sokist. Ka kindaleiud kinnitavad, et 
Balti aladel tunti ühiseid kudumistehnikaid. Näiteks oli levinud dekoratiivsete 
keerukordade kasutamine kudumiservades,  vältimaks nende ülesrullimist. 
5 Loe ka raamatust: Pink, Anu; Reimann, Siiri; Jõeste, Kristi 2014. Eesti silmuskudumine I. Tavad ja 
tehnikad. Türi: Saara kirjastus, lk 20–27.
6 Käsitöökirjanduse publitseerija esirolli on tõusnud Saara kirjastus Türil.
7 Juttu oli ka aasnõelutud (ehk nõeltehnikas valmistatud) esemekatketest 11.–17. sajandist, mida Riia 
muuseumis leidub ühtekokku 19 ühikut.
8 Võrdluseks: Eestis 5, Lätis 50.
9 Kahjuks ei andnud lektor loengus arhivaalide numbreid, et huvilised saaksid esemetega ise lähemalt 
tutvuda. Eestis on asümmeetriliste otsakahandustega peamiselt Muhu sukad ja sokid.
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Sama muuseumi tekstiilinäituste kuraator Irita Heinola andis põhjaliku 
fotoülevaate muuseumis säilitatavatest etnograafilistest läti kinnastest-sukkadest-
sokkidest. Nii mõnegi eesti kudumiseksperdi meeles tekkis palju paralleele 
võimalike läti-eesti mustrite ja tehnoloogiate sarnasuste osas, mida edasi uurida. 

Vene loenguõhtul 28. juunil tutvustasid dr Ludmilla Korolkova Vene etno-
graafiamuuseumi soome-ugri silmuskudumite kogu ning Olga Konkova 
Leningradi oblastis tegutseva soomeugrilaste Villaväki ühingu suurejoonelist 
ennistamisprojekti, mille eesmärk on eri muuseumide kogude põhjal taaselustada 
sealse piirkonna traditsiooniliste mustrite kudumine tänapäeval. Juba on 
jõutud koostada rändnäitus ning trükised, ettevalmistamisel on suuremat sorti 
mustriraamat. Fotograaf ja kudumisentusiast Albina Lebedeva vaagis Lääne-
Vene kudumise hetkeseisu, mis rahvusliku ainese kasutamise poolelt ei ole sugugi 
soodsas olukorras, kuid läbimõeldud promo- ja pedagoogilise tegevusega võiks 
igati hoogustuda.

Õpitubadest vabal päeval viidi osalejad bussidega ERMi, kus oli vaadata neli 
näitust: eesti püsiekspositsioon, „Uurali kaja“, „Rahvarõivas on norm igal aastaajal“ 
ja „Isamaastikud“ (Anu Raua gobeläänidest). Spetsiaalselt sümpoosioni tarbeks 
olid ka Viljandis väljas mitmed kuduminäitused: Kristi Jõeste kindanäitus Sakala 
sammasgaleriis, valgete koekirjaliste kudumite näitus Valge Kondase keskuses, 
Riina Tombergi kampsunid Wimkas ning rahvusliku tekstiili tänavuste lõputööde 
näitus Linnagaleriis. 

Menukaks kujunes reedene päev, mil peale hommikusi õpitube sõideti maale, 
kus rahvas jagunes gruppidesse ja käidi vaatamas erinevaid huviväärsusi. ERMi 
Heimtali muuseumi alal paikneva endise vallamaja tubades esitlesid Tõstamaa ja 
Kihnu kudujad traditsioonilisi kudumeid ja kudumist,10 oli võimalus külastada Anu 
Raua talu ja näha tema ateljees pooleliolevaid piltvaipu. Põhjalikult sai Anu Raua 
juhatusel tutvuda Heimtali muuseumi tekstiilikogudega. 

Õhtul toimus seitsmendat korda legendaarne vabaõhuvõistlus kudumises „Käi 
ja koo“. Naljatlemisi nimetasid korraldajad Lossi gildist seekordse mõõduvõtu 
kudujate olümpiaks, kuna peaaegu iga sümpoosionil osalenud maa oli esindatud 
ühe või mitme naiskonnaga. Kokku oli võistlustules 15 neljaliikmelist tiimi. Eestlasi 
esindasid Siiri Reimann, Anu Pink, Kristi Jõeste ja Lembe Rätsep. Ihaldusväärsete 
auhindadega pärjati triumfeerinud Soome võistkonda, II koha saavutas Norra-
Soome segavõistkond ning kolmandaks platseerus Läti-Leedu õpetajatest koosnev 
tiim. Eesti naised said grand prix’ – tordi.11

10  Algselt olid kavas ka Villaväki meistrid, kuid nemad ei saanud viimasel minutil viisaprobleemide 
tõttu siiski tulla.
11 Mahukat fotogaleriid „Käi ja koo“ kohta saab vaadata Lossi gildi Facebooki lehelt.
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Laupäeval, 30. juunil võisid huvilised uudistada Vilma õppehoonet ja villa-
vabrikut, külastada näitusi ja jalutada niisama Viljandi peal. Õhtupoole toimus 
pärimusmuusika aidas väike ülevaatenäitus õpitubades valminud kudumistest, 
osalejad said soovi korral läbi mikrofoni kõigile muljeid jagada. Laupäev ja kogu 
üritus kulmineerus piduliku õhtusöögiga, mida aitas muusikaliselt kujundada 
Kulno Malva. Öeldi tänusõnu, jagati kingitusi ja nauditi sööki-jooki. Välja kuulutati 
ka 2019. aasta, järjekorras 20. sümpoosioni toimumispaik: ürituse juubelit on 
mõistagi sobilik tähistada Taanis, kus paikneb sümpoosionile aluse pannud 
katusorganisatsioon Gavstrik.

Kristi Jõeste

Anu Raud tutvustab ERMi Heimtali muuseumi tekstiilikogusid ja mänguasju. 
Foto: Sandra Urvak
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Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu 
uued sissekanded

2018. aastal sai Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu 12 uue sissekande võrra 
rikkamaks. Põnevat lugemist on nii toidukultuurist kui rahvakalendrist, nii 
rahvusliku ehituse kui kogukondliku tegevuse valdkondadest. Piirkondlikult on 
enim esindatud Mulgimaa ja Hiiumaa, esimest korda saame nimistu keskkonnas 
vaadelda Harjumaa vaimset kultuuripärandit. Üks sissekanne sai ka koostatud 
kingitusena Eesti vabariigi 100 aasta juubeliks. 

Arhailise meestelaulu traditsioon Harjumaal Arukülas  
ja meestelaulu punt Lüü-Türr 

Sissekande koostaja: Garina Toomingas

Arhailine meestelaul ehk meeste poolt lauldud regilaulu tüüp on sama vana kui 
regilaul ise, ehkki laulud võivad olla ka tänapäevasemad. Laulmine ühendab mehi 
laulu kaudu nii oma juurtega, vana regilaulu traditsiooniga kui ka üksteisega. On 
oluline, et laulmine käiks jutu vahele teemasse oma loomulikul moel ja sellisel viisil 
võib spontaanselt veeta lauluga pikki õhtuid. Laulupagasit täiendatakse erineval 
viisil, otsitakse ise või kuuldakse teistelt ja nii kandub vana laul edasi tänapäeva 
läbi korduva laulmise. Tänapäeval kannavad seda laulutraditsiooni aktiivselt edasi 
Aruküla mehed laulupundiga Lüü-Türr, kelle laul ühendab esinemiste kaudu Eesti 
erinevate piirkondade mehi, kes on hakanud esinemistel nendega ühes laulma. 

Karaski küpsetamine Mulgimaal
Sissekande koostaja: Piret Leskova

Mulgimaal on odrakaraskit küpsetatud ikka ja küpsetatakse ka tänapäeval (eriti 
siis, kui palju mulke kokku tuleb) ning süüakse teinekord leiva asemel. Odrakaraskil 
on erinevaid nimetusi ja retsepte. Sissekande koostaja Piret Leskova leiab, et 
karaskiküpsetamise tava on jõudnud Mulgimaal tänapäeva tänu sellele, et karask on 
olnud pea iga pere toidulaual ja seda läbi mitmete sugupõlvede. Samuti on aidanud 
karaskiküpsetamise tava jätkumisele kaasa asjaolu, et toiming on küllaltki lihtne.

Sissekandest leiab põhjaliku kirjelduse odrakaraski valmistamisest nii tänapäeval 
kui minevikus, samuti häid täiendavaid lisamaterjale.
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Lambajalgade kuivatamine ja toiduks kasutamine Hiiumaal 
Sissekande koostaja: Helgi Põllo

Lambakasvatamise vähenemise ning küttekollete muutumise tõttu pole ka 
neid majapidamisi, kus lambaviiulit rippumas võib näha, just väga palju, kuid 
vana komme siseruumides ahju või pliidi juures aeglaselt konksu otsas soolatud 
lambakintsu kuivatada on Hiiumaal mõnes peres siiski endiselt elus. Samas on 
kohalikku ja omapärast toitu hakatud väärtustama kohalike tootjate seas, mis tõstab 
ka üleüldist teadlikkust vaimsest kultuuripärandist toidulaual. 

Mardi- ja kadripäeva tähistamine Karksi ja Halliste kihelkonnas
Sissekande koostaja: Piret Leskova

Mardi- ja kadripäevad rõõmustavad meid pimedal sügistalvel oma lustlike 
kommetega. Mulgimaal Karksi ja Halliste kihelkondade aladel toovad senimaani 
peredesse õnne nii väikesed kui suured mardid ja kadrid. Parema ülevaate 
saamiseks koostati 2018. aastal Mulgimaal väike küsitlus mardi- ja kadripäeva 
tähistamise kommetest ning uues nimistu sissekandes saabki näha, kes sealkandis 
santi jooksevad, kui tihi ning mis ja millal selle tava juures muutunud on. Välja 
on toodud põhjalikult ka kombestiku pikaaegne ajalooline taust piirkondlike 
iseärasustega. Mardi- ja kadrijooksmiskombestikku annavad lastele eelkõige edasi 
need, kes ka ise lauldes ukselt uksele käinud on. Karksi ja Halliste kihelkondades 
hoolitsetakse selle eest, et mardid ja kadrid lastele võõrasteks ei jääks. 

Muhu rannakalandus 
Sissekande koostajad: Kristjan Sisa, Kadri Tali

Traditsioonilise rannikumõrra valmistamine ja kalapüük on kollektiivsed 
tegevused, seetõttu ühendab traditsioonilina rannakalandus kohaliku tooraine 
kasutamise, kogukondlikud sidemed ja keele- ning kultuuriruumi. Muhu 
rannakalanduse traditsioonide tundmine on osa muhulase identiteedist.

Muhu rannikumõrra valmistamise tava ulatub sajandite taha. Kalandus on 
olnud Muhu saarel pikka aega peamiseks elatusallikaks. Traditsiooniline kalapüük 
ühendab endas nii looduse tundmist, loodusvarade majandamist kui käsitööoskust, 
samuti kogukondlikku tegevust. Põlvest põlve edasi antud kalapüügioskused on 
Muhus siiski nüüdseks vaid väheste pärusmaa. Sissekanne süveneb hääbumise 
põhjustesse ning pöörab tähelepanu nendele, kes veel vanu oskusi edasi kannavad.  
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Mulgi toit 
Sissekande koostaja: Piret Leskova

Vaimse kultuuripärandi nimistus on juba kenake hulk sissekandeid mulkide 
toidukultuuri säravatest pärlitest. Sel aastal lisandus ka sissekanne, mis võtab 
kokku mulgi toidukultuuri üldisemalt ning mulkide suhtumise söökidesse nii 
varasemalt kui tänapäeval. 2018. aastal viidi läbi küsitlus mulgi toitude levimise ja 
söömisharjumuste kohta ning antud sissekanne annab vastustest hea analüütilise 
ülevaate. 

Paastumaarjapäeva tähistamine Karksi kihelkonnas 
Sissekande koostajad: Kai Kannistu, Piret Leskova

25. märtsil peetakse paastumaarjapäeva, mis tähistab talve lõppu ning üleminekut 
kevadele. Ehkki nimistus on juba olemas sissekanne paastumaarjapäevast, 
keskendub see kirjeldus just Mulgimaa Karksi kihelkonna selle naistepühaga 
seotud tavadele. Karksi kihelkonnas korraldatakse viimaste aastate jooksul ka 
ühiseid paastumaarjapäeva tähistamisi, kus järgitakse traditsioonilisi tegevusi. 
Sissekanne arutleb ka selle üle, mil viisil ja miks paastumaarjapäeva tavad on aja 
jooksul muutunud. 

Mulgi toidud valmistasid Piret Leskov ja Kai Kannistu. Foto: Kaire Kannistu
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Paide laadad
Sissekande koostaja: Tiiu Saarist

Laatu on Järvamaal Paides peetud juba vähemalt 19. sajandi algusest, 
senimaani toimuvad Paides erinevad laadad aastas 10-11 korda. Laadad on lisaks 
kauplemisele ka olulised info- ja suhtluskohad, käsitöölised vahetavad kogemusi, 
toimub meelelahutus. Linnaelanikud tahavad melust järjest enam osa saada ning 
viimastel aastatel on toimunud ka üritusi, kus lisaks toodete müümisele proovitakse 
linnaruumi avatuks ja ühistegevust ning suhtlust soodustavaks seada. Laatadel 
käiakse perega ka lihtsalt nautlemas ja suhtlemas, vaatamas-kuulamas esinejaid ja 
ostmine näib olevat tihti teisejärguline.

Pilliroo- ja õlgkatuste tegemine Hiiumaal
Sissekande koostaja: Kauri Kiivramees

Hiiumaa on läbi aegade olnud tuntud arvukate pilliroost ja õlgedest katuste 
poolest. Sellise katuse tegemine on jäänud läbi sajandite enam-vähem samaks, 
küll aga on muutunud kinnitusmaterjalid. Tänapäeval on pilliroog muutunud taas 
arvestatavaks alternatiiviks teiste katusematerjalide kõrval, seda nii uusehitistel kui 
ka rehielamutel. Roo- ja õlgkatuste esinemine ja valmistamine sõltub nii levinud 
väärtushinnangutest (nt vanade taluhoonete au sisse tõstmine) kui ka looduslikest 
oludest (nt pilliroo ja rukki kasv ning kvaliteet). Roo- ja õlgkatuste tegemise oskused 
kanduvad edasi meistritelt õpilastele. 

Seto suursõle valmistamine ja 
kandmine

Sissekande koostajad: Evar Riitsaar, Ülle Kauksi

Seto ehted on tuntud üle Eesti. Lisaks sellele, 
et nad on uhked väljanägemise poolest, omavad 
nad ka tähendusi ning räägivad kandja kohta. 
Seto suursõlel on nende hulgas eriti väärikas koht. 

„Seto kultuuriruumis ei saa rahvarõivaste 
kandjad mööda minna ehetekandmise traditsioo-
nist ja sõle kandmise kombestikust ning reeglitest. Teavet antakse edasi põlvest 
põlve, vanavanemailt noortele. Kogukonna vanem põlvkond juhendab nooremat 
põlvkonda.“

Evar Riitsaar graveerimas. 
Foto: Arvi Matvei
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Sissekanne annab ülevaate seto sõle valmistamise, kandmise ja tähenduste 
kohta nii minevikus kui tänapäeval. Seda enam, et ka sissekande üks koostaja ise 
on sõlemeister. Üheks huvitavaks lisaks tekstile on ka kunstiline dokumentaalfilm 
„Suursõlõ luuminõ“. 

Süldi valmistamine ja söömine Eestis 
Sissekande koostajad: Margit Salmar, Epp Tamm, rahvakultuuri keskus

Sült on armastatud pidulauaroog. Enamasti keedetakse sülti suuremate pühade, 
eriti jõulude puhul, ka perekondlikeks tähtpäevadeks. Paljudele seostub sült vaid 
pühade ajaga ning argisest erinevaga, kuid leidub neid, kes ei pea paljuks aega-
nõudvat süldikeetmist ka siis ette võtta, kui endal või pereliikmel lihtsalt isu tuleb. 

Süldi valmistamine on läbi ajaloo muutunud nii maitse-eelistuste ja koostisosade 
kui säilitamis- ja söömisviiside poolest. Hea süldi retsepte on ka tänapäeval väga 
palju ja erinevaid. Igal süldivalmistajal on oma nipid, mis on saadud vanematelt või 
teistelt teadjatelt.

See sissekanne valmis rahvakultuuri keskuse kingitusena kodumaa juubeliks 
ning arvukalt süldisõpru üle Eesti aitas sülditeemalisele küsitlusele vastamise näol. 

Torupilli valmistamine ja mängimine Mulgimaal
Sissekande koostaja: Alli Laande

Vastne sissekanne vanast pillist tutvustab torupillide ehitust ning tähendust 
ja kasutusala Mulgimaal tänapäeval. Torupilli valmistamise traditsiooni on 
Mulgimaal edasi antud Taulide peres ning tänu neile on Mulgimaa paigaks, kust sai 
1970. aastatel alguse Eesti torupilli valmistamise ja mängimise taassünd Eestimaal. 
Torupilli tegijaid oli väga vähe. 

Sissekande autor Alli Laande kirjutab: „Kui vanasti oli torupill möllu- ja 
tantsupill, siis praegu on torupillil palju laiem kasutusala. Pilli kasutatakse 
Mulgimaal väga paljude erinevate ürituste, näiteks Mulgi pidude avamistel, rahva 
kokkukutsumiseks ja tähelepanu tõmbamiseks. Pilli tugev heli on selleks väga sobiv. 
Torupilli kasutamine on Mulgimaal 21. sajandil hooga tõusnud.“

Torupilli mängimise traditsiooni aitab edasi viia noortele torupillide õpetamine. 
Huvi tekitab erinevatel üritustel pilli kasutamine ja mängimine populaarsete 
folkansamblite poolt. 

Epp Tamm
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Peipsi toidu tänav 175 km  

EV100 suvise peonädala lõpuks oli Eesti rahvas kutsutud Peipsi järve äärde 175 
kilomeetri pikkusesse peolauda. 25.–26. augustil Vasknarvast Saaboldani kulgevates 
175 kilomeetrise Peipsi toidu tänava pop-up restoranides pakuti Peipsimaa puhtast 
toorainest valmistatud roogi ning jooke. 

Kokku osales 50 pop-up restorani, nende seas enamik kohalikud kogukonnad (nii 
toidupakkujad, puhkemajad, pered, sõpruskonnad, rahvamajad kui kultuuriseltsid), 
ent oli ka külaliskohti Pärnust, Tallinnast ja Tartust, kes näitasid Peipsimaa tooraine 
osas oma loovust. 

Festivali sooviks oli näidata Peipsi toitu laiemalt kui sibul ja kala ehk siis kõike 
seda, mida piirkonnas kasvatatakse, mida annavad järv, metsad, põllud, rabad, 
sood. Peipsi toit on mitmekülgne ja erinevaid kultuure kaasav, traditsiooniline ja 
samas ka uus.  Peamiseks väärtuseks on siinsed inimesed, kes vääristoidu lauale 
toovad. 

Kokku külastas Peipsi toidu tänavat suurusjärgus 20 000 külalist üle Eesti. Rõõm 
oli näha, et keskmiselt külastati ühe seltskonna poolt kuni 5 pop-up toidukohta, 
kuid oli ka neid vapraid, kes läbisid kahe päeva jooksul kogu marsruudi.  Pop-up 
kohad pakkusid lisaks toiduelamustele ka kultuuri: näituseid, käsitööd, töötubasid, 
muusikalised esinejaid, näitetruppe. Kogukonnaliikmed said näidata oma 
piirkonna traditsioone ja samas ise julgust juurde tegeleda toidukultuuri ning selle 
tutvustamisega.  

Peipsi toidu tänav 175 km  kujuneb traditsiooniliseks toidufestivaliks ning 
toimub uuesti 24.–25. augustini 2019. Pikemaajaline plaan on muuta toidutänav 
rahvusvaheliseks ja teha ring ümber Peipsi järve, kaasates Peipsimaad nii siin- kui 
sealpool kallast.  

Festivali korraldas Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ koostöös võrgustikuga 
Peipsi Toit. Viimase näol on tegemist vabatahtliku ühendusega, mis koondab 
Peipsimaa ettevõtjaid, vabaühendusi ja kogukonnaliikmeid. Peamiseks eesmärgiks 
on piirkonna toidukultuuri hoidmine, arendamine ja tutvustamine.  

Festival toimus erinevate programmide, kogukonnaliikmete ja Peipsimaa 
omavalitsuste abiga.  

Triinu Akkermann 
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Tädi Šura juures. Foto: Joukka Sool
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Pärnumaa - Eesti toidupiirkond 2018

Maaeluministeerium on loonud Eesti toidupiirkonna 
valimise traditsiooni. 2016. aastal kandis väärikat tiitlit 
Hiiumaa, 2017. aastal Peipsimaa ja 2018. aastal valiti Eesti 
toidupiirkonnaks Pärnumaa. 

Toidupiirkonna tiitli valimisega aidatakse kaasa kohaliku 
toidu ja toidukultuuri tutvustamisele. Üheskoos saab 
suurendada kohalike toidutootjate ja -pakkujate tuntust 
ning meelitada piirkonda rohkem külalisi läbi erinevate 
toiduteemaliste ürituste korraldamise. Aastal 2018 oli 

fookuses Pärnumaa toidukultuur ja kogu piirkonnas valmistatud söögi- ning 
joogikraam. Aasta jooksul toimus hulgaliselt toiduteemalisi üritusi nii Pärnu linnas 
kui Pärnumaal, mis pakkusid külalistele rohkelt avastamisrõõmu.

Pärnumaa toidupeod kestavad varakevadest kuni jõuludeni

Toit on olnud prioriteetseks teemaks Pärnumaa piirkonna arendamisel juba 
aastaid. Selle tõestuseks on regioonis toiduteemaliste ürituste rohkus – need täida-
vad kogu aastat. Piirkonnas on rohkelt tublisid tegijaid, kes aktiivselt kohalikku 
toorainet kasvatavad ja tutvustavad. Näiteks on Pärnumaale pikka aega rohkelt 
tuntust toonud Romantilise rannatee üritused, neist pikima traditsiooniga on 
Tahkuranna kurgifestival. Toidupiirkonna üritused said alguse juba kevadel. Kui 
Soomaa piirkond on laialdast tuntust kogunud läbi viienda aastaaja, siis kevadel 
alustas toiduaastat kevadine kohvikute tuur, kus tehti kaks kohviringi ümber 
Soomaa. 

Ka Pärnumaa suvine toiduürituste kalender oli põnevaid tegemisi täis pikitud, 
kuhu varasemalt üritustele  lisandus toiduaasta puhul uusi põnevaid toidupidusid. 
Augustis kutsusid ettevõtjad Pärnumaa maitsete laadale, kus sai osta piirkonnas 
kasvatatud toitu, suhelda tootjatega ja osaleda õpitubades. Õhtul oli võimalus Lindi 
külas Kapteni talus nautida ehtsat Pärnumaa talutoitu koos talutootjatega.

Pärnumaal valmistatakse erilisi jooke

Septembrikuus toimus Maria talus Pärnumaa lõikuspidu, kus pakuti kohalike 
toitude kõrvale Pärnumaal valmistatud jooke, alates käsitöölimonaadidest 
ja piimatoodetest kuni kangemate napsudeni. Eesti juubeliaasta puhul võeti 
eesmärgiks pakkuda lõikuspeol vähemalt 100 erinevat piirkondlikku jooki, kuid 

Foto: Ragne Värk
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tegelikkuses kogunes pakutavaid jooke lõikuspeole algselt plaanitust poole rohkem. 
Lõikuspeol nähtu ja kogetu põhjal võib kinnitada, et Pärnumaa võib oma 

joogivaliku üle uhkust tunda. Pärnumaal kasvatatud marjad ja puuviljad on 
eriliselt maitsvad tänu sealsele mereõhu ja päikesepaiste koosmõjule ning 
piirkonnas valmistatakse ainulaadseid jooke. Pärnumaal on kaks Eesti olulisemat 
siidritootjat: Jaanihanso siidrivabrik ja Tori siidritalu. Lisaks rahvusvahelist tuntust 
kogunud siidritaludele on Pärnumaal ka oma õlle-, veini- ja ka mahlatootjad. 
Pärnu veinitootja Mamm & Frukt valmistab kohalikest marjadest klassikalisema 
joonega veine. Allikukivi veinimõis toodab imelist rabarberiveini, mille tooraine 
korjatakse piirkonna taluaedadest. Lisaks kangematele napsudele on Pärnumaal 
ka oma alkoholivabad joogid, näiteks Häädemeeste vesi ja Kuusikaru naturaalsed 
õunamahlatooted.

Pärnumaa parimad toidumeened on marjamaius ja jääsiider

Septembris korraldati esmakordselt Pärnumaal parimate toidumeenete konkurss, 
et leida piirkonnale iseloomulikke tooteid, mida oleks külastajatel tore kingitusena 
kaasa viia. Konkursile laekunud 76 toote hulgast valiti Pärnumaa parimaks 
toidumeeneks 2018 MTÜ Roheliselt värske elu toodetud mustsõstramaius. Idee 
autori Merle Einola sõnul on maius loodud koostöös Kaatarusaare taluga, kus 
on mahlapressimisel järele jäänud marjakestad ja -seemned püreestatakse, kokku 
pressitakse ja seejärel kuivatatakse. Kuivanud massist lõigatud tükid rullitakse 
kokku, lõigatakse seibideks ja veeretatakse mustsõstrajahus. 

Parimaks joogimeeneks valiti Jaanihanso jääsiider, mis tänu oma intensiivsele 
maitsele sobib ühtviisi hästi nii aperitiiviks kui dessertveiniks. Jaanihanso peremehe 
Alvar Roosimaa sõnul valmistatakse jääsiidrit värskelt pressitud õunamahlast, 
millest eraldatakse külmutamise teel liigne vesi ning kääritatakse seejärel vein.

Pärnumaa parimaks leivaks valiti MTÜ Roheliselt värske elu puuviljaleib, mis 
võlus hindajaid nii väga hea maitse kui kena riidest pakendiga. Uudistoodete 
kategoorias oli žürii lemmikuks Kristi Lehtla pärnaõietee komplekt, mille puhul 
tunnustati toote kontseptsiooni ja läbimõeldud pakendi eest. Eripreemia parima 
loo eest anti Otto talu kartulivorstidele ja parimaks lennureisile sobivaks meeneks 
hinnati Kapteni talu ahvenakrõpse.

Pärnumaa maitsete aastat rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 
ja Leaderi programmist. Pärnumaa toidutootjad ootavad kõiki huvilisi tutvuma 
piirkonna toiduteemaliste üritustega ning saama osa piirkonna maitseelamustest 
igal hooajal. 

Kadi Elmeste
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Eesti kultuuriseltside ühenduse tegevusest Eesti 
vabariigi juubeliaastal

Eesti kultuuriseltside ühendus on seltside liit – keskselts, mis ühendab eesti 
kultuuri vaimsuse ja rahvusliku kasvatuse edendamise nimel tegutsevaid seltse nii 
Eestis kui välisriikides.

Eesti kultuuriseltside ühendus keskendus 2018. aastal erinevate EV100 
sündmuste tähistamisele ja kajastamisele üle maailma. Mitmed nii kodumaised kui 
välismaised liikmesseltsid korraldasid EV100 raames hulgaliselt pidulikke üritusi, 
millest paljude korraldamisel ka EKSÜ ise eestvedaja oli.

2018. aasta algas aga EKSÜ tegevjuhi vahetusega. EKSÜ-d viimased 2 aastat 
edukalt juhtinud Margit Reinkubjas lahkus ja tema asemele kinnitas juhatus uueks 
tegevjuhiks Liina Miksi. Meiega on 2018. aastast liitnud mitmed uued seltsid: 
Portlandi Eesti selts, Tampere Eesti klubi RY, Mikkeli Eesti klubi RY ja MTÜ Rõka 
külaselts. Uuenenud on EKSÜ koduleht. 

2018. aastal oli meile kõige suuremaks väljakutseks seltside festivali „Sajaga 
seltsis“ korraldamine augusti alguses Tartus ERM-is. 2018. aastal intensiivistus 
oluliselt ka töö välisseltsidega. EKSÜ esindus osales Minskis korraldatud Eesti 
kultuuripäevadel ja Krimmi poolsaarel toimunud Eesti kultuuripäevadel. EKSÜ 
korraldas ka oktoobris toimunud Kaukaasia Eesti kultuuripäevad. ERM-is toimunud 
festivali ajal saime otsekontakti ka Soomes ja Austraalias elavate eestlastega. Ilmselt 
laieneb meie liikmeskond veelgi. 

Juulis sõlmisid Eesti saarte kogu ja EKSÜ koostöökokkuleppe. Koostöö kaudu 
toetatakse, tuuakse esile ja väärtustatakse kultuurivaldkonnas tegutsejaid Eesti 
saartel ja laidudel ning kavandatakse ühisprojekte. Lepingu sõlmimise järel on 
mõlemal osapoolel senisest enam võimalusi vahendada teavet Eesti saarte ja laidude 
rikkaliku pärandkultuuri ja kultuurisündmuste kohta. Koostöölepe võimaldab 
tutvustada laiemale avalikkusele positiivseid arenguid saartel, aga ka probleeme, 
millega tuleb pärimuse ja elulaadi säilimise nimel tegeleda. Koostööleppe kaudu 
avanevad Eesti saarte kogukondadel senisest laiemad võimalused koostööks 
Mandri-Eesti ja väliseesti kogukondadega.

Oleme oluline infokanal ka mitmete sõprusseltside jaoks Luksemburgis, 
Norras, Šveitsis. Väga oluline on vastastikuse infovahetuse märgatav tihenemine 
ja EKSÜ kodulehe lugejate arvu märkimisväärne kasv. Meil on väga head suhted 
Kultuuriministeeriumiga, kellega ühiselt on nii mitmedki projektid sündinud ja 
sündimas. 
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Kuigi enamus EKSÜ energiast ja ajast on kulunud augustifestivali korraldamisele, 
on meil toimunud ka traditsioonilisi üritusi, näiteks emakeelepäev Rakveres. 
Seekord andsime välja kõige seltsisõbralikuma sulesepa tiitli. Laureaadiks sai 
Katrin Uuspõld ajalehest Virumaa Teataja. Mais toimus meie igakevadine seltside 
pidu „Ikka üheskoos“, seekord Narvas Hermanni kindluse hoovil. Koorma ürituse 
korraldamise eest võtsid enda õlgadele Narva-Jõesuu eestlaste selts Kalju ja Narva 
Eesti selts. Pidu toimus Narva kindluse Põhjaõues. Vaatamata kuumusele ei teinud 
esinejad hinnaalandust ja eeskava toimus täies mahus ning rikkalikes kostüümides. 
Oli tõeline rahvusseltside pidu! Kindluse hoovil liikus ringi Rootsi aegse 
linnakodaniku riietuses daame ja kaupmehi. Õuel sai uudistada sepa tegemisi ning 
hansaaegseid käsitöömeistreid.  Vanemuise seltsi näitetrupp tõi lavale lühinäidendi 
„Õrn ööbik“, Tallinna Võro selts laulis mitu rahvalikku laulu. Juhan Kunderi selts 
esitas poliitilise poeemi „Petja ja Hunt“. Üles astusid veel Rakke valla hariduse seltsi 
ansambel, lõõtspillimängijad, TRAKS-i ansambel Viisikera. Peo lõpetasid Narva 
Eesti seltsi tantsurühm Värtnad ja meesansambel Juhhaidii. 

3.-5. augustini toimus ERM-is ja ERM-i välialal üleilmne seltside festival „Sajaga 
seltsis“, mis oli otseselt pühendatud EV100 tähistamisele. Kokku tuli seltsirahvast 
Lätist, Suetukist, Krasnojarskist, Peterburist, Krimmist, Kiievist, Londonist, 
Torontost, Luksemburgist, Melbourne’ist, Portlandist, Moskvast, Minskist, Soo-
mest, Tverist. Toimusid mõttetalgud teemal „Seltsid eestluse kandjana eile-täna-
homme“. Ettekannetega eestlaste seltsitegevusest üle maailma esinesid veel Tiina 
Kirss, Annely Reimaa, Vera Oinets, Rein Taagepera. 

Mõttetalgute ajal tutvustati ka septembris ilmuvat ülemaailmset eestlaste 
kesknõukogu (ÜEKN) käsitlevat raamatut ja järgmisel aastal Eestis toimuvat 
ESTO-t. Mõttetalgute 2. osas viidi läbi erinevaid töötubasid: seltside ajaloo 
jäädvustamine (Kärt Summatavet), seltside omavaheline koostöö (Ants Johanson), 
eestlus siin- ja sealpool piiri (Liina Miks), eesti kultuuripärand – kuidas me seda 
hoiame (Monika Tomingas), meedia ja seltsitegevus – kuidas jõuda pildile (Katrin 
Uuspõld), seltsitegevuse rahastamine ja majandustegevused (Kadri Pau). Pärast 
töötubade läbiviimist tegid nende vedajad kokkuvõtted.

4. augustil oli festivali pidupäev, mis algas Kanada metsaülikooli ja Londoni Eesti 
seltsi näituste ERM-i peamajas, seejärel suundus rongkäik muuseumi parki, kuhu 
istutati seltside tegevuse jäädvustamise auks tamm. 5. augustil toimusid festivali 
maapäevad Narva-Jõesuus ja Muugal. Festivali ajal ilmus festivali ajaleht ja teatmik. 
Septembris ja oktoobris tuleb EKSÜ kodulehele ka ülevaatlik film toimunud 
sündmusest ning intervjuud välisseltsidega.
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Sügisel jätkab EKSÜ koolitussarja „Kohalik kultuurilugu ja seltsid“. Tegemist 
on juba paar aastat kestnud sarjaga, kust Tiina Tael ERM-ist ja Lea Teedema 
rahvusarhiivist tutvustavad huvilistele mäluasutuste digiarhiive. 2018. aastal 
jätkasime selleteemalise koolitusega Järva- ja Jõgevamaal. 2019. aastal viime 
koolituse läbi Saaremaal ja Harjumaal.

Trükist ilmus Vanemuise kirjastuse toel EKSÜ esimene enda raamat „Eesti 
Kultuuriseltside Ühendus“. Raamatu käsikirja saab lugeda ja alla laadida meie 
kodulehelt.

ERKSÜ kuukiri

2015. aasta lõpus ilmuma hakanud igakuine uudiskiri on jõudnud juba 
kolmanda kümne algusesse – septembris ilmus juba 29. number. Rõõm on tõdeda, 
et nii lugejate kui kaastöötajate arv suureneb iga numbriga ja uudiseid kajastame nii 
kodu-Eestist kui välismaalt. Kuukirja saab lugeda EKSÜ kodulehelt.

Mõtteid 2019. aastaks

2019 on Eesti laulupidu 150 ja ESTO aasta. See mõjutab ka EKSÜ arengusuunda 
ja tegevuskava. Juulis toimuvad ESTO päevad, mis seekord toimuvad Tallinnas, 
Helsingis ja ka Tartus. EKSÜ-l on selle ürituse korraldamisel abistav ja koordineeriv 
osa. Loodame näha oma liikmete aktiivset osavõttu. Kohe pärast ESTO-t tuleb 
laulupidu, kus me taas loodame näha oma liikmesseltside aktiivset osalemist. 
Ilmselt alustab EKSÜ uue aasta alguses laulupidude temaatilist noorte konkurssi.

Kavas on käivitada uus koolitussari „Meedia ja seltsid“, et anda seltsidele rohkem 
oskusi ja julgust eneseväljenduseks ning oma tegevuse jäädvustamiseks. Kindlasti 
saab augustis teoks seltside iga-aastane suvekool. Oleme plaaninud selle korraldada 
Lätimaal, Läti Eesti seltsi eestvedamisel.

Arendame kultuurikoostööd meie saartega ja kutsume ka saarte kogukondi 
üles tihedamalt teiste välismaiste kultuuriseltsidega suhtlema. Ilmselt liitub 
meiega ka uusi liikmeid nii kodu- kui välismaalt. Aastaringselt toimub meie 
liikmete korraldamisel erinevaid kultuuriüritusi, millest EKSÜ kutsub osa võtma 
kõiki soovijaid. Kuna kasvab meie liikmete ja sõprade arv, siis tiheneb ka meie 
kultuurikalender.

Liina Miks
EKSÜ tegevjuht
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HARJUMAA
Harjumaa tunnustused 2018

AITA TAMMEORG
Mitmekülgse ja tulemusliku tegevuse eest lastega 
Anija valla raamatukogus

HEINAR HURT Discgolfi pargi rajamise eest Kiiule

INDREK RAIG Spordivõistluste korraldamise eest Rae vallas

JUTA ROSS
Harjumaa keelpilliorkestri tegevuse 15 aasta pikkuse 
koordineerimise eest

JÜRI RUMM
Silmapaistvate tulemuste eest Keila võrkpallikooli 
treenerina

KADI HÄRMA Harjumaa ühisüritustele kaasa aitamise eest

KERLI SILD Harjumaa ühisüritustele kaasa aitamise eest

KRISTIINA SILLASTE Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

LEA MÄESTE
Tulemusliku tegevuse eest maakonna 
raamatukogude tegevuse koordineerimisel

LEHTE JÕEMAA Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

LEILI VÄRTE
Tulemusliku tegevuse eest muusikaõpetajana  ja 
koorijuhina Jõelähtme vallas

MARJE MÖLDER-
VÄHI

Õpilaste kasvatamisel tehtud eduka ja kauaaegse 
pedagoogilise töö eest

MARJE PLAAN Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

Harjumaa meestelaulu punt Lüü-Türr.  Foto: Külli Koppelmaa



50 | HARJUMAA

OTT KASK Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

PILLE KULLA
Tulemusliku koduloolise tegevuse eest Anija 
raamatukogus ja kohalikus kogukonnas

RAIMO TANN Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

TIINA PALLAS
Tulemusliku tegevuse eest Tabasalu triatlonklubi 
juhtimisel

JÕELÄHTME 
VALLAVALITSUS

Jõelähtme rahvamajale pikaajalise panuse eest 
paikkondliku kultuurielu rikastamisel

TRIIBIK MTÜ
Harrastusteatrile Kehra Nukk pikaajalise ja viljaka 
loometegevuse eest

SIRLY 
ILLAK-OLUVERE

Silmapaistva tegevuse eest orkestrite dirigendina

ERIKA PÕLENDIK Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

KADRI TIIS Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

KARIN SOOSALU Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

MARIANNE ÕUN
Mitmekesise kultuuritöö eestvedamise eest Saku 
vallas

TAAVI ESKO Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

TALIMÄE, IVI
Pikaajalise tegevuse eest tantsurühmade 
juhendamisel

HALLIK, MERIKE Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest

TABASALU 
RAAMATUKOGU 

Kultuurialase tegevuse rikastamise eest Harku vallas

Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi aastapreemiad

Harjumaa Kultuuripärl 2018 

GARINA TOOMINGAS
pühendumise ja suure entusiasmiga tehtud 
kultuurialase töö eest Raasiku vallas

Elutööpreemia 

SIRJE PÕLENDIK Elutöö eest harrastusteatris Kehra Nukk
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Rahvamuusik Juta Helilaid 70

22. novembril 2018 jõudis Juta Helilaid järjekordse juubelini. Viiulit ja 
koorijuhtimist õppinud naine usub, et tulemuste saavutamiseks on vaja töötahet, 
temperamenti ja häid geene.

„Me tulime just Moskvast Spivakovi heategevusfondi rahvusvaheliselt konkurss-
festivalilt. Esinesime Dmitri Šostakovitsi nimelises muusikakoolis ja Akvarelli 
kool-muuseumis,“ meenutab Juta Helilaid oktoobrikuist sõitu omaloodud 
folkansambliga Pillipiigad. 

Juta viis idanaabrite pealinna ansambli kõige noorema rühma, 10-15-aastased 
lapsed, kellest pooled olid Koselt, ülejäänud Viimsist ja Tallinnast. „Meie kontserdi 
salvestas Vene televisioon.“ Jutaga rääkides on raske uskuda, et õige pea – 22. no-
vembril – tähistab ta oma 70. sünnipäeva. Kuidas need seitse aastakümmet on 
möödunud?

Marta Toona õpilane

Väikese Juta esimese viiuli peale oli kirjutatud „Moskovski mebelnõi kombinat“, 
algteadmised andis Alfred Orav. Järgmised kaheksa aastat tegeles tüdrukuga Marta 
Toona. 

„Marta suri jaanuaris. 3. aprillil oleks ta saanud 100-aastaseks,“ meenutab Juta 
oma õpiema, kelle õpilaste hulka kuuluvad näiteks Eri Klas, Paul Mägi, Andres 
Mustonen, Tiiu Peäske, Aino Riikjärv, Kristel Pappel, Mati Kuulberg, Andres Laan 
ja Juhan Schüts.

Et muusika tõmbas üha rohkem, läks neiu 1966. aastal Tallinna 2. keskkoolist 
üle Tallinna muusikakooli, kus viiulit õpetas talle Ines Rannap, dirigeerimist Aita 
Teder.

Järgnesid õpingud konservatooriumis, mis kestsid vaid aastakese, sest noor 
naine abiellus Tiit Helilaiuga ja perre sündisid kaks tütart. Juta jätkas haridusteed 
Tallinna pedagoogilises instituudis, mille lõpetas 1980. aastal koorijuhi diplomiga. 

Enne töö, siis luba

Kui 1973. aastal pakuti Kose keskkooli muusikaõpetaja tööd ja ühtlasi alevikku 
korterit, olid Juta ja Tiit rõõmuga nõus. 

1978. aastal astusid abikaasad sammu edasi ja asutasid Kose muusikakooli, 
millest kujunes Helilaidude elutöö. Direktori rolli täitis Tiit, õpetajaid oli koos 
Jutaga esialgu kuus-seitse. Õppida sai puhkpille, akordioni, klaverit ja viiulit.
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Kose uue lasteaia valmimisel jäi vana puitmaja aadressil Pikk tänav 8 tühjaks. 
„Kõik lapsevanemad tulid remontima,“ muigab Juta. Remondiks andsid vahendeid 
ümbruskonna kolhoosid. „Puud tegime metsast ise või tegid neid lapsevanemad, 
aitasid saagida. Lapsed käisid puid ladumas,“ selgitab naine nõukogude argipäeva.

„Ostsime Riga ja Vanemuise klavereid, mis siiamaani on koolimajas,“ meenutab 
Juta. Osteti ka neli Estonia tiibklaverit, milleks oli vaja ostulube ministeeriumilt.

Kose muusikakoolist on võrsunud näitleja Maarika Vaarik, aga ka laulja Mati 
Kõrts. „Matit ma vedasin igale poole konkurssidele. Vedasin ta oma sõbranna 
vanaema Jenny Siimoni juurde vokaalitundidesse, siis Teo Maiste juurde 
konservatooriumi, kuhu ta vastu võeti,“ meenutab Juta.

Lisaks Pillipiigadele pani Juta Kosel aluse poistekoorile, mudilaskoorile, 
segakoorile ja naiskoorile. Kooridega on käidud nii Harjumaa kui üleriiklikel laulu- 
ja tantsupidudel, kohalikel konkurssidel ning piiride avanedes ka rahvusvahelistel 
konkurssidel.

Aktiivne pensionär

Eesti taasiseseisvumisega kaasnes esialgu suur vaesus. „Iga hetk öeldi meile, et 
nüüd pannakse muusikakool kinni, sest raha ei ole. Suure surmaga saime katuse ära 
vahetatud, mis on siiamaani peal. Vahetasime aknad ära, panime elektrikütte sisse,“ 
räägib Juta. Tiit oli direktor, majandusjuht, õppealajuhataja, koristaja ja vajadusel ka 
kütja.  Õpetajate koguarv püsis 10-12 juures.

2013. aastal kolis Kose muusikakool endise kutsekooli ruumidesse Hariduse 
tänav 2, kus praegu paiknevad valla kultuurikeskus, raamatukogu, lasteaed ja 
noortekeskus. „See on moodsam,“ ütleb Juta ja tunnistab siis, et kõrgete lagedega 
vanas puumajas oli parem akustika. 

Nii Tiit kui Juta jäid 2014. aastal pensionile. 
Tarmuka daami energia ei taha raugeda. 2006., 2013. ja 2018. aastal oli Juta 

Harjumaa laulupidudel rahvamuusikaorkestrite üldjuht. 2009. ja 2014. aasta 
üldlaulupidude ning 2017. aasta koolinoorte laulupeo raames toimuva pillipeo 
viiulikooride liigijuht ja assistent oli samuti tema. 

Jätkuvalt teeb Juta koostööd Pillipiigadega, kes käivad harjutamas tema kodus või 
Rahvakultuuri keskuses, kus Juta on rahvaliku viiulimängu kursuse  koolitusjuht. 
Erinevatesse vanuserühmadesse kuuluvaid Pillipiigasid on kokku üle neljakümne. 
„Mõni on prokurör, mõni on õpetaja, mõni on arst,“ räägib ta „eakamate“ 
ansambliliikmete kohta.

„Mul on säärane tunne, et ma olen mitu elu ära elanud,“ ütleb ta lõpetuseks ja 
rõhutab üle: „Mitu elu“.
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CV 

1948 sündis Tallinnas
1956-1963 õpingud Tallinna laste muusikakoolis viiuli erialal
1956-1966 õpingud Tallinna 2. keskkoolis
1964-1969 mängis vabariiklikus noorte viiuldajate ansamblis
1966-1970 õpingud Tallinna muusikakoolis viiuli ja koorijuhtimise erialal
1070-1971 õpingud Tallinna riiklikus konservatooriumis
1972-1973 muusikaõpetaja Tallinna 21. keskkoolis
1973-1978 muusikaõpetaja Kose keskkoolis
1975-1980 õpingud Tallinna pedagoogilises instituudis koorijuhtimise erialal
1976-1993 vabariikliku noorte viiuldajate ansambli õpetaja ja 

dirigent Erich Loidi assistent
1978-2014 Kose muusikakooli viiuli- ja ansamblipedagoog.
1981-1994 Kose naiskoori Krõõt dirigent ja asutaja
1987 asutas Kosel folkansambel Pillipiigad
1993-2013 Eesti noorte viiulikoori kunstiline juht

Soovime südamest palju õnne 70 aasta juubeli puhul. 
Palju rõõmu, tugevat tervist ja jätkuvat energiat!   

Täname suure panuse eest Eesti noorte keelpillimängu 
ja rahvamuusika arendamisse ning pühendunud 

tegevuse eest viiulipedagoogina ja Pillipiigade vedajana.
 Olete kasvatanud põlvkondi tugevaid 

keelpillimängijaid, viinud orkestri kõrgele tasemele 
ja esindanud Eesti orkestrimängu edukalt ka 

rahvusvahelisel areenil. 
Teie entusiasm, energia ja visa töö 

on olnud eeskujuks paljudele!

Sügava kummardusega 

folkansambel Pillipiigade vilistlaskogu

Merike Hallik ja Andres Tohver, Harju Elu

Pillipiigad ja juhendaja Juta Helilaid 
Foto: Peeter Hütt
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Harjumaa laulu- ja tantsupidu 
vaatas Viimsis umbes 10 000 inimest

Kui va rem on maa kon na suur pi du toi mu nud Kei la lau lu väl ja kul, siis Ees ti va-
ba rii gi 100. sün niaas ta päe va le pü hen da tud Har ju maa lau lu- ja tant su pi du „Ko du-
teel“ toi mus lau päe val, 2. juu nil Viim si kunst mu ru kat te ga staa dio nil. Sin na lii ku sid 
esi ne ja te ko lon nid Viim si mõi sa par gi jalg pal li väl ja kult. Kui tund pä rast rong käi gu 
al gust olid kõik osa le jad tee ää res seis nud rah va er gu tus hüüe te ja ter vi tus te saa tel 
jõud nud peo pai ka, leh vi sid staa dio nil kõr vu ti Har ju maa, Har ju maa oma va lit sus te 
lii du ning val da de-lin na de li pud, li pu kand ja te ta ha koon du sid oma va lit sus te lau lu- 
ja tant su kol lek tii vid.

Peo le tul nuid ter vi ta nud Viim si val la va nem Siim Kal las mee nu tas Ees ti lau lu pi-
du de tra dit sioo ni 150-aas tast aja lu gu.

„Esi me se ise seis vu se ajal 1930. aas ta tel rää gi ti, et rah vas on lau lu pi du dest vä-
si nud. Nõu ko gu de ajal üri ta ti lau lu pi du sid raa mis ta da võõ ra ideo loo gia ga, kuid 
sel lest ei tul nud suurt mi da gi väl ja,“ kõneles ta ning li sas: „Oli üli malt loo gi li ne, 
et Ees ti taa si se seis vu mi ne sai rah vus va he li selt tun tud ni me – lau lev re vo lut sioon. 
Kui das me ku ju tak si me tä nast Ees ti elu ja rah vus tun net et te il ma lau lu pi du de ta?“

Har ju maa lau lu- ja tant su pi du oli tä na vu eri li ne ka sel le  poo lest, et es ma kord-
selt olid lau lud-tant sud  näi te män gu abil ter vi kuks seo tud. See oli rän nak jääa jast 
Har ju maa tä na päe va. Lavastuse „Ko du teel“ pani kokku Vil jan di kul tuu ria ka dee mia 
õp pe jõud ja lavastaja Jaa ni ka Ju han son, kes ni me tas tä na vust pi du noo rus li kuks, 
tead mis hi mu li seks ja avas tus rik kaks seik lu seks Har ju maa loo du ses, aja loos ja ini-
mes te lu gu des. Lavastuses tegid kaasa Vil jan di kul tuu ria ka dee mia tu den gid ning 
Viim si muu si ka li teat ri har ras tus näit le jad. Nen de rän na ku Har ju maa tä hen dus li kes 
koh ta des ju ha tas sis se Vel jo Tor mi se kan taat „Lau lu al gus“.

Etenduse jook sul tut vus ta ti vä ga pal ju sid Kuu sa lu val la olu li si pai ku ja ini me si, 
teis te hul gas näi teks kee le mees Eduard Ah ren sit ja bio loog Gus tav Vil bas tet, Tur je 
keld rit, Kol ga mõi sa, Kuu sa lu Pü ha Lau rent siu se ki ri kut. Ka üks lau lu peo ka hest 
so lis tist oli Kuu sa lu val la lau lu mees Ero Es ko, kes esi tas koos se ga koo ri de ga „Lau lu 
ma ga va le ku nin ga le“ lavastusest „Lau rit sa lu ba dus“. Vel jo Tor mi se sea tud rah va lau-
lu ga „Tu le mi nu il da ja is tu maie“ as tus pub li ku et te ka Aru kü la ar hai li se mees te lau lu 
an sam bel Lüü-Türr. Lavastuses oli oma osa ka Ani ja val la tu ris mi lo gol Ani ja Eit, 
ke da ke has tas Mar git Aas maa.

Eel mi sel, 2013. aas tal toi mu nud Har ju maa lau lu- ja tant su peol Kei las oli 6215 
osa võt jat, tä na vusel kol me tun ni sel kont sert-eten du sel osales 316 kol lek tii vi 6627 
laul ja, tant si ja, pil li me he, näit le ja, ju hen da ja ja di ri gen di ga. Kuu sa lu val last oli peol 
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23 kol lek tii vi, Ani ja val last 16, Raa si ku val last 15, Lok sa lin nast 7. Peo üld juh ti de 
hul gas olid Ott Kask, Nii na Es ko ja Taa vi Es ko Kuu sa lu val last ning Ani ja ja Raa si ku 
val la koo ri de ju hen da ja He li Ka ru, tant su peo la vas ta ja te seas Kuu sa lu val la rah va-
tant su ju hid Kris ta Kukk, Ee li ka Kras mus, Ka rin Soo sa lu ja Tiiu Aa sa.

Harjumaa laulupeo juhid. Foto: Külli Koppelmaa

Harjumaa pidu - Anija vald. Foto: Külli Koppelmaa
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Mit meaas ta ne et te val mis tus töö

Har ju maa lau lu pi du on toi mu nud ena mas ti 5-7 aas ta ta gant. „Sel aas tal taht si me 
se da vä ga te ha, et ka meie maa kon nas oleks Ees ti 100. sün ni päe va pu hul üks suur-
sünd mus,“ märkis tä na vu se peo pea kor ral da ja, HO Li bü roo kul tuu ri nõu nik Ruth 
Jü ri sa lu.

Ot sus, et järg mi ne Har ju maa lau lu- ja tant su pi du on Ees ti juu be liaas tal 2018, 
teh ti 2015. aas tal. „Kü si sin toona oma va lit sus juh ti delt, kas tee me ning üt le sin, et sel 
ju hul on va ja ra ha. Kolm järg mist aas tat mak sid kõik val lad-lin nad sel le jaoks osa-
mak su. Kol me aas ta ga kor ja si me kok ku 100 000 eu rot. Pi du mak sis veel roh kem, 
lõp lik hind sel gub, kui kõik ar ved on tasu tud.“

Et lei da suur peoks uut pai ka – Kei la lau lu väl jak jäi liiga väi ke seks – käis Ruth 
Jü ri sa lu vaa ta mas mi tut staa dio nit. „Sel kor ral soo vi si me te ha pi sut tei si ti ja tuua 
peo kav va ka näi te män gu. Sel leks oli va ja staa dio nit. Viim si ka suks rää ki s asjaolu, et 
staa dio ni kõr val on kool ja las teaed, mi da sai me kaa sa ta, sa mu ti koht, kus saab kor-
ral da da rong käi ku ning po tent siaal ne kor ral dus mees kond,“ sel gi tas ta.

Peo ka va koos ta mi ne al gas 2016. aas ta au gus tis, kuid eel mi se aas ta las te lau lu- ja 
tant su peo tõt tu võe ti mul lu hoog kor raks ma ha, ku na kõik maa kon na peo kor ral-
da jad olid ka las te peo ga seo tud.

Kuu sa lu koo ri juht Taa vi Es ko mee nu tas, et esi me se hoo ga ha ka ti koos ta ma ka va 
lau lu dest-tant su dest, aga kui oli va li tud la vas ta ja, alus ta ti uues ti sel lest, et pan di kir-
ja piir kon da de olu li sed ko had ning lau lud-tant sud va li ti st se naa riu mi põh jal. Ruth 
Jü ri sa lu sõ nul oli esialg ne soov ka su ta da eten du ses Har ju maa har ras tus näit le jaid, 
kuid neid Viim sis se proo vi des se saa da oli kee ru li ne, see tõt tu män gi sid Vil jan di tu-
den gid ning kaa sa ti Viim si noo ri.

Lau le-tant se ha ka ti õp pi ma sü gi sel. Laul ja tel olid eelp roo vid ap ril lis Ko sel, Kei las 
ja Viim sis, mai kes kel Aru kü las, Kei las ja Viim sis. Tant su rüh ma de et te tant si mi ne 
toi mus vi deo va hen du sel: tant si jad saat sid oma lood vi deos se võe tu na, iga väl ja-
ku la vas ta ja vaa tas rüh ma de vi deod üle ja an dis neile ta ga si si det. Viim sis toi mu sid 
väl ja kup roo vid ala tes peoeel sest kol ma päe vast.

Pub li ku hulk üle tas oo tu si

„Oli vä ga uh ke tun ne li gi 7000 ini mest peo le viia,“ meenutas Ruth Jü ri sa lu, kes 
lau lu- ja tant su peo rong käi gus sam mus maa kon na li pu kand ja jä rel. Rah va hulk, kes 
Viim si tä na va tel rong käi gus lii ku jaid saa tis, oli muljetavaldav. „Teeää red olid ini me si 
täis. Mõt le sin, et kui kõik need ini me sed tu le vad ka staa dio ni le, ku hu nad pa ne me.“ 
Staa dio nil oli pub li ku le um bes 4500 ini mest ma hu tav tri büün. „Kui jõud si me väl-
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ja ku le, nä gin, et pealt vaa ta jaid on täis nii pub li kut ri büün kui laul ja te le-tant si ja te le 
mõel dud kül je peal ne tri büün, kus olid sil did „Ai nult esi ne ja te le“.“ Kok ku võis Ruth 
Jü ri sa lu hin nan gul lau lu- ja tant su peost vaa ta ja na osa saa da um bes 10 000 ini mest. 
„Suurt koo ri oli mõ nus ju ha ta da. Ka laul, mi da ju ha ta sin, oli to re,“ nentis Ani ja ja 
Raa si ku val la muu si kaõ pe ta ja He li Ka ru, kel le tak ti ke pi all laul sid mu di las-, las te- ja 
pois te koo rid Ju han Trum bi lau lu „Na gu mui nas jutt“. „Lau lu ma ga va le ku nin ga le“ 
di ri gee ri nud Ott Kask mär kis, et „Lau rit sa lu ba du ses“ kõ lav Tau no Aint si muu si ka 
vää rib tut vus ta mist, kuid se da on koo ri laul jal kee ru li ne laul da. „Ka see laul ei ol-
nud nei le liht ne üle san ne. Aga mi nu mee lest oli see igal ju hul õn nes tu mi ne, tu li hea 
tun de ja hoo ga.“

Mõ ned koo ri laul jad kurt sid, et la va de pai gu tus pol nud peol hea, nad ei kuul nud 
ei en da häält ega di ri gen ti. Ruth Jü ri sa lu sel gi tas, et peo he li re žis söör oli oma ala 
pa rim mees Ees tis Ta nel Kles ment, kes on ka üld lau lu pi du de he li mees. „Pub li ku ja 
laul ja te va he maa oli üle 60 meet ri. Sel li sel ju hul ei saa pub li ku ni jõu da na tu raal ne 
he li, vaid lä bi kõ la ri te. Laul ja tel olid ees mo ni to rid, ilm selt ei ole kõik har ras tus laul-
jad har ju nud häält lä bi mo ni to ri kuu la ma.“

HO Li juht, Raa si ku val la va nem And re Sepp mär kis pärast pi du: „On as ju, mi da 
võib te ha ja on as ju, mi da peab te ge ma. Har ju maa lau lu- ja tant su pi du peab te ge ma. 
See on olu li ne väl jund nii noor te le kui ka nei le, kes ei saa üld lau lu- ja tant su peo le.“

Har ju maa peo le kon kurs si ei ol nud, sinna pää se sid kõik maakonna koo rid ja 
tant su rüh mad, kes soo vi sid, mõ ned rüh mad olid ka Tal lin nast.

Külli Koppelmaa, Sõnumitooja
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HIIUMAA
Hiiumaa tunnustused 2018

Hiiumaa KULTUURIPÄRL 2018 
Preemiat antakse välja koostöös Eesti Kultuurkapitali ja Hiiumaa vallaga

GUIDO KANGUR Sõru Jazzfestivali korraldamise eest  

Eesti kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi 
2018. aasta preemiad ja tunnustused

Preemia „Tänu ja kummardus“

HELVE RAKKASELG
tänu ja kummardus panuse eest Hiiumaa spordi- ja 
kultuuriellu 

ENDEL LEPISTO
tänu ja kummardus kodukoha ajaloo ja 
kultuuripärandi hoidmisel

Aastapreemia

MARGIT KÄÄRAMEES 
aastapreemia Kassari kultuurineljapäevakute 
korraldamise eest

OLESJA VORONJUK aastapreemia klaveripäeva korraldamise eest

Mardiküla Kärkijad lasteaias. Foto: Toomas Kokovkin
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Tunnustus

JAANIKA KUUSK tunnustuspreemia tantsuvaldkonna edendamise eest

INGRID PURGE
tunnustuspreemia Hiiumaa öölaulupeo korralduse 
eest

ULVI TAMM
tunnustuspreemia Hiiumaa poistekoori ja lastekoori 
taaskäivitamise eest

August Sanga nimeline luuletõlke auhind
Auhinda annab välja SA Kultuurileht, toetab Eesti Kultuurkapital

JÄRVI KOKLA 
hiiu murdekeelde tõlgitud luuletusega „Pallaad“ (autor 
Heli Laaksonen) 

Vabariigi Presidendi V klassi teenetemärk

JÄRVI LIPASTI 
(KOKLA) 

hiiu murde tutvustaja ja Eesti- Soome suhete edendaja

HELGI TAELMA
tantsuõpetaja, kes töötanud Käina huvi- ja 
kultuurikeskuses selle loomisest 1996. a ja kelle 
juhendamisel tantsib 150 tantsijat üle saare

Mardipäeva ootuses 

Olen seekord põhjalikult valmistunud. Mihklikuus osalesin Mihkli talus Hiiumaa 
muuseumi poolt ettevalmistatud lastele ja noortele suunatud õppeprogrammis. 
Sain tuttavaks luutsi, mardi, andrese ja kadriga meie hingedeaja pärimusest. 

Viinakuus toimus õppepäev, kus praktiliste tegevuste kaudu tutvustati mardi- 
ja kadripäeva laule, tantse, mänge. Koolitajaks Kail Visla Läänemaalt. Helgi Põllo 
Hiiumaa muuseumist vedas vestlusringi teemal traditsiooni muutumine ajas, ja 
iga osaleja sai oma kogemusi jagada. Lisaks toredatele lapsepõlvemälestustele 
ja tänase päeva toimetustele toodi välja ka mõned murekohad: väljast tulevad 
tähtpäevad söövad meie oma kombed ära, enam ei osata marte-kadrisid oodata ega 
vastu võtta. Seepärast on Eesti folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri keskuse poolt 
algatatud projekt „Hakkame santima!“ väga tänuväärt ettevõtmine. Aitab omaga 
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taas tuttavaks saada ja keset Euroopa kultuuripärandiaastat end koduselt tunda. 
Meil on veel võimalik hoida oma!

Minu oma esimene mardijooksu mälestus pärineb vanaema juurest Tärkma 
külast. Koolilaps ma arvatavasti veel ei olnud. Oli mardilaupäev. Ukse tagant kostus 
suurt lärmi ja tuppa tuli seltskond rõõmsalt käratsevaid inimesi, kes akordioni 
saatel tantsu lahti lõid. Natuke hirmus oli, sest ühtegi tuttavat ma nende hulgas ei 
märganud. Nad olid kuidagi teistmoodi. Noorem õde pelgas marte isegi niivõrd, 
et pidin temaga kõrvaltuppa minema. Ukse vahelt püüdsin siiski lustist osa saada. 

Ka Helgi Põllo meenutas, et väikese lapse jaoks oli mardisant tõesti natuke 
hirmutav. Aga nii see pidigi olema. Mardisant oli tumedates riietes, tegi lärmi ja 
lõi tantsu, et maa müdises. See aitas pahad vaimud ja kurjad jõud eemale hoida. 
Kadri aga seevastu oli hele ja ilus, vaatas üle naiste tööd ja tegemised ning uuris, kas 
lapsed ka lugeda oskavad. 

Kui ennevanasti oli santimas käimine enamasti täiskasvanute pärusmaa, siis 
nüüdseks on see pigem laste asi. Olen ise koolilapsena õe ja sõpradega mööda 
kortermaja uksetaguseid kolistanud, oma lastega kodutänaval lustinud või 
tantsijatega pikemaid teekondi ette võtnud. 

Kinomees Arno Kuusk meenutab, et mardi- ja kadripäev oli nende  küla lastele 
väga oodatud püha ja mäletamist mööda „santisid“ nad kuniks vanuseni, mil 
koolitee kodusaarelt välja viis. 

Maski valmistamine. Foto: Taavi Juursalu
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Mõlemad aga mäletame, et santimisele eelnes harjutamine. Õppisime laule, 
tantse, lugude rääkimist, mõistatuste ütlemist. Arnole meenus, et vaatamata 
eelnevale harjutamisele oli ärevus nii suur, et esikuuksel sisselaskmist oodates 
kippus õpitu ikkagi ununema või sassi minema. Oma kogemusest tean, et 
mõnikord ununes rollis olemine ja nii tuli huulile kaaslase õige nimi, mis vähendas 
maskeeringu salapära. 

Maskeerimine on marti jooksmise ja kadriks käimise juures väga oluline. 
Seepärast võtsin paar nädalat enne mardilaupäeva ette teekonna muuseumi Pikka 
Majja, kus mardiküla pererahvas oli maskide, makkide ja käkkide tegemisega ametis. 
Kodust võtsin kaasa pea 20-aastase maski, mille tütar omal ajal koolis valmistas. 
Sättisin selle näo ette ja astusin peretuppa. Kui vahvad mardi- ja kadripäeva maskid 
mind seal ees ootasid! Kel mask valmis, sai riidenagist välja vaadata kasuka ja 
mütsikorvist vajaliku peakatte ning ära proovida riietumisrituaali. Ja siis ootas 
köögis pereema Õie. Eelnevalt üheskoos ettevalmistatud käkid olid supiks saanud 
ja makid ahjust tulnud. Mardipere võis lauda istuda, sest mart tahab makki ja kadri 
käkki. 

Nüüd oleks justkui kõik valmis, aga kuhu minna? Kas mardid ja kadrid on ikka 
oodatud? Siinkohal meenub pereema Jaanika räägitud valus kogemus, mil ta oma 
väikese tütrega esimest korda santimise ette võttis. Hoolega õpiti etteasteid ja valiti 
kostüüme. Ja siis teele. Paraku olid just sel õhtul ümberkaudsete majade uksed 
ootamatult lukus ja inimesed kuskile kadunud. Mitte keegi ei avanud, ka siis, kui 
aken valge. Hea õnne soovid jäid laiali jagamata. Saadud kogemus õpetas, et kasulik 
on enne maad kuulata, kus mardid-kadrid oodatud on. 

Aga eks see kummaliste külaliste vastuvõtmine nõuab omajagu valmisolekut ka 
perelt, kuhu minnakse. Eriti juhul, kui ukse vahelt vajuvad sisse vähese hakkamisega 
tegelased. Siis tuleb jutuots enda kätte haarata ja lugu välja meelitada. Samuti tuleb 
läbi mõelda, mida annikotti pista. Kui mardid-kadrid tühja kotiga teele peavad 
asuma, siis võib peret tabada sajatustesadu või mõni vemp. 

Olles nüüd üle korranud mõned tähtsamad asjad mardi- ja kadripäeva 
kombestikust, ootab ees eelviimane samm – mardikava ettevalmistamine. See sünnib 
mõned päevad enne mardilaupäeva muuseumi Pikas Majas. Kärdla kultuurikeskuse 
lasterühm Naadresed, näiteringi lapsed ja folkloorirühm Dagö õpivad üheskoos 
ja täitsa avalikult marditantse ja -laule ning proovivad mõistatusi pantomiimina 
teha. Seekord nii, et folkloorirühma liikmed kehastuvad lihtsaks Kärdla pereks, kes 
ei teagi marte oodata ja mardipere saab siis nende peal ära proovida oma õpitud 
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mardilood. Tuleb öelda, et selle pere isa ja ema olid väga head vastuvõtjad, kes 
oskasid vajadusel ka toeks olla, kui mardiperel järg ära kippus kaduma. 

Mardilaupäeva päeval on mardipere taas koos, et käia ära Kärdla lasteaias, 
vallamajas, luuletaja Ave Alavainu juures ja Hiiumaa sotsiaalkeskuses. On 
meeleolukas retk täis ootamatusi. Näiteks ei osanud arvata, et linnarahvas nii 
pelglik on, kui suurt mardiperet tänaval liikumas näeb! Mõni küll tõstis tervituseks 
käe, kuid oli ka neid, kes pilgu igaks juhuks ära pöörasid või põhjalikult teekatet 
uurisid. Hoopis teine meeleolu valitses Kärdla keskväljakul, kus valmistuti Hiiumaa 
rahvaralliks. Masinate vahel jagus uudishimulikke pilke ja naeratavaid nägusid. 
Lasin oma huultelt lendu hüüde „Elagu mardid ja elagu ralli! Et kõik terveks 
jääks!“. Sest tõsi ta on, et seekord kihutavad mardijooksu õhtul Kärdla tänavatel ka 
rallimasinad. Seepärast sai ajalehe kaudu mitu korda martidele südamele panna, et 
nad nähtavad oleksid ja rallimasinat ikka esimesena märkaksid. 

Lasteaialapsed olid meie päevase käigu ajal parasjagu õues mängimas. Küll oli 
kilkeid ja pisut ehmatanud nägusidki kasvataja selja tagant piilumas, kui õue peale 
tuli 30 imelikku tegelast! Kuid peagi saime sõpradeks ja lustisime kõik koos ikka nii, 
et „mart tantsib, maa müdiseb“. 

Hoopis teisest puust seltskond ootas meid vallamajas. Volikogu esimees palus 
tuppa ja vallaemand võttis vastu. Mööda seinaääri olid end üles rivistanud pisut 
pelglikud raamatupidamise naised. Ega see numbrite maailm mardiperega väga 
sarnane vist ole! Kuid saime ka siin toa läbi tantsitud ja parimad soovid edaspidiseks 
(eriti vallapere koostööks) üle antud. Palusime veel volikogu esimehel järgmisel 
volikogu koosolekul teemaks võtta Hiiumaa valla marditantsu küsimus. 

Luuletaja Ave Alavainu juures panime kõik oma nimed raamatusse kirja, tegime 
tantsutuuri toas ja siis oligi käes viimane koht eriliste laste päevahoius. Küll oli 
tore, et laulu- ja tantsulust meid siingi liitis. Päevahoiu noored lubasid kadripäeval 
vastukäigule tulla. 

Ja siis läksime oma suure mardiperega Hiiumaa muuseumi Pikka Majja, kus 
tõeline mardipidu võis alata. Annikotid tahtsid jagamist ja tantsujalad veel lustimist. 
Ja siis läksime kõik oma teed, sest mardilaupäeva õhtu ootas alles ees. Kes valmistus 
uueks mardijooksuks, kes jäi koju, et olla kohal kui mart tulla tahab, sest ega mart 
maha ja lumi taeva jää! 

Helle-Mare Kõmmus
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Kiri sellest, kuidas ma Hiiumaa esimest 
öölaulupidu tegin 

On 2017. aasta varakevad. Esimesed rohelised täpid okstel näitavad uut lootust. 
Talv on möödas. Hommikune jää praksub veel saabaste all, aga päevapäike sulatab 
selle peagi.

Tulen varem tööle. Mulle meeldib asjad korda seada ja vaikuses oodata. Tegelikult 
meeldib mulle hullupööra vaikust ennast kuulata. Mõnikord võtan hariliku pliiatsi 
ja paberi ka juurde. Nii igaks juhuks. Ehk läheb tarvis. Täna võtan ka. Jupi pliiatsit 
ja joonelise paberilehe. Nii vaikne on, et hommikuse jää-ääre tilkumine katuselt 
päikese käes on kuulda. 

Ja sealt ta tuleb! Pliiats kribab paberile sõna! Olen uudishimulik ja tahan seda 
lugeda. Joonte vahel on kirjas „öölaulupidu“. Loen veel kord ja tõmban maha. 
Tavaliselt tulevad paberile sõnad, mida ma tean või mida plaanin teha. Vahel leian 
sealt luuletuse või laulusõnad. Aga täna kirjapandu on nii suurejooneline. Panen 
paberi ära, sest ühtki teist sõna ei tulnud ja see ainukegi on maha tõmmatud.

Hakkan tööle. Pean end sundima keskenduma, sest mõte jookseb isepäinis 
paberile kribatud sõnale „öölaulupidu“. Tunnen, et olen imelik, kuna olen lasknud 
end ühel sõnal mõttes siduda. Teen tööd, aga ootan õhtut. Oh, kui rõõmus ma olen, 
kui viimane klient helistab, et on haige ega saa tulla. See tähendab, et mul on aega!

Ja sealt edasi läheb kui unenäos: mõtted tantsivad pliiatsiga võidu ja 40 minutiga 
on kava koos. Ka aeg on selge – 18.08.2018. Ilusamat kuupäeva niipea ei tule, ka 
valitud kuupäevani on ligi poolteist aastat aega.

Olen väga rõõmus, et võin olla nii ilusa asja väike vahendaja. Ja seda jupi hariliku 
pliiatsiga.

Algavad ettevalmistused. Kõigepealt uurin, kas Hiiumaal on enne öölaulupidu 
toimunud. Selgub, et laulupeod on ikka päeval. Öösel orienteerutakse või 
sõidetakse rattaga võidu. Seda parem. Siis saame panna uhke pealkirja – 1. Hiiumaa 
öölaulupidu.

Saadan kutsed kõigile Hiiumaa koorijuhtidele, et neile ideed tutvustada. Minu 
sooviks on, et koorid kannaksid ette R. Tobiase „Eks teie tea“. Kohale tuleb üks 
(!) koorijuht ja temagi kummutab mu lootuse nii kooride osalemise kui Tobiase 
loomingu esitamise suhtes. 

Olgu nii. Poeg ütleb mulle sageli: „Ema, ei ole eitavaid vastuseid. On teised 
võimalused.“.

Ja tõepoolest. Uued võimalused avanevad toreda Iiukala bändi ja andekate 
Hiiumaa noorte näol. Meie oma Ragne Rüütelmaa, Karmen Telvik ja Peeter Aug 
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lummavad kokku tulnud peolisi oma häälematerjali ja esinemisjulgusega. Et 
kontserdile kaalu juurde anda, on laval ka Astrid Nõlvak, Teet Kääramees, Sigrid 
Leigri. Eraldi tahaks lavast kõrgemale tõsta aga Käina lasteaialapsi ja nende 
uskumatult toredat õpetajat Piret Loomust. Nemad pidasid vastu ka EV 100 ja ERR 
võttegrupi nõudlikele soovidele. Tänu sellele on nad nüüd koos tuhandete teistega 
Eesti 100 üheslaulmisel Eesti ajalukku jäädvustatud. Tublid lapsed! Ja pai õpetajale!

Saateansamblile lisaks lepin kokku ka Emmaste puhkpilliorkestri esinemise meie 
peol. Aga teada on, et orkestrijuht Toomas Paap ei tee asju lihtsamaks, vaid täiustab 
neid. Üsna pea tuleb ta välja mõttega, et saarlased on ka vaja kutsuda. Nii ongi peo 
alguseks lava ette rivistunud muljetavaldav kooslus Emmaste puhkpilliorkestri ja 
Kuressaare muusikakooli saksofonikvintett Temami näol. Koosmusitseerimine on 
kaugele kuulda. Olen kindel, et nii mõnigi peoline tuli just nende üle-käina-kuulda-
tümpsu pärast kohale.

Kui veel teaduste akadeemia meeskoor, Kirderanniku koor, meie oma naiskoor 
Anna ja vägeva häälega eeslaulja Ragne Rüütelmaa hääled üles tõstavad, et laulda 
Eesti ja Hiiumaa hümni, saatmas hiidlaste-saarlast ühendorkester, on ikka vägev 
tunne küll! Padari mäelt annab jõudu juurde ligi 700 inimesest koosnev peoliste 
koor. Panen silmad kinni, et kuulda. Külmavärinad ja kananahk on mu kehal. 
Kas see on see, mida mõtlesin poolteist aastat tagasi hariliku pliiatsiga kribades?    
Küllap on.

Siis tuleb Küla Karla, müts peas, oma tavalisel rahulikul moel ja vestab meile 
lugusid hiidlaste igapäevaelust. Meie jaoks täitsa tõsine asi, külalisi ajab naerma. 

Peo eel tuleb Jaanus mureliku näoga minu juurde ja arvab, et ju selle jutuosa peab 
ikka välja jätma. See siin nii patriootlik ja tõsine asi, need lood kuidagi ei sobi. Ma 
ei tee ta murest välja ja pakun, et kui vaja, tuleb rohkemgi rääkida! See on nii ilus ja 
õige. Meie oma hiidlaste elu meie oma keeles omaenda mehe suust.

Õhtu jooksul kantakse ette 14 laulu! Rahva soov koos laulda on läbi õhu tuntav. 
Enne lõppu tuleb mikrofoni juurde noor Kärdla neiu Berit Rajaveer ja toob meieni 
Ave Alavainu luuletuse „Poees sõprusest“ ning omaloodud luuletuse „Miks?“.

On hea kaasa mõelda.
Siis tuleb viimane laul – Tõnis Mägi „Palve“. Vahepeal on pimedaks läinud. 

Kõik on vaikne. Koos algusakordidega süttivad sadade inimeste telefonide ja 
taskulampide tuled põlema ning kogu rahvas laulab üle vaikse Hiiumaa öö: „Looja, 
hoia Maarjamaad!“.

See on ilus.

Ingrid Purge
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Tuulelippude tuules

Kuidas märgata kõike seda, mis eristab ühte piirkonda teisest? Ja kust üldse 
otsima hakata? On see toit, laulud, mustrid – küllap leiab igalt poolt midagi. Meie 
Hiiumaal leidsime tuulelipud. Väike osa selles, et teemaga tegelema hakkasime, oli 
küllap ka  Ernst Ederbergil, kes  juba  aastal 1925 kirjutas, et tuulelippudes avaldub 
hiidlaste eriline fantaasia. Peale selle, väitis Ederberg, on tuulelipp Hiiumaal iga 
talu tundemärgiks, mis paistab juba eemalt kaugelt silma. Samal aastal jäädvustas 
Hiiumaal tuulelippe ka etnograaf Ferdinand Leinbock, mõni aeg hiljem Erna 
Ariste. Varsti on  neist kirjapanekuist ligi sada aastat möödas ja nii tuligi mõte 
tänane olukord üle vaadata. Seda ideed toetas ka Saarte programm. 

Nüüd võime julgelt  öelda, et aastad 2017 ja 2018 on Hiiumaal möödunud 
tuulelippude tuules. Hiiumaa muuseumi rahvas sõitis ringi, pildistas ja küsitles, 
toimusid tunnid õpilastele ning lippude valmistamise töötoad täiskasvanutele. 
Kokku osales neis  ligi 400 last ja mõnikümmend täiskasvanut. Tõsi, üks esimesi 
katseid seda teemat luubi alla võtta oli juba 2003. aastal, mil koos Kärdla 
ühisgümnaasiumi õpilastega tegime tuuleliputuure.

Nüüdseks on saak oluliselt suurem ja teateid tuleb aina juurde. Etteruttavalt 
võin lisada, et juba praegu on Hiiumaa muuseumil andmeid ligi 200 olemasoleva 
tuulelipu kohta, lisaks muidugi fotod ja kirjeldused nii käesolevast kui varasemast 
ajast. See on selline suur hulk, mille põhjal saab hakata esimesi üldistusi tegema. Ja  

Helgi Põllo Esiküla Keldri talu vana lippu uurimas, 2017. Foto: Urmas Liit
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muuseumi enda koguski on hoiul 16 tuulelippu.  Aastaarvuga näidetest on nende 
hulgas vanim Kärdla saksa kabeli oma (1848), vanuselt järgmine,  prügimäelt leitu, 
on arvatavalt aastast 1863, siis veel Kassari kabeli lipp 1870. aastast ja üks kukega 
talulipp aastast 1893. Ülejäänud on kas täpselt dateerimata või pärit 20. sajandist 
(www.muis.ee).

Materjal

Tuulelippude puhul kerkib alati esile ka materjali teema ehk millest neid 
valmistatakse või tehtud on. Paljud on unustanud, et vanad talude tuulelipud 
olid enamasti puust, sest metalli polnud kerge saada. Hea meel on tõdeda, et ka 
praegu on veel saarel tuult näitamas üksikud puust eksemplarid (näiteks perekond 
Kukkuritel Reigi külas), kuid enamus on nüüdseks juba metallist lippude vastu 
välja vahetatud. Meie õnneks kogusime veel möödunud aastal Jausast muuseumisse 
suurepärase laevakujulise puust tuulelipu, Sõru muuseum sai juurde ka Leisu kooli 
omaaegse puust lipu. Ühtekokku on Hiiumaa muuseumides puidust lippe 5, kuid 
üks neist annab rohkem märku tuule tugevuse kui suuna kohta. Metallist lippude 
puhul ei saa iga kord aru, millisest plekist nad tehtud on, kuid mõned sepistatud 
tööd ja vasksed iludused tõmbavad eriti tähelepanu. Kinnitustes ja lisakaunistustes 
esineb veel mitmeid eri materjale, isegi klaasi.

Tüübid

Põnevaim osa puudutab muidugi tuulelippude tüpoloogiat. Toon siin ära 
kõige üldisema  esmakokkuvõtte. Kõigepealt  kalakujulised – need esinevad pea 
igas saare piirkonnas.  Pühalepa kandis on tugevalt tunda sealse kiriku tornikuke 
mõju. Terve sarja Tallinna Vana Tooma talupoeglikke sugulasi oleme Hiiumaa 
koduõuedest samuti üles leidnud. Veel on ilusaid hobuseid ja ratsanikke, siis näkk 
ja lamav neid, mõned linnud ja muud loomad, kes esindavad n-ö elusat loodust 
ja mütoloogilisi tegelasi. Laevu on varasemate aegadega võrreldes ehk vähem, 
kuid juurde on tulnud autod, traktor ja teised sümbolesemed nagu tõestab üks 
viinapudeli kujuline tuulelipp. Lisaks nimetatutele leidub üksjagu nooli, vimpleid 
ja erinevate ornamentidega eksemplare. Endiselt on rohkelt aastaarvudega lippe. 
Mõni neist osutab kindlalt hoone või lipu  valmimisajale, kuid esineb ka piirkonna 
esmamainimist (1570) või omaniku sünniaastat. Suurem osa neist tuulenäitajaist 
on õnneks ikka veel saare peal omainimeste poolt  valmistatud ja e-poodide 
pakkumiste mõju on seni vähe tunda.
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Asukoht

Kui linnas on tavapärane, et tuulelipp kaunistab katuse viiluotsa või 
torniteravikku, seisavad talude lipud eraldi teivaste otsas keset õuet või kinnitatuna 
mõne kõrvalhoone külge, isegi kasvuhoonele.  Puulatvadest kõrgemale ulatuvaid 
puu külge kinnitatud tuulelippe on nüüdseks ajaks vaid üksikuid alles. Maainimesele 
on  tähtis, et tuule suuna toa- või köögiaknast vaadates ilma õue minemata teada 
saaks.

Vajadus

Kui tänapäeval kleebitakse ütlus „kust tuul, sealt meel“ kergesti meeltmuutvale 
inimesele, aga ennekõike vast poliitikule külge, siis aastasadade eest võis see olla elu 
juhtiv tarkusetera. Just tuule suund ja tugevus määrasid paljude tööde võimalikkuse. 
Oli see siis mereleminek, metsatöö või viljajahvatamine. Uudo Koolmeister kirjutas 
oma vanaisa kohta, et pärast seda, kui ta oli hommikul aknast tuulelippu vaadanud, 
ütles ta teistele: „Nüüd saan päevaseid töid-tegemisi sättima hakata“. Kui mina 
küsisin ühelt proualt, kes samuti igal hommikul aknast tuule suunda vaatas, milleks 
talle seda nii väga tarvis on, vastas ta, et siis ta teab vähemalt, kummalt poolt maja 
rohkem kütta. Ja tõsi see on, et iga asi püsib paremini, kui vajadus selle järele 
kestab. Võime vaid rõõmustada, et pärandiaastal kerkis Hiiumaa taluõuedele (aga 
ka Kärdla majadele) mitu uut tuulelippu. See annab lootust, et  nende valmistamise 
oskus püsib ning vajadus kodukoha tuult teada-tunda kestab samuti  kindlalt edasi. 
Kõigil neil, kel saartele ja tuulistele rannaaladele asja, soovitan vahel ka taevasse 
vaadata. Ehk märkate siis mõnd kaunist tuulelippugi ja neist võib muuseumile 
jätkuvalt teada anda.  

Helgi Põllo   
Hiiumaa muuseumi teadusdirektor

Kasutatud materjalid
Ederberg, E. Hiiumaa taluehitused. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat II, Tartu. 1926, lk 69-84
Eesti Rahva Muuseum EA 9, Ferdinand Leinbock. Hiiumaa, 1925
Eesti Rahva Muuseum EA 20, Erna Ariste. Hiiumaa, 1934
Koolmeister, Uudo, Ühe tuulelipu elulugu. – Hiiumaa nr 84, 1993
Autori välitööde materjalid 2017–2018
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IDA-VIRUMAA
Ida-virumaa tunnustused 2018

VOLDEMAR BERELKOVSKI
Elutööpreemia eesti rahvatantsu traditsioonide 
hoidmise ja edendamise eest

JULIA SAVITSKAJA
Ida-Virumaa Kultuuripärl 2018 – Ida-Virumaa 
kultuurielu rikastamise eest

ANNA DROZDOVA 
Aastapreemia  tulemusliku muusikaalase 
tegevuse eest

VIRVE LINDER 
Aastapreemia noorte kunstiturniiri korraldamise 
eest

ARTHUR SEPPERN
Aastapreemia mahuka Ida-Virumaa 
levimuusikaraamatu väljaandmise eest

VALERY OSMOKESKU 
Aastapreemia tulemusliku treeneritöö eest 
sõudmises

ERIK REINBOK
Aastapreemia suurepäraste sportlike saavutuste 
eest

LUNA-ALEKSANDRA 
LAGODA 

Aastapreemia noorele andekale sportlasele  
silmapaistvate jooksutulemuste eest 

URVE ESKOR 
Tunnustuspreemia kohaliku kultuurielu 
rikastamise eest

RUTH LINNARD 
Tunnustuspreemia kohaliku elu edendamise 
eest

Foto: Matti Kämärä
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Õhtulaulud isamaale: 
Narvast Iisaku ja Atsalamani 

hoiti Jõhvis isamaa ilu

Jõhvi kontserdimajas tähistati seitsme koori ja Narva sümfoonikute osalusel 
suurejooneliselt maakonna koorimuusikapäeva. Pidu suundus tõrvikute saatel 
kohalikku gümnaasiumi, kus toimus lausa öö- või õhtulaulupidu. Ühiselt lauldi 
laule  Karl August Hermannist ning Alo Mattiisenist Joel Steinfeldti ja Jaan 
Tätteni välja.

Minule on Eesti väike ja samas suur kodumaa, kus ma olen sündinud ja elan, 
kus ma tunnen end turvaliselt, koduselt ja õdusalt. Siin elavad mulle väga tähtsad 
inimesed: pere, sugulased ja mu kallid sõbrad.*

Koorimuusikapäeval osalenud Narva sümfooniaorkestri juhi Anatoli Štšura 
sõnul kõlas esinemine koos kooridega ja ilma suurepäraselt. Vähendatud koosseis, 
st keelpilliorkester esitas Heino Elleri „Viis pala keelpilliorkestrile“, mis sisaldab ka 
legendaarset „Kodumaist viisi“, Veljo Tormise teost „Nostalgia“ ning  Jaan Räätsa 
kontserti kammerorkestrile.

„Orkester on rahul − meile kõigile meeldis. Armastan väga muusikat, mida 
esitasime. Eriti „Kodumaist viisi“, mis saab tänavu samuti 100 aastaseks, sest 
sinna on kokku võetud siinse rahva tõeline olemus. Andekas helilooja oskab oma 
muusikas ühendada iseloomulikke jooni, tuju, harjumusi – „Viies palas“ on see 
olemas. Kõik kõlanud palad räägivad kodumaast.

Iga kunstnik väljendab kultuuri, milles ta elab. Näiteks mulle on seda väga 
meeldiv mängida, sest läbi muusika on lihtne teist inimest ja kultuuri aduda − sõnu 
pole vaja. Esitan sageli eesti muusikat, sest Narva publikule on oluline seda kuulda 
ja emotsioonide kaudu osa saada kohalikust kultuurist. Võib-olla nad aduvad siis 
paremini paika, kus elavad,“ kõneleb Štšura.

Štšura meenutab, et saabus Eestisse alles 1992. aasta lõpus. „Armastan seda 
kohta, sest saan aru, et kui elan kusagil, pean tegema endast sõltuva. Ja väga paljud 
teevad. Vene keel ei sega seda. Võib-olla me ei valda keelt, aga armastust Eesti vastu 
pole selle tõttu vähem − need, kes armastavad, armastavad seda maad,“ kinnitab 
muusik.

Minu jaoks on sõnal „Eesti“ sama tähendus kui sõnal „uhkus“. Minu väike maa 
on suutnud oma iseseisvust hoida, ei ole kaotanud ennast maailmas, on oma keele 
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ja kultuuri säilitanud. Siin hoolitseb igaüks ärevalt kommete, kultuuri ja ajaloo eest. 
Tallinna vanalinn, laulupidu ja kõik muu, mis meil praegu olemas on, tõestavad seda.

Eestis tunnen ma end kodus. Tunnen, et see on minu maa. Eestlased on tõelised 
patrioodid, kes suhtuvad väga hoolikalt oma maasse ja võtavad kultuuriüritustest 
aktiivselt osa. Nad näitavad mulle, kuidas tõeline patrioot peab käituma ja kodumaa 
eest hoolitsema ning kuidas ta räägib talle tähtsatest asjadest. Mind inspireerib ja 
sunnib see käituma samal viisil:  õppima tundma ja väärtustama kultuuri üha 
rohkem.*

Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialisti Erika Kõllo sõnul õnnestus päev 
„Õhtulaulud isamaale“ väga hästi. „Oli suur ettevõtmine saada noore Eugen Linde 
kooriseaded ja sümfooniaorkester Jõhvi. Kokkuvõttes oli üritus väga ilus  −  eriti 
ühendkooride laul sümfooniaorkestri saatel. Esmalt panime kirja kellaaja, mil 
kontserdimaja oli vaba, ja siis uurisin sümfooniaorkestri kohta. Kui selgus, et 
kuupäev sobib, saatsime kohe kooridele laiali teate ja lood. Kõige pidulikum osa oli 
see, kui koorid said lõpus sümfooniaorkestri saatel laulda − see oli ikka väga uhke. 
Sellist võimalust naljalt ei avane,“ meenutab Kõllo.

Mainitud viimase loo, Alen Veziko laulu „See maa“ solist oli Jõhvi kooli 
vilistlane  Mark Moroz ja lugu dirigeeris sinimustvalges kostüümis Tanja Elken. 
Samal ajal näidati projektorist ühendkoori selja taha ekraanile Enn Käissi 
hingematvaid loodusfotosid kaunist Ida-Virumaast.

Ühislauluna kõlanud Alen Veziko loo „See maa“ solist oli Jõhvi kooli 
vilistlane Mark Moroz, lugu dirigeeris sinimustvalges kostüümis Tanja Elken ja 

seinale näidati Enn Käissi kauneid Ida-Viru vaateid. Foto: Matti Kämärä
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Publikut oleks Kõllo meelest võinud veidi rohkem olla, aga see-eest oli kohale 
tulnud publik nii huviline, et tõrvikutega liiguti Jõhvi kontserdimaja juurest 
gümnaasiumi juurde, et seal „Õhtulaulude“ lõpuni koos laulda. Gümnaasiumis 
vene õpilastele eesti keelt õpetav Ulvi Vilumets palus enne seda õpilastel kirja panna 
mõtteid Eestist ja katked sealt said südamlikuks sidemeks kontserdil lauldu vahele.

Sõna „Eesti“ on minule looduse ja värskuse sümbol. Miks? Aga sellepärast, et 
võrreldes teiste riikidega pööratakse nii väikesel maa-alal väga suurt tähelepanu 
just looduse kaitsmisele. Võrratu! Ükski riik ei saa hoobelda sellega, et 45 000 
ruutkilomeetril on 3864 kaitstavat loodusobjekti, nendest 158 looduskaitseala, 152 
maastikukaitseala ning viis rahvusparki. Iga kord, kui ma tulen reisilt Eestisse tagasi, 
tunnen esimesest sõõmust värsket ja armsat lõhna. Minu Eesti on koht, kuhu mul on 
meeldiv ikka ja jälle tagasi tulla.

Ma tunnen uhkust, et Eesti haridus on nii hea, et seda väärtustatakse kogu 
maailmas. Eestis asub Tartu ülikool, mis kuulub 5% maailma paremate ülikoolide 
hulka. PISA test näitab, et terves maailmas on ainult neli riiki, mille haridus on tipus. 
Need on USA, Soome, Hiina ja Eesti! Uskumatu!*

Koorimuusikapäevad on seni toimunud maakonna eri paigus ja kord jõuti isegi 
Narva. Aga Eesti riigi juubeli puhul otsustas Kõllo aastatepikkust traditsiooni 
tänavu pidulikumalt korraldada. „Sümfooniaorkestriga koos tegemine pole lihtne, 
aga see tasus kogu vaeva,“ nendib Kõllo.

Samas räägib kõrgest haridustasemest ja aktiivsusest ka see, et Eestis luuakse aasta 
jooksul kõige rohkem idufirmasid ühe elaniku kohta maailmas, mis omakorda näitab 
seda, et eestlased ei karda riskida, tahavad anda oma panuse maailmale ega ole 
ükskõiksed. Samuti on Eesti suhteliselt hästi arenenud IT-valdkonnas.

Elades Eestis, tunnen ma end just kui tulevikus. Peaaegu igal pool on tasuta 
wifi. Kui seletada välismaalastele, et Eestis on ID-kaart, millega saab teha paljusid 
operatsioone interneti teel, isegi valimistel hääletada või dokumente allkirjastada, 
saavad inimesed šoki. Iga kord, kui ma lähen pakiautomaadist oma pakki ära tooma, 
siis tunnen, et elan tulevikus. Ma ei pea oma elu raiskama järjekordades seismisele 
ega aega poes käimisele. Ma lähen e-teenindusse ja valin filtrite abil sobivad tooted. 
Hommikuti saan ma jälgida, kus sõidab minu buss ja kas ma pean kiirustama või 
mitte. Ma saan kodus vormistada taotlust või teha makset. Kas see ei ole tulevik? 
Tänu sellele saavad noored pühendada rohkem aega enese arendamisele, õppimisele 
ja hobidega tegelemisele. Minu Eesti on e-riik!*

Dirigent ja Jõhvi gümnaasiumi muusikaõpetaja Tanja Elken, kes oli Kõllole 
abiks, korraldas ka ühislaulmise Jõhvi gümnaasiumis. Seal kõlas 26 laulu:  päris 
isamaalistest Joel Steinfeldti „Tiigrikutsu“ ja Jaan Tätte „Tuulevaikse ööni“ välja.
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„Kokkuvõttes oli päev pikk, aga hästi tore. Koorimuusika päevad on selleks, et 
koorid võiksid üksteist näha, kuulda ja võib-olla toeks olla. Kooride tase on hea 
ja eriti rõõmustas koor Narvast. Hoiame ikka traditsiooni jõus! Tänusõnad Jõhvi 
gümnaasiumi korraldusmeeskonnale, noortele, kes olid nii tublid. Noortebänd 
pani alguses väga tugeva paugu, esitades väga professionaalsel tasemel „Isamaa ilu 
hoieldes“. Külalistel, kes seal olid, vajus suu lahti,“ kõneleb Elken.

Südamliku hetkena toob ta veel välja selle, kuidas hiljutised juubilarid Aadu 
Kukk ja Helga Surva süütasid tule, mis paljunes tõrvikutesse. Kooridest astusid oma 
päeval üles Iisaku segakoor, segakoor Poolkuu, Atsalama segakoor, Kirderanniku 
koor, koor  Kaevur, Narva koor Vaimustus ja  Lüganuse segakoor. Kiidetud bänd 
astus üles koosseisus Siim Prave süntesaatoril, Rasmus Rebban löökpillidel, Thomas 
Sandvik basskitarril, Kalev Kuusik kitarril, Joonas Jõgi kitarril ning Helerin Mölder, 
Mehis Tokman ja Indra-Mirell Zeinet vokalistidena. Zeinet ja Jõgi on juba kohaliku 
gümnaasiumi vilistlased.

Ma arvan, et eestlased on andekad millegi uue loomises ja selle kiires ellu 
rakendamises. Meil on loodud bränd, mis on ühendanud terve maailma ja mida 
teavad kõik. See on Skype.

Eesti tudengid ja gümnaasiumiõpilased viisid kanderaketiga Maa orbiidile 
tehiskaaslase, Eesti esimese satelliidi EstCube-1.

2019. aastal plaanitakse saata kosmosesse satelliit EstCube-2, mis on suurema 
satelliidi prototüüp. Tundub uskumatu, et kõike seda suudab teha nii väike laik 
maailmakaardil. Minu Eesti on kosmoseriik!

Sellest väikesest maast, mis on nii palju saavutanud ja kogu maailmale näidanud, 
et Eesti on eriline, võib veel palju rääkida.

Ma tean kindlalt, et ükskõik kus ma ka ei õpiks, tulen kindlasti tagasi oma 
kodumaale, kus hakkan edaspidi elama ja kasvatama oma lapsi nii, et ka nemad 
tunneksid uhkust oma kodumaa üle ning hooliksid sellest.

Aitäh, Eesti, et sa oled minu kodu! Aitäh, et teed minust eestlase! Head Eesti 
vabariigi aastapäeva meile kõigile!*

Teet Korsten, Põhjarannik
* Jõhvi gümnaasiumi 11.d klassi õpilase Artjom Danilovi mõtted Eestist
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Ida-Viru tantsijad panid 
maailma helisema

INTERVJUU

„Minu palved igasse ilmakaarde aitasid!“ Ida-Virumaa rahvatantsupeo 
„Maailm valla“ pealavastaja, Toila gümnaasiumi õpetaja Anu Pungas tõdes, et 
tegu oli põneva väljakutsega, mis andis talle võimaluse käidud rajalt kõrvale 
astuda.

Kuulsin, et kui tantsupeo korraldaja Erika Kõllo sind pidu lavastama kutsus, 
ei võtnud sa pikka mõtlemisaega.

Kui Erika helistas, siis eks ma natukene ikka õhku ahmisin, sest mul pole ju 
maakondlikku mõõtu asju olnud. Selles on tegelikult väga suur vahe, kas sul on 
korraga hallata üle 50 inimese nagu muusikalides, mida olen lavastanud, või üle 
viiesaja. Aga samas väljakutsena oli see hästi põnev, sest kui kogu aeg teed ühte ja 
sama liiki asju, siis lõpuks tahad ikka midagi uut katsetada.

Teadsin ka seda, et meeskond on selja taga ja kõrval hästi kogenud. See oli 
julgustav.

Kas pidu läbiv teema „Maailm valla“ oli selleks ajaks paigas?

Sügisel alustasime tantsude otsinguga ja teadsime, et otsime neid kõigepealt oma 
senisest tantsuvaramust. Me ei läinud selle peale välja, et peaks olema väga värskelt 
õpitud tants ja teeme kergelt selle peo ära. Liigijuhid mõtlesid ennekõike selle peale, 
mis tantsud neid endid kõnetasid. 

Kui neidude rühmade kavasse jäi Curly Stringsi lugu „Maailm heliseb“, siis sellest 
sündis mõte, et peo pealkiri võiks olla „Maailm valla“. Sellel peol esitati Ulrika 
Graubergi tants, aga Kagu-Eesti tantsujuht Andre Laine on loonud tantsu täpselt 
samale muusikale ja tema oma kannab pealkirja „Maailm valla“. Mina oma neidude 
rühmaga tantsisin paar aastat tagasi just Andre Laine tantsu.

Kuidagi hakkas see „Maailm valla“ meeldima ja nii kujunes pealkiri.

Maailma avastamise teema kordus ühel või teisel moel tantsust tantsu.

Eks mul oli ka neid kordi, kus ma nuputasin ja nuputasin ...  Aga kui hästi kõvasti 
nuputad, siis leiad ühise joone, kuidas ta sinna pealkirja alla mahub. „Maailm valla“ 
tähendab väikestele ja suurtele eri asju. Küsisin selle tähendust nii inimeste käest, 
kes on kooli lõpetanud ja ringiga kodupaika tagasi jõudnud kui nende käest, kes 
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eelmisel aastal lõpetasid ja kellest üks on lausa Austraalias. Nad kirjutasid mulle 
hästi pikad ja vahvad muljetamised, kust ma siis üht-teist välja noppisin.

Mõtlesin, et noorte ja emade-isade kõrval (vahetekste lugesid Toila gümnaasiumi 
õpilased ja õpetajad) võiks kõlada ka vanaisa tasakaalukas hääl. Mul on hea meel, 
et selleks sai maakondlikult kuulus Eugen Vaher, kes on Ida-Virumaal pikka aega 
näitemänguga tegelenud. Nii sain salvestamisel ka professionaali nõuandeid küsida. 

Ja minu kultuurikorralduse õpilased said suure kogemuse − kui hea praktikapäev 
see neile oli! Nad olid mulle tõeliseks paremaks käeks.

Kui peo lõpus läksid kõik tantsijad publiku ette, oli tore näha, et pingid ei 
jäänudki tühjaks.

Jah, see on hästi sage vaatepilt, et keegi läheb lavale ja tuleb lavalt alla, ja niimoodi 
need kaks poolt vahetuvad. Pühapäeval oli tõesti rahvast ja eks ilmal oli selles oma 
osa − minu palved igasse ilmakaarde aitasid.

Ja peopaik on ikkagi väga oluline. Mida paremat tahta, kui saad vaadata ülevalt 
alla platsile ja su ümber on vägevad puud. 

TRADITSIOON: Suured ja väikesed näitasid koos õpitud tantse

Ida-Virumaa rahvatantsupidu tõi pühapäeval Toila laululavale ligi 700 
tantsijat. Peole pani särava punkti Curly Strings, kelle „Maailm heliseb“ kõlas 
nii peo alguses kui lõpus. Sirle Sommer-Kalda (Põhjarannik)

„See oli tore kogukonnasündmus,“ kiitis Merle Kaljus, kes nautis pidu kogu 
perega. Iseäranis kirglikult tegi seda pooleteiseaastane poeg, kel panid ühtviisi jala 
tatsuma nii segarühmade „Külavalss“ kui algklassilaste „Tere, tibukene“. „Tantsuga 
tal probleeme ei tule,“ naeris noor ema.

Läks vaatajatele korda

Ise pole Kaljus kunagi rahvatantsuga tegelnud, aga tema meelest on oluline, 
et nii väikesed kui suured saavad koos näidata, mida nad on õppinud. Nii 
antakse tantsulusti edasi põlvest põlve. „Üks tore asi, mis jäi müügipunkti sabas 
kõrvu, oli see, et alkoholi küsimisel seda ei müüdud. Küsijale tehti kenasti selgeks, 
et tegu on perepeoga.“

Üks naisrühmade liigijuhte Marju Aul ütles, et tantsijatele on maakonna 
rahvatantsupidu sündmus, kust ei soovita puududa. „Mõlemad rühmad (Aul 
juhendab Jõhvi naisrühma Gevi ja Kiikla rahvamaja naisrühma Kiigelind − toim.) 
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leidsid, et sinna peab ikka minema. Maakonnapidude traditsiooni tuleks jätkata ja 
kuna oli ka publikut, siis ju läheb see vaatajatelegi korda.“ 

Aul ise sai seekordsest peost osa just pealtvaatajate ridades. 
„Tavaliselt tuleb ikka kedagi asendada, aga seekord sain pidu vaadata. Kui päris 

lõpus tulid tantsijad ja juhendajad publiku ette − meie plaksutasime ja publik 
plaksutas −, siis tundsin, et midagi me üksteisele peegeldasime. Alati seda tunnet ei 
ole,“ kiitis tantsujuht.

Imeline peopaik 

„See oli üks väga armas ja kodune pidu. Äkki seesama kodutunne kusagil 
peol hoiabki mõne inimese kodu lähedal,“ arutles peo korraldaja, Ida-Virumaa 
rahvakultuuri spetsialist Erika Kõllo.

Eriti rahul oli ta seekordse peopaigaga.
„Peo ajal vaatasin, et Toila on ikka imeline koht pidude tegemiseks. Millal selleni 

ükskord jõutakse? Tundub, et isegi kohalikud ei hinda seda piisavalt. Selleks, et 
inimesed harjuksid siin taas käima, tuleb vahel võtta ka riske. See koht on imekaunis 
ja lava näeb ka siin looduses ilus välja − seda suvel kasutamata jätta on patt.“

Järgmine aasta on üldlaulu- ja -tantsupeo aasta ja siis peetakse ka Virumaa pidu 
– tantsupidu on lääne- ja laulupidu idavirulaste korraldada. „Kindel plaan on teha 
laulupidu Narvas. Kui Narva tahab saada kultuuripealinnaks, siis rahvakultuur ei 
tohiks ühe valdkonnana välja jääda. Laulupidu on väga suuremahuline ettevõtmine, 
seal osalevad kõik Ida- ja Lääne-Virumaa koorid,“ tähendas Kõllo.

Sirle Sommer-Kalda, ajalehe Põhjarannik ajakirjanik

Ida-Viru tantsijad panid maailma helisema. Foto: Matti Kämärä
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Mitmetahuline mees Voldemar Berelkovski, 

Jõhvi aukodanik aastast 2018

Möödunud sajandi 40—50-ndatel aastatel asus nii majanduslikel kui ka 
poliitilistel põhjustel Ida-Virumaale elama hulgaliselt erinevatest piirkondadest 
pärit eestlasi. Osa neist lahkus pärast olude muutumist, aga oli ka neid, kes jäid 
paikseks ning muutusid eestluse hoidjaiks ja kaitsjaiks Kirde-Eestis. Nende viimaste 
hulka kuulub ka mitmekülgselt andekas mees Voldemar Berelkovski.

Sellise kauni perekonnanime võttis Voldemar endale noormehena, sündis ta aga 
siia ilma Sikkutite suguvõsa liikmena Oudova lähedal Peipsi-taguses Eesti külas, mis 
jäi Tartu rahulepinguga Venemaale. Kooli läks ta juba Laiusel, jäi varakult orvuks, 
vanemate vendade kasvatada. Kui ühele neist anti valida, kas minna Vene armeesse 
või Kohtla-Järvele kaevuriks, siis valis kogu pere loomulikult kolimise Kohtla-
Järvele. Nii saigi temast 4. klassi poiss Kukrusel. Pärast sealse kooli lõpetamist 
läks Voldemar Tallinna mäetehnikumi eriala omandama. Pealinnas elades käis 
juba Kukruse koolis rahvatantsuga tutvust teinud poiss esialgu Pioneeride majas 
ballitantse õppimas, siis aga kutsuti Nelli Uustalu ainsasse segarahvatantsurühma. 
Seal sai ta kõva klassikalise ja karaktertantsu kooli, suhtles tolleaegsete tuntud 
tantsuloojate ja -õpetajate Aleksandra Tratsevskaja, Jekaterina Lebedeva, Inna 
Malva ja noorukese Heino Aassaluga.

Pärast tehnikumi lõpetamist suunati Voldemar Sikkut 1958. a tööle Donbassi 
söekaevandusse. Eestimaale tagasi pääses Voldemar Berelkovski pärast 
kolmeaastast sõjaväeteenistust nõukogude armees.  Mõned aastad töötas ta 
Kukruse ja Viru kaevanduses. Et see töö ei pakkunud midagi hingele,    õppis 
mees Tartu ülikoolis kaugõppes ajalugu. Seal omandatud eriala võimaldas 
tal Kohtla-Järve kaugõppekeskkoolis metoodikuna töötada. Peagi edutati 
tark mees põlevkivimuuseumi direktoriks. Kui linna loodi koolidevaheline 
õppetootmiskombinaat, meelitati Voldemar seda juhtima. Kõigis neis ametites, mis 
eeldasid väga laiahaardelisi oskusi ja võimeid, sai ta suurepäraselt hakkama.  1990. 
a õppetootmiskombinaat suleti  ja  Voldemar oleks võinud jääda juba kaevandustes 
väljateenitud vanaduspensionile, aga tema võttis hoopis vastu talle pakutud huvijuhi 
koha Jõhvi gümnaasiumis, kus töötab osalise koormusega tänaseni. 

Jõhvi gümnaasium oli olnud suurte rahvatantsutraditsioonidega kool, kuid 
80-ndate aastate lõpus jäänud ilma oma tantsuõpetajast. Nüüd tuli kasuks 
Voldemari huvi rahvatantsu vastu. Seda oli ta viljelenud juba koolipõlvest saati, 
1963. aastal liitunud kunagise klassiõe kutsel Kohtla-Järve V. Kingissepa nimelise 
kultuurimaja segarühmaga, ja kui RTA Virulane tähistas sel aastal oma 65 aasta 
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juubelit, siis ikka veel nooruslik Voldemar 55 aastat  
järjepidevat tantsimist RTA Virulane koosseisus. 
Huvijuhi töö kõrvalt hakkas ta juba teise õppeaasta 
sügisel ette valmistama segarühma 1992. a koolinoorte 
tantsupeoks. Kuigi tantsuõpetajana oli ta iseõppija, 
kelle pagasiks ainult tantsijana saadud tarkused, läks 
esimene üritus korda ning edaspidi võttis ta õpetada 
nii palju rühmi kui põhitöö seda võimaldas. Naabrite 
eeskujul hakkas ta kevaditi korraldama oma kooli 
rahvatantsupidu, mida on siiani peetud 27 korda.

Ajapikku sai ta oma abilisteks kooli kehalise kasvatuse 
õpetaja Tiina Aasmäe ja oma kasvandiku Taivo Aljaste 
ning saavutas huvijuhina selle, et rahvatantsu õpivad 
kõik klassid ja I – IV klassini on see kohustuslik. Nii 
esineb kooli tantsupidudel üle 200 lapse ning ka suurtel üldtantsupidudel on väljas 
ikka mitu rühma. Ainsana kogu Eestimaal oskas ta veenda oma linnajuhtidest 
palgamaksjad, et tantsuõpetajad saaksid koorijuhtidega võrdselt lisatasu välja-
teenitud kategooriate eest. Üldse on see mees väga osav suhtleja ning läbirääkija – 
sageli sõidutab ta oma rahvatantsijaid välismaistele festivalidele toetajate raha eest. 
Ka ise on ta suur rännuhuviline ja võtab igal suvel koos kunstnikust abikaasa Leili 
Purega ette reisi mõnda välisriiki. Kunstilembus ei lase neil vahele jätta ka ühtegi 
etendust, näitust ega kontserti oma kodulinnas.

Voldemar Berelkovski on edukalt õpetanud nii täiskasvanutele kui noortele ka 
ajalugu, kodaniku- ja  ühiskonnaõpetust, kultuuri- ja kunstilugu ning teinud seda 
isegi Viru vanglas. Imestama paneb tema suur töövõime ja sõnaseadmise oskus. Nii 
pani ta kooli juubeliks üksi kokku mahuka raamatu Jõhvi gümnaasiumi ajaloost. 
Tema imelisest loomevõimest annab tunnistust uute tantsude riburada valmimine. 
Ise on ta maininud, et tantsuloominguga  on tulnud tegeleda vajadusest saada 
mõneks ürituseks konkreetne tants. Õpetajate rahvatantsufestivalideks on loodud 
„Rännutants“ ja „Virumaa kannatantsud“, tantsuõpetaja Taivo Aljaste diplomitööks 
„Tule Virumaale“, kooli tantsupidudeks „Kodutants“, „Virumaa lapsed“ ja veel 
teisigi. Kõik need on kirjas 2011. a ilmunud kogumikus „Ida-Viru tantsuvara“. Peale 
nende on ta igal aastal teinud mõne uue loo.

Imetlusväärne on see mees! Kui siia lisada veel oskus kokata, tempida kokku 
erilisi napse, üllatada tähtpäevalisi meeleolukate kinkidega – ka siis jääb kindlasti 
veel midagi väärtuslikku temast mainimata.

Urve Kilk, Ida-Virumaa tantsuõpetaja

Voldemar Berelkovski
Foto: Matti Kämärä
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 JÕGEVAMAA
Jõgevamaa tunnustused 2018

JÕGEVAMAA KODUKANDI 
ÜHENDUS

Jõgevamaa Avatud Külaväravate 
korraldamine maakonnas

MTÜ JÕGEVAMAA 
KULTUURIKODA

maakonna laulupeo „Esivanemate radadel“ 
korraldamine Kassinurme mägedes

KUULTUURISELTS JENSEL, 
SA KUREMAA TURISMI- JA 
ARENDUSKESKUS

Memme-taadi kevadpeo „Nii hea on olla siin“ 
korraldamine Kuremaal

SADALA KÜLADE SELTS
Sadala Kõlakoja, Lipuväljaku ja tulealtari 
loomine; Ühislaulmise, tantsimise ja 
pillimängu korraldamine Sadalas

                                

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi tunnustused  

Jõgevamaa KULTUURIPÄRL 2018

SASKIA ALUSALU
rahvale kingitud olümpiahetkede ning heade 
sportlike saavutuste eest

Elutööpreemia

 ANNE KAUS 
pikaajalise pühendunud tegevuse eest 
Jõgevamaa muusikaelu edendamisel ja 
muusikahariduse arendamisel

Foto: Riina Mägi
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Aastapreemiad

PALAMUSE O. LUTSU 
KIHELKONNA-
KOOLIMUUSEUM

uue sisuka külastuskeskuse  loomise eest

PILLE TUTT
pühendunud töö eest  Sadala Külade Seltsi 
eestvedamisel

ANNE ÜTT
näituse  “Päevapiltnikud Põltsamaal 1890–1940”  
ettevalmistamise eest

BETTI ALVERI MUUSEUM luule avalikku linnaruumi toomise eest

TÕNIS KAERAMAA
jahisarveansambli eestvedamise ning  albumi „Kui 
hüüab jahisarv“ väljaandmise eest

PUHKPILLIORKESTER 
AVINURME

aktiivse tegevuse eest puhkpillimuusika 
traditsioonide hoidmisel  ja  järelkasvu õpetamisel

KADI PLOOM Peipsi Järvefestivali eestvedamise eest

Tunnustuspreemiad

EHA NIGLAS
entusiastliku järjepidevuse eest esivanemate 
kultuuripärandi hoidmisel ja rahvamuusika noortele 
õpetamisel

VIRVE MUSER 
südamega tehtud töö eest rahvatantsu traditsioo-
nide hoidmisel ja tantsukultuuri edendamisel

ÕIE ARUOJA 
pühendunud tegevuse eest Kamari naisansambli 
juhendajana

MARIS LAHT 
pühendunud tegevuse eest Mustvee valla 
kultuurielus

ARLET PALMISTE
panuse eest Jõgevamaa kultuuriellu näitekirjaniku ja 
Kuremaa Mõisateatri lavastajana

REIGO TÕNISSON
pühendunud tegevuse eest Põltsamaa noorte 
muusikaelu eestvedamisel

HELGI HERMAN aktiivse tegevuse eest harrastusteatris

Tunnustused anti üle Jõgevamaa kultuuri-, sporditöötajate ja tervisedendajate  
TÄNUÜRITUSEL 18. jaanuaril 2019. a Põltsamaa kultuurikeskuses
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Jõgevamaa laulupeol astuti esivanemate radadel

Jõgeva lähedal, arhailise ja müstilise õhustikuga Kassinurme mägedes peeti           
3. juunil Jõgevamaa laulupidu. Aegade sidemele viitas ka peo pealkiri „Esivanemate 
radadel“.

Kassinurme mägedes pole suuri rahvakultuuripidusid päris tükk aega peetud. 
Jõgevamaa kultuurikoja eestvedamisel peetud maakondlik laulupidu oli ses mõttes 
justkui kõnealuse paiga taasavastamine. Esinejaid ootas linnuseoru põhjas ees 
ajutine astmestikuga lava, publikut aga poole tuhande kohaga ajutine tribüün, kust 
kõik laval toimuv suurepäraselt näha oli. Peol osales umbes seitsesada taidlejat 
nii Jõgevamaalt kui kaugemalt. Kaasa tegid kõik kooriliigid, puhkpilliorkestrid, 
Põltsamaa kammerorkester, rahvamuusikaansambel Tuustar, aga ka folklooriseltsi 
Jõgevahe Pere naisrahvatantsurühmad ja Tartu segarühm Torbikud, kelle etteasted 
ilmestasid mõningaid peol esitatud laule.

Peokava pani seekord kokku Jõgevalt pärit Tallinna dirigent Janne Fridolin, 
kes võitis laulupeo ideekavandite avaliku konkursi. Kavast võis leida tänapäeva 
eesti heliloojate loomingut, aga ka palu, mis viisid tagasi meie peatselt 150 
aastaseks saava laulupeotraditsiooni sünniaega. Peo alguses tuletasidki sõna 
saanud omavalitsusjuhid – Jõgeva vallavanem Aare Olgo ja Põltsamaa vallavanem 
Margus Möldri –, meelde, et laulul ja laulupidudel on olnud suur roll nii eestlaste 
rahvuslikul ärkamisel kui ka Eesti iseseisvuse saavutamisel. Laulupeo lavastusliku 
külje eest hoolitsesid seekord teatri NO99 näitleja ja lavastaja Eva Koldits ning 
näitleja ja teatripedagoog Anne Türnpu. Vahetekstidega aitas peo ühtseks tervikuks 
siduda laulev näitleja Jaak Johanson. Temagi võttis vahepeal lauluviisi üles. Koos 
poistekooridega laulis ta näiteks omaloodud „Lahtilükkamise“ laulu.

Ilus punkt

Peo üheks kulminatsiooniks kujunes seekord Pärt Uusbergi seatud regivärsilise 
laulu „Õhtu ilu“ ettekanne. See laul kõlas pärast püha laulu „Mu isamaa on minu 
arm“ ja pani õhtule tõepoolest ilusa punkti. Dirigendid aga, kes võeti aga pärast 
tänulillede kättesaamist tantsima, keerutasid publiku ees päris mitu minutit hoogsat 
valssi. „See oli tänase programmi kõige raskem osa,“ naeris dirigent Merike Katt 
tantsuplatsilt tulles.

Laulupeo kordaminekul oli loomulikult suur roll lauljate ja dirigentide tublidusel, 
ent ka peo pidamise koht oli seekord väärtus omaette. Kassinurme mägedes tunneb 
inimene end hästi ka siis, kui talle seal peale kauni ja eheda looduse üldse midagi ei 
pakuta, aga kui pakutakse, on rõõm kahekordne. 
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„Kassinurme mägedel on minu jaoks nostalgiline aura. Minu lapsepõlvemäletustes 
langeb sellele paigale justkui helge valgusvihk,“ märkis peo kunstiline juht Janne 
Fridolin. „Olen ka hiljem seal päris palju käinud ja paiga erilisest väest jõudu 
saanud.“ Janne jaoks polnudki esmatähtis, kuidas korraldajad, esinejad ja publik 
peopaigaga rahule jäävad, vaid see, kuidas paik inimesed vastu võtab. „Mul on 
tunne, et see koht jäi meiega rahule,“ rääkis Janne. „Juba siis, kui ma oma koori, Vox 
Populiga täna päikesetõusul Kassinurme hiies esivanemate vaimudega kõnelemas 
käisin, võeti meid vist kuulda. Võtsime regilauluviisi üles ja linnud hakkasid meile 
vastu laulma.“

Anne Türnpu kinnitas samuti, et Kassinurme mäed on erilise väega koht. 
„Tagareas olid mõned eakad pealtvaatajad. Kuulsin pealt, kui üks ütles teisele: 
„Kuidas võib üks pidu nii ilus olla!“. See oli vist suurim kiitus, mis lavastusgrupile 
üldse olla saab,“ leidis Anne Türnpu.

Oli teejuhiks

Janne Fridolin avaldas heameelt selle üle, et Jaak Johanson oli nõus peo vahetekste 
esitama tulema. Tema oli esivanemate radadel käijaile justkui teejuhiks. „Jaak suutis 
tribüünil istuva rahva regilaulu lauldes kaasa haarata, nii et nemadki ei tundnud 
end üksnes pealtvaatajate, vaid täieõiguslike pidulistena,“ kiitis Janne.

Nii Janne Fridolin, Anne Türnpu kui ka Jaak Johanson avaldasid veendumust, et 
suure laulupeo kõrval on vaja ka selliseid kogukondlikke pidusid nagu Kassinurmes 
peetu.  Laulupeo peakorraldaja, Jõgeva kultuurikeskuse juhataja ja Jõgevamaa 
kultuurikoja eestvedaja Ainar Ojasaar tunnistas, et peopäeva hommikul valdas teda 
üsna kõhe tunne, sest kaks kolmandikku tribüünikohti oli veel müümata, ent peo 
eelarves oli ju ka piletituluga arvestatud. Aga õhtuse peo alguseks oli tribüün täis. 
See innustas ka lauljaid, tantsijaid ja pillimehi.

„Kassinurme mäed on ühisteks pidudeks ideaalne koht, seepärast tasuks seal 
tulevikus keskkonnaga sobituv püsitaristu välja arendada,“ leidis Ainar Ojasaar. 
Laulupeopäeval peeti Kassinurme mägedes ka käsitöö ja eestimaise toidu laata 
ning peo järel simmanit menubändi Curly Strings saatel. 2019. aastal peetakse 
Jõgevamaal tantsupidu.

Riina Mägi
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Laiuse rahvatantsuselts Meie Mari nüüd 
veerandsada aastat vana 

Kuigi naiste puhul ei pidavat olema heaks tooniks vanusele rõhuda, ei tee Meie 
Mari sellest numbrit. Nemad on jätkuvalt noored ja vallatud. Alustati küll sootuks 
teise nimega, kasutades vabariigi algusaegadel Laiusel tekkinud kultuuriselts Püüe 
nime, aga kuna rühmas pesamunana tantsinud Merjet hellitavalt Mariks kutsuti, 
mindi 1999. aasta tantsupeole juba Meie Mari nime all. Oleks naised teadnud, et 
Põltsamaa samanimelise moosiga ilma teeb, oleks nime patenteerinud ning seltsi 
tulevik olnuks rahaliselt kindlustatud. Aga ega raha kedagi kunagi õnnelikuks tee. 
Hoolimata Laiuse vana seltsimaja kinni naelutamisest ja kultuuri üsna masendavast 
hetkeseisust Laiusel on Meie Mari tänase päevani ainus rahvakultuuri kandja ja 
hoidja selles vanas kultuurist läbi imbunud kohas. 

Meie Mari vundamendi ladumist alustas Helve Saar ning jätkas Virve Muser, 
kelle indu ja entusiasmi rahvatantsu propageerimisel ning erinevate rühmade 
juhendamisel on märgatud ka ülalpool, tähtsate isikute kabinettides. Tänavusel Meie 
Mari juubeliaastal omistati Virve Muserile ERRSi kuldmärk. Aastate jooksul on 
rühmast läbi käinud päris suur hulk erinevaid tantsijaid, küll algajaid, küll vahepeal 
jalgu puhanud või teiste rühmade ridu kaunistanud neidiseid. Eks Meie Mariga ole 
igaühel oma lugu ning nende mõnusate naiste lugudest kokku kirjutataksegi Meie 
Mari ühine olevik ja tulevik. 

Laiuse kultuurikandjana on Meie Mari tantsimisega väga aktiivselt tegelenud, 
osaledes kõigil suurtel tantsupidudel 1999., 2004., 2009. ja 2014. (ning kindlasti 
ka 2019.) aastal, aga ega siis latti allapoole lasta! Koos Jõgevahe Perega haarati 
härjal sarvist ning korraldati ja tantsiti ära esimene ja teine Eesti naiste tantsupidu 
aastatel 2011 ja 2016. Tavapärased on rühma esinemised maakonna tantsupidudel 
ja jaanituledel ning muudel rahvakultuuri üritustel üle Eesti. Korraldajatena on 
Meie Mari õla alla pannud sellistes projektides nagu Hõbevalged ööd, Vähegi 
viitsijate päevad ning Laiuse lossivaremete vabaõhuüritused, mille temaatika ulatub 
mustlasromantikast Poola ja Rootsi riigi ning Liivi ordu ajaloo tutvustamiseni, 
Minu vald aastatel 2002-2007. Ka välismaale on Meie Mari oma pastlajälgi jätmas 
käinud. Lätis Allažis pesitseb Meie Mari sõprusgrupp Kimelitis koos imearmsa 
juhendaja Aelitaga. Osaletud on Soome-Eesti ühistantsupeol Helsingi suurel 
olümpiastaadionil (2000), käidud Rootsis (2006) ning Ungari (2010) ja Tšehhi 
(2018) rahvusvahelistel tantsufestivalidel.

Eks kakskümmend viis aastat ole rühma tegevuste nimekirja ikka üsna pikaks 
venitanud, aga nagu eelpool öeldud: ilma fantastilise juhendaja ja suurepäraste 
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naisteta poleks ka neid tegevusi mitte. Nüüd on kõigil huvilistel võimalik Meie Mari 
olemusest ka raamatust lugeda, sest just sünnipäevaks ilmus Meie Mari „Muraka 
memuaarid“, mille sissejuhatus annab päris hästi edasi kogu Marikeste olemuse: 
„Ja väljakule tormab triibulises seelikus rahvariietes naine. Täiesti selge on, et ta 
on eksinud ja ei leia üles oma naisrühma. Aga mis on temaga juhtunud? Tema 
suu ümber paistab midagi roosat. Kas tõesti on tal langetõvehoog peal? Kus on 
meedikud, miks me ei näe neid tema poole tõttamas? Aga ei, rahvariietes naine 
jookseb hooga üle väljaku, kollased tutid lehvimas. Ja mis selgub, see on Meie Mari, 
kes ei suutnud kiusatusele vastu panna ja üritas enne tantsunumbri alustamist ära 
süüa vähemalt ühe sefiirikorvikese ...“

Päris kindel on, et Meie Mari jätkab sama ägedalt ja armsalt veel vähemalt 
järgmised veerandsada aastat. Kui ikka sünnipäevaks Meie Mari moosi ka 
kingitakse, on tantsujalgade kepsutamine veelgi lõbusam. 

Malle Aia ja Meie Mari Murakas Raine Lindepuu 

Naisrahvatantsurühm Meie Mari 25 aasta juubelil koos endiste seltsimaja 
töötajatega. Foto: Riina Mägi



84 | JÕGEVAMAA

EV100 kingituseks valmis kõlakoda koos 
lipuväljaku ja tulealtariga

Sadala kogukond kinkis EV100 puhul oma rahvale ja Eestile kõlakoja koos 
lipuväljaku ja tulealtariga. 14. juulil peeti Sadalas maha suur rahvapidu, et koos 
laulda ja tantsida ning kõlakoda ja lipuväljak pidulikult avada.

Kõlakoja rajamisega soovis kogukond hoida vanemate sõjaeelset traditsiooni, 
mil ehitati Eestis kõlakodasid, et laulmiseks, pillimänguks ja tantsimiseks oleks 
oma koht. Mitmed suved on laulu- ja tantsuürituste läbiviimiseks sobitatud Sadala 
rahvamaja kõrvale plats ning vajadusel püstitatud laulmisvõimaluse tekitamiseks 
mõned astmed. Sadalas on au sees ka näitemäng ning selleks on vaja nii seljatagust 
kui ka peavarju, mida kõlakoda nüüd pakub. Tantsijatelgi on hea võimalus tantsida 
kõva „põranda“ peal. Talukivi on jalale kindlam kui murupind. Laulu ja tantsu 
kõrval on Sadala rahvale oluline lipukultuur, mida väikeses piirkonnas ühiselt 
kogukonnaga jagada. Vanemad aitavad neid oskusi meelde tuletada ja noored 
saavad uusi teadmisi. Sadala külade seltsi juhatuse esimehe Pille Tuti sõnul sai 
lipuväljaku idee alguse juba paari aasta eest, mil võeti nõuks vabariigi juubelil 
heisata rahvamaja kõrval riigilipp. Nüüd on unistus täitunud. Lipuväljakule on 
püstitatud viis lipumasti, kus lehvivad pidupäevadel Eesti vabariigi, Euroopa liidu, 
Jõgeva maakonna, Jõgeva valla ja Sadala külade seltsi lipp.

Oluline element kompleksis on ka maakivihall tulealtar. Kaasaegsel altaril saab 
tuld süüdata ning hoida iga ilmaga. Tulealtaril on keskne roll Eesti vabariigile 
olulistel tähtpäevadel. Eriline koht on tulel näiteks tuleval aastal, kui esimesest 
üldlaulupeost möödub 150 aastat. Lisaks laulupeole möödub Sadala esimesest 
laulupäevast 85 aastat. Esimesed teated Sadala kultuuritraditsioonidest pärinevad 
juba ülemöödunud sajandist. 1883. aastal loodi Laiusel Tähkvere vallas lauluselts 
Edendus. 1898. aastal loodud kohaliku põllumeeste seltsiga korraldas Edendus 1934. 
aastal Sadala I laulupäeva. Laulupäevad said Sadalas teoks ka 1936. aasta 26. juulil, 
1938. aasta 24. juulil ning 1940. aasta suvel. Laulupäevad muutsid pidulikumaks 
kontsert-jumalateenistused, mille viisid läbi kirikuõpetajad nii Laiuselt kui ka 
Tartust. Kõigil neljal laulupäeval mängis pasunakoor Miina Härma „Tuljakut“.

Kõlakoda on rajatud „tumbadele“, nii käib kõla ka alt läbi ning kõlakoja nimi 
on igati välja teenitud. Muidu on laululavad betoonist ning eluiga saab mõõta saja 
aastaga, ent Sadala kõlakoja ehitamisel oli kesksel kohal puit. Kõlakoja „tumbad“ said 
paika sügisel, et näha, kas ja kui palju maapind kiigub ja kõigub. Kõlakoja puidust 
kaared painutati ja liimiti kokku talvel siseruumides, seal oli palju käsitööd. Kevadel 
toodi osad kohale ning hakati kõlakoda kokku panema. Sadala kõlakoda meenutab 
kujult poolikut kirikukella ning heliseb nagu õiged kellad ikka. Kaare ees on 40 
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pinki, kus on kohti 250–300 inimesele. Ülejäänud ala saab katta piknikutekkidega, 
mis on eriti mugav kärudega noortele peredele, kes saavad endale mõnusa olemise 
luua. Kõlakoja ehitamine ja sinna ümber lipuväljaku loomine annab piirkonna 
küladele koha, kus on võimalik üheskoos aastaringselt tähistada pidulikke ja 
väärikaid sündmusi ning viia läbi kogukondlikke tegevusi. „Meie kogukonnal – nii 
koolil, lasteaial kui vanematel inimestel – on võimalus end platsil iga päev hästi 
tunda,“ märkis Pille Tutt. Koolilapsed saavad koos juhendajatega läbi viia õuesõppe 
tunde. Vanematel inimestel, kes tulevad jalgsi poodi, on võimalik seal kokku saada, 
istuda ja juttu rääkida. „Kollektiivid saavad kevadest sügiseni väljas oma proove 
teha ja üritusi korralda,“ lisas Pille Tutt. Talvel, kui on vähegi lund ja ilma, saab aga 
kõlakoja juurde rajada lumelinna.

Kõlakoja ja lipuväljaku avamise puhul peetud ühislaulmisel, tantsimisel ja 
pillimängimisel lõid kaasa koorid Sõbrahing, Palamuse Kuus Õuna, Jõgeva 
kammerkoor, Serviti, Torma kammerkoor, Jõgeva meeskoor Mehis ja Eesti 
vabaõhumuuseumi koor. Tantsurühmadest astusid üles Tantsulust, Sirtsuline, 
Jõgevahe Pere, Meie Mari, Torma ja Lahe. Segarühmadest keerutasid tantsu 
Kaaratsim, Tootsid-Teeled, Laiuse-Sadala noored ja meesrühm SaMaKaS. Rõõmsat 
peotuju hoidis rahvamuusikaansambel Tuustar ning Kaitseliidu Jõgeva maleva ja 
Torma puhkpilliorkester. Laulmise, tantsimise ning pillimängu sidus kokku Virve 
Muser. Päeva juhtis Valdi Reinas ja noored kogukonna liikmed Markus Kuslap, 
Trevor Nork, Johanna Pärna, Mia Meribel Kirjutaja ja Illimar Miško. Laulu- ja 
tantsulusti jagus hommikutundideni. Tantsumuusikat mängis ansambel Absolut 
Lühis ning retrodiskol keerutas plaate DJ Erkki ja Peeter.

Suurel rahvapeol avas „EV100 igas külas“ programmijuht Merle Jantson 
kõlakoja kaarel EV100 metalltahvli. Tänuplaat avati ka suurematele toetajatele ning 
sponsoritele: Marko Nork ja Primest OÜ, Mikk Tutt ja MikuMikkel OÜ, Ants Joala, 
Kalle Maasik, Sulev Tutt ja Miku talu, Andres Meos ja Sadala veod OÜ, Jõgeva 
vald ning projekti eestvedaja Pille Tutt. Lisaks tänati kõiki neid, kes olid jõu ja 
nõuga abiks: projekteerija FIE Aivar Kõivistik ja Rootsi talu, ehitaja Aivar Matt ja 
Mauleman OÜ, ehitusjärelevalve Kalev Pärn ja Pärn projekt OÜ, elektri paigaldas 
Igor Jaagumets ja Särts OÜ, kiviparketi paigaldaja Helmer Sõrra ja Helmer OÜ, 
pingid ehitaja Roomet Allas ja Krabi grupp OÜ. 

Sadala kõlakoja ja lipuväljaku rajamiseks on saadud toetust mitmest projektist. 
Jõgeva vald kattis kõlakoja projekti omaosaluse; MTÜ Eesti külaliikumine Kodukant 
ja EV100 toel saadi kõlakotta elekter. EV100 toetas teavitamisega. Kõlakoja 
ehitamiseks taotleti toetust Jõgevamaa koostöökojast ning rahastajaks oli Eesti 
Leaderi programm. Ideest teostuseni eestvedajaks oli Sadala külade selts.

Marge Tasur, Jõgeva valla avalike suhete peaspetsialist
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JÄRVAMAA
Järvamaa tunnustused 2018

SEGARAHVATANTSU 
RÜHM LOOMISEL 

Parim kollektiiv 2018 

MONIKA KIRSS Kultuurielu edendaja 2018

EVA LINNO Kultuurihoidja 2018

Kultuuritegija preemia

MARGUS TIITSMAA 
Aktiivse näitustegevuse ning noore kunstnike 
põlvkonna kasvatamise eest

Kultuurisündmuse preemia:

HARRI AUSMAA 
Paide Teatri loomine. Eesti teatrimaastiku 
värskendamise ja Paide ning kogu Järvamaa 
kultuurielu rikastamise eest

Kultuuripärli preemia:

TIINA KIVIMÄE  

Aastakümnete jooksul tehtud töö eest Järvamaa kul
tuuripärandi säilitamisel, muusikaelu rikastamisel ja 
suunamisel ning maakonna laulu- ja tantsupidude 
lavastamisel

Foto: Maarja Trauss
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Järvamaa ekspertgrupi elutööpreemia:

VELLO KALLANDI  
Kesk-Eesti kultuuriloo uurimise, jäädvustamise ning 
tutvustamise eest

Tantsud südames – südamega tantsud

Särasilmne tantsujuhendaja Monika Kirss on rahvatantsuga tegelenud 
üle kümne aasta. Neist viimased viis on ta olnud ka tantsujuhendaja nii oma 
kodurühmale Väiksed Viisud, kui ka Türi kultuurikeskuses kokkusaavatele 
laste- ja noorterühmadele. 

Monika Kirss: Lapsepõlves ei teadnud ma rahvatantsust midagi, lasteaias sai 
hakatud tegelema võimlemisega ja seda kooli ajal tõsiselt ka jätkatud. Sel ajal ei 
olnud rahvatants nii populaarne ja ajaliselt mahukate võimlemistreeningute 
kõrvalt millegi muuga tegelemiseks aega ei jäänudki. Kui tahad hästi teha, tuleb ka 
panustada.

Kui olin Tallinnas ülikooli lõpetanud, olin kindel, et linna elama ma ei jää. 
Selleks, et maale tagasi tulla, pidin töökohta vahetama. Erialast tööd oli Järvamaal 
keeruline leida ja olin nõus tööle asuma ka teistesse ametitesse. Sain tööd Väätsal 
noorsootöötajana. See võis olla umbes aastal 2008, kui liitusin Väätsal uuesti tegevust 
alustanud neiduderühmaga. See oli minu jaoks uus ja huvitav kogemus, sest enne 
seda polnud ma tõesti rahvatantsuga kokku puutunud. Umbes samal ajal läbisin 
ka põhivõimlemistreeneri kursused ja alustasin Paides lasterühmade treenimisega.

Väätsal sai neiduderühmas tantsitud paar aastat, siis jäin lapsega koduseks. 
Umbes viis aastat tagasi istusime sõpruskonnaga koos ja tuli hull mõte: teeme 
rahvatantsurühma ja osaleme Järvamaa laulu- ja tantsupeol. Põhimõtteliselt 
viimasel minutil saime sinna ennast kirja. Ja mida edasi teha? Polnud ju veel rühma 
ega tantsusid ja pidu juba kevadel tulemas.

Tavaliselt on rahvatantsus see mure, et ei mehi ega poisse pole lihtne tantsu 
juurde meelitada, kui nad aga kord selle tee ette võtavad, ei saa enam pidama. 
Meil olid alustades mehed pea olemas, kuulutasime mitmel pool, et otsime 
rahvatantsuhuvilisi naisi. Soovijaid oli palju. Tegime siis ikka valiku, lähtudes 
sellest, et saaks rühma tuttavad inimesed, lihtsam suhelda ja tantsida ka.

Selliseid, kes kergelt iga asja peale „ei“ ütlevad, oleme püüdnud vältida. Rõõmus 
meel ja pealehakkamine on olulised, eks trennis on vahel ikka raske ja midagi tuleb 
kordi läbi tantsida enne kui selgeks saab, Ja eks mõni kipub vahel vihastama ka, 
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aga seda läbi huumori, või lõõbi, nagu meie ütleme. Kõige tähtsam on, et silmad 
säraksid ja tuju oleks hea! Küll need tantsusammud ka ükskord külge jäävad.

Aga selgeks me need tantsud saime. Ja päris tore oli ühisproovis vaadata, kuidas 
meie rühmal kõik enam-vähem hästi välja tuli, samas kui vanad tegijad võisid endale 
proovis ka apsakaid lubada. Meil lihtsalt pidi kõik selge olema ja pingutasime ikka 
ühtemoodi, olgu selleks proov või pärisesinemine.

Tantsujuhi oskusi olen lisanud erinevatelt kursustelt ja seminaridelt. Soov 
oleks kunagi ikka minna ka rahvatantsujuhtide kooli, kuid hetkel ei ole see mitme 
töökoha, väikeste laste ja teiste õpingute kõrvalt ajaliselt kahjuks võimalik. 

Põhitööks on sul õpetajaamet Väätsa põhikoolis? 

Eks matemaatika sobib tantsuga kokku, siingi on oma korrapära ja rütm nagu 
arvude maailmas.

Hetkel juhendad lisaks Väikestele Viiskudele ka kolme rühma, mis 
koosnevad põhiliselt Türi põhikooli õpilastest, kellest vanimad kuuluvad 
rahvatantsurühma Visselid. 

Kolm aastat juhendasin ka Türi ühisgümnaasiumi noori. Seal oli see 
mure, et noored said tihti alles viimastes klassides aru, et neile meeldib 
rahvatants, aastakese sain neid õpetada ja juba nad läksidki mujale. Siis 
tuli kogu protsessiga otsast alustada. See tegi natuke kurvaks, sest mingile 
tasemele jõudmine võtab ikkagi aastaid ja areng jääb õpetajal nägemata. 
Ja nagu eespool mainitud, siis noormeeste tantsima saamine on vägitükk omaette. 
Vahel muidugi ei oska lootagi, et tavaliselt päeval tundides üsna tõsise olemisega 
poiss võib õhtul rahvatantsu tulles hoopiski teine inimene olla, energiline ja 
enesekindel, aga nii on juhtunud.

Kuna tänavu sügisel rühma kokku ei saanud, jätsime ühisgümnaasiumi selleks 
aastaks pausile. Sel hooajal on ilmselt kõigil rahvatantsurühmadel üks suur soov 
– pääseda juubelitantsupeole. Me ikka väga loodame, et tantsud saavad selgeks ja 
jätame otsustajatele hea mulje. Eks esinemisi jagub ka väljaspoole suuri pidusid, kõik 
annavad kogemusi, samas eeldavad head rühmatööd. Rühm on meie sõpruskond, 
üksteise hoidmine ja toetamine on oluline, virisemist me ei salli.

Kui minna tagasi loo pealkirja juurde, siis iseloomustaks Monika tegemisi 
need paar lauset mille pani kirja tema rühmakaaslane: „Monikal ongi tants 
kõige paremas ja suuremas tähenduses südames, hinges, kehas. Ja kõik tantsud, mis 
ta teeb, olgu siis kellegi teise loodu või tema enda tehtud, teeb ja õpetab ta alati 
südamega. Tema jaoks on väga oluline konkreetse tantsu sisu, tähendus ja sõnum. 
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Ka näiteks Väikeste Viiskude tänukontserdi või siis 2019. aasta Järvamaa laulu- ja 
tantsupeo kava koostades on ta kõigi tantsude sisu endale selgeks teinud ja kavad 
sellest lähtuvalt  koostanud.“

Teet Reier

Järvamaa kinkis Eestile meie riigi ja väärtuste 
kujunemisest rääkiva  laulu- ja tantsupeo

Tänavu mais toimunud Järvamaa laulu- ja tantsupidu „Oleks minu olemine“ 
rääkis iseotsustamise ja -tegemise võimalusest ning sellest, et rahva ja riigina 
kestmiseks on vaja jõudu, jaksu ehk noori ning järjepidevust. Pidu pööras 
tähelepanu Eesti ajaloole, rääkides toimunud muutustest ja väärtuste kujunemistest 
läbi vabariigiga pea sama vana mehe elupajatuste. 

Kõige otsem tee linna viis läbi metsa. Ema laulis kõndides ikka: „Sa mets oled 
must ja tume ja muremõtetes … ja üksikud kuusekroonid, need tõusivad kõrgele …“. 
Lapsepõlves käisime ema, isa ja õega tihti metsas. Marjul, seenel, lilli korjamas. Seal 
oli natuke hirmus ka. Aga rohkem oli tore, sest ema ütles metsa jõudes, et nüüd võite 
hõisata nii palju kui tahate. Seda võimalust kasutasime rõõmuga. Mets vastas alati.

Järvamaa laululapsed. Foto: Maarit Nõmm
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Peo läbivaks teemaks oli mets. Idee autorid on kirjutanud: „Metsapuud on 
nii järvamaalastele kui kõigile eestimaalastele aastatuhandeid peavarju andnud: 
kõrvetava kuuma ja külma eest, vihma ja vilu tuule eest, olgu teekäija või töötegija 
ülemast või alamast soost. Nii nagu 100 aastat tagasi, leidub meil ka täna küllaga 
puusuitsuseid linnu, aleveid ja külasid. Koduhoovides ja kuurides on ootel 
kilomeetreid puuriitu. Seisavad seal justkui tummad terve talupojamõistuse 
säilimise tunnistajad.“ 

Minu papa ja mamma elasid Vaadimäel. Kui neile külla läksime, siis paistsid 
tulijale üle metsatuka juba kaugelt silma kaks kõrget mändi: papa ja mamma. Nii me 
neid puid nimetasime.

Pidu näitas end ka Paide linna reklaamtulpadeks veetud puuriitadega ning peo 
ajal olid värskelt lõhutud küttepuud osa etendusest, seda nii puuriita laotuna kui 
sealsamas peategelase kirvehoopidest lõhutuna, viies värske kase lõhna vaatajateni. 
Ka peotule teekonnal, mis sai alguse Vargamäe kultuurihiiest kultuuripreemia 
laureaatide puude istutamisega ja läbis peo alguseks kõik kolm Järvamaa 
omavalitsust, pöörati tähelepanu Eesti sünnipäevale ning istutati puid. Peonädalal 
toimusid puude riita ladumise talgud, kus rahvatantsurühm Loomisel ladus peolaval 
kasutatavad küttepuud talgutel auto peale ning Paide ühisgümnaasiumi õpilased 
ladusid vallimäel puud riitadesse. Pärast pidu tulid puuriitade äravedamiseks 
appi Paide gümnaasiumi rahvatantsurühmad Keerutajad ja Südameke ning Paide 
ühisgümnaasiumi rahvatantsurühm Seltskond, just nii nagu peo peategelane 
unistab: „Oh, tuleks noored koju käima … Küll siis saaksime palju tööd tehtud!“. 
Noorte kaasalöömine andis julgust uskuda, et meie peol on elujõudu veel pikkadeks 
aastateks. Metsast ja puudest inspireeritud teemat aitas köita tervikuks Anneli 
Kengi teostatud kujundus, alustades peo logost ja trükistest ning lõpetades puust 
lõigatud rinnamärkidega. 

Ka laulu- ja tantsupeo rongkäik „Sirgumine“ kandis peo ideed. Aastate ja 
aastakümnete jooksul kasvanud eluringid põimiti üheks. Rongkäigu idee autori ja 
korraldaja Valev Väljaotsa idee kohaselt oli rongkäigu alguses justkui kolm tugevat 
Järvamaa omavalitsuste kollektiividest moodustunud juurt, mis teineteisest läbi 
põimudes hakkasid sirguma puuks. Tüvi ei olnud sirgjooneline ja kohati oli ehk 
ladvast murdumise märke, kuid visalt ja lähedusest tuge saades kasvati tugevaks 
ja tuulte käes vankumatuks. Paide vallimäel olime üksikuna kui puud oma 
aastaringidega, kuid koos tihe mets, kus igaühel meist ja metsana koos on rääkida 
oma lugu.

Vist kuuendas klassis käisime metsa istutamas. Ju me selle eest siis mingi kopika 
ka saime. Mul on nagu roheline emailämber silme ees, kus  olid puuistikud sees. 
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Rongkäik. Foto: Maarit Nõmm
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Nüüd on see mets ikka täisjõus juba. Kui ma linna sõidan, siis tee viib sealt mööda. 
Millegipärast pööran alati pilgu nende puude poole. Jõulukuuske ma sealt kunagi ei 
tooks …

Peol kõlanud muusika ja esitatud tantsud olid kavva valitud riigi sünnipäeva 
kohaselt, et oleks läbilõige erinevatest kümnenditest ning eri vanuses esitajatest, et 
kõik koos vana mehe mälestustega seaks kokku meie oma loo. Laulu- ja tantsupeo 
projektijuhi Kersti Viilupi jaoks oli üks liigutavamad hetki peol hümni laulmine: 
„Ma ei ole varem tähele pannud, et traditsiooniliselt peo alguses kõlavat hümni 
nii südamest lauldaks, seda tegid nii laval laulnud ühendkoor kui pealtvaatajad ja 
ka oma esinemisjärge ootavad tantsijad. Noorte segarühmade „Pihlapuu“ on alati 
hinge paitanud, nii ka seekord. Pisara tõi aga silmanurka hoopiski „Ilusa maa“ saatel 
vana peremehe abiliste väljatulek ja puude riita ladumine, kui Uno Aan seisis teisel 
pool riita ja tänas iga laotud halu eest. Sel hetkel meenus peo ideeloost, et vabaduse 
ja oma riigi hoidmiseks on vaja jõudu ja jaksu ehk noori, ning järjepidevust, sest 
ainult nii jääme kestma rahva ja riigina. See hetk jääb pikalt meelde. Ja ma olen väga 
tänulik, et meie oma noored rahvatantsijad tulid enne ja pärast pidu appi riitasid 
laduma, see näitab, et meie pidudel ja Järvamaal on tulevikku.“

Lisaks kasutati lavastuses üle 100 aasta vanust rahvuslippu, millel on omakorda 
põnev lugu jutustada. Peo peategelase, vana peremehe osas esinenud Uno Aani 
sõnul lasi selle lipu 1905. aastal valmistada Merja küla Rätsepa talu peremees Jakob 
Krensberg (Jakob Grenzmann). Lipu kokkuõmbleja olnud keegi Roosna-Allikult. 
Milleks lipp lasti valmistada ja kus teda tsaariajal kasutati, pole kindlalt teada. Eesti 
vabariigi ajal oli see lipp lehvinud vahel ka võidupäeval Merja linnamäe lipumastis. 
Okupatsiooni ajal hoidis lippu Juhan Muuk, kes oli lipu paigaldanud plekktorusse 
ja peitnud kuuri seina sees olevasse peidikusse. Vanaisa peidupaigast leidis lipu 
lapselaps Vello Kivika. Ta andis lipu hoiule Lüüside perele Rakkes. Taasiseseisvuse 
ajal toodi lipp Rakke muuseumi. Muuseum andis lipu tagasi Merja külarahvale, kes 
heiskas taasiseseisvuse päeval lipu jälle Merja linnamäel. Nüüd on lipp hoiul Koeru 
muuseumis.

Peost võttis esineja või pealtvaatajana osa üle 4000 inimese ehk ligi 13% 
Järvamaa elanikkonnast. Piletitulust annetati igalt ostetud piletilt 20 senti Järvamaa 
kogukonnafondi Pärandi sihtkapitali toetuseks. 

Järvamaa laulu- ja tantsupeo üldjuht, idee autor ja lavastaja Tiina Kivimäe 
kirjeldas oma tundeid nädal pärast pidu: „Nii tore on siit-sealt kuulda mõttekilde 
või vaadata pilte ning videojuppe. Hing on väga täis ja ilus on olla! Aga ilma 
kollektiivide juhtideta ei oleks sellest rabelemisest mingit tolku ja ilma armsate 



JÄRVAMAA | 93

lauljate-tantsijate-pillimängijateta ei oleks sellel kõigel mõtet. Lisaks näitlejad ja 
noored solistid, kõik said suurepäraselt hakkama! Millise rõõmuga rahvalaulik 
Urmo Kütismaa peol kaasa lõi ja kuidas vana peremees Uno Aan täiendas meie 
lugu oma mälestuste ja siirusega – kogu see koostöö pakkus ainult naudingut! Ja 
kuur ja puuriidad ning see, kuidas need valmisid või kui palju noori oli kaasatud, 
see oli lihtsalt super! Peojuhtide puidust lõigatud märgid, mis valmisid koostöös 
Võrumaa kutsehariduskeskusega ja juhendajatele kingitud kasepuud, see kõik sulas 
lõpuks kogu peo ideega üheks ning leidis kiitust saajatelt. Ma tänan eranditult kõiki, 
kes sel ilusal õhtul vallimäel meie 100 aastat vanale Eestile sünnipäeva puhul rõõmu 
valmistamas olid!“

26. mail Paide vallimäel toimunud Järvamaa laulu- ja tantsupeo korraldamist 
toetasid kodanikuühiskonna sihtkapital, Eesti kultuurkapital, kultuurkapitali 
Järvamaa ekspertgrupp, rahvakultuuri keskus, Paide muusika- ja teatrimaja, Paide 
linn ja Järvamaa omavalitsuste liit. Tänavune Järvamaa laulu- ja tantsupidu „Oleks 
minu olemine“ oli kingitus Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks.

 Kersti Viilup (peo projektijuht)

Tekstis on kasutatud Järvamaa laulu- ja tantsupeo juhtide Tiina 
Kivimäe, Sirje Graubergi ja Ülle Vaasi mõtteid ja mälestusi. 

Kuidas kohalik kultuurikeskus mõjutas 
karjäärivalikut

Järva vald tähistas 21. oktoobril oma esimest sünnipäeva. Seitsmest omavalitsu-
sest, kes kogukondliku toimimise poolest olid väga erinevad, moodustus 
haldusreformi käigus üks omavalitsus – Järva vald. Valla kultuurielu juhib 
nooruke naeratav spetsialist Triin Väin. Oma õblukestele õlgadele on ta maakonna 
kultuuriinimeste arvates võtnud üle jõu ja mõistuse käiva ülesande, kuid Triin astub 
kindlal sammul eesmärgi poole. Ta teab, kuhu ta astub. Ta teab, kuhu ta peab välja 
jõudma. On ta seda alati teadnud?

Triin, oleksid Sa linna tüdrukuna arvanud, et satud maale elama ja töötama?

Triin Väin: Olen sündinud, elanud, õppinud ja töötanud Paides. Nüüdseks olen 
umbes kümme aastat elanud Amblas. Seega saab öelda, et olen põline järvakas.
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Ma ei mäleta, et mul oleks kunagi olnud mõni kindel unistuste elupaik. Elu 
Paides oli põnev. Sain tegeleda asjadega, mis mulle meeldisid ja minu ümber olid 
toredad sõbrad. Toona olid mul muidugi mõned soovid. Näiteks saada omale 
koer, reisida Pariisi, õppida näitlejaks või saada tööle raadiosse. Tänaseks on minu 
lapsepõlveunistused peaaegu täitunud ning uued eesmärgid seatud. Tuleb julgeda 
unistada ja näha vaeva, et nende unistuste poole püüelda. Siis on ka kindel, et need 
täituvad.

Amblas elan ma tänu oma elukaaslasele, kelle lapsepõlvekodu on siin. Otsus 
päris oma kodu siia luua, tuli meil üksmeelselt. Siin on ilus ja hea elada. Et saan 
koduvallas töötada, on mulle väga suur au, ent samas ka tõsine vastutus. Mulle on 
antud võimalus olla osa meeskonnast, kus kõik meeskonnaliikmed töötavad ühise 
eesmärgi nimel – luua vald, kus on kõigil hea elada. 

Mäletan, et keskkoolis käies tegelesid aktiivselt kultuurilise tegevusega. 
Aimasid, et lähed seda ala õppima ja et sellest saab Sinu põhitöö?

Kultuurilise tegevusega sain noorena Paides tegeleda tänu kohalikule 
kultuurikeskusele ja sealsetele töötajatele, kes mind märkasid, usaldasid ning 
selleks võimaluse andsid. Paide kultuurikeskusel (praegu Paide muusika- ja 
teatrimaja) on oluline roll minu õpingute ja ametikoha valikul. Põhikooli õpilasena 
sain ma võimaluse osaleda lavastuses, mille kirjutas ja seadis lavale kultuuritöötaja 
Tiia Tamm. Algklassides käisin ma kooli näiteringis ja mudilaskooris, õppisin 
huvikoolis flööti. Esinesin kooli üritustel ja aktustel. Paide kultuurikeskuses käisime 
klassiga palju teatris. Teadsin, et osades lavastustes teevad kaasa ka Paide noored ja 
kultuurimaja töötajad. Neid vaadates tekkis ka minul suur soov ja tahtmine suurel 
laval esineda. Et unistused täituksid, tuleb nende nimel tegutseda. Ühel hetkel 
otsustasin uurida, kas ka minul on võimalus sinna näitetruppi kuuluda. See oli 
minu esimene tutvus Tiiaga. Kui esialgu oli Tiia toona veidi kahtlev, andis ta lõpuks 
siiski mulle võimaluse. Sellest kasvas pikk ja hea koostöö. Kohalikul kultuurimajal 
või kultuuritöötajal võib seega olla oluline roll ühe noore kujunemisel või elukutse 
valikul. 

Sul on erinevad kogemused, nii töötamaks suures majas suure meeskonnaga 
kui olles väikeses maakohas väikese kultuurimaja juhataja. Millised on 
kultuuritöö võlud ja valud?

Suurim võlu on meie inimesed ja kogukond. Väiksemas kohas on see eriti 
oluline, sest kohalikud inimesed tegutsevad aktiivselt kultuurimajade huvitegevuses 
ja aitavad kaasa korraldustöös. Me tegutseme koos ühise eesmärgi nimel. 
Kultuurimajal on oluline roll ühtekuuluvustunde loomisel kogukonnas.
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Maapiirkonna kultuurimajas töötamine andis mulle lisaks ürituste korralda-
misele kogemuse juhtida ja vastutada. Töö väikses kultuurimajas on mitmekülgne, 
vastutusrikas ja põnev. Üldjuhul on asutuses tööl üks kultuuritöötaja, kelle 
ülesandeks on kultuuriürituste ja huvitegevuse korraldamine ning läbiviimine, 
asutuse juhtimine, eelarve koostamine ja täitmine.  

Suures asutuses töötamise võlu on meeskond ja meeskonnatöö. Igaühel on täita 
oma ülesanne, kuid seejuures on väga oluline suhtlemine ja koostöö kolleegidega. 
Korraldusmeeskonda kuulusid heli- ja valgustehnik, kunstnik, võib-olla veel üks 
korraldaja, igapäevatööd ja asutust juhtis direktor. Väiksemas kultuurimajas on 
nendes ametites üks inimene. 

Arvan, et igas asutuses on oma võlud ja valud. Oluline on vigadest õppida ja 
muuta nõrkused tugevusteks ning valud võludeks. 

Lõpetasid 2018. aastal Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala 
ning asusid tööle suure värskelt loodud valla kultuurispetsialistiks. Aasta on 
kindlasti olnud pingeline ja töine.  Kuidas ennast taastad? Millised on Sinu 
huvialad?

Minu hobiks on tantsimine. Juhendan Paides ja Aravetel showtantsu trenne 
tüdrukutele ning käin rahvatantsu trennis, tantsin naisrühmas Sebijad.

Kodus on mul kaks Jaapani akita tõugu koera: Daruma ja Maji. Oma vaba aja 
veedan kõige meelsamini koos nendega. Veedame aega kodus, käime jooksmas või 
jalutamas. Majiga käime ka koertenäitustel, 2018. aastal  sai ta Eesti tšempioniks. 
Daruma on rohkem kultuurikoer, käis minuga tihti kultuurimajas tööl kaasas, 
nautis tähelepanu ja seltskonda. 

Sinu tee pole olnud sile ja sirge. Kas ka Sinu kohta võib väita: inimene mõtleb, 
kuid saatus otsustab? Oled Sa oma otsingutes jõudnud sinna, kus tunned end 
õiges kohas olevat?

Olen pigem inimene, kes tahab väljakutseid, et sealjuures õppida ja areneda. Elus 
on mul vedanud, olen saanud teha asju, mis mulle meeldivad ning seega pean iga 
kogemust omaette väärtuseks. 

Külliki Aasa
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LÄÄNEMAA
Läänemaa tunnustused 2018

Läänemaa Kultuuripärl

GÜLNAR MURUMÄGI  järjepideva Haapsalu kultuurielu edendamise eest

Elutööpreemia

HELGI MILLER  rahvatantsupärandi hoidmise eest 

Aastapreemiad

EVALD OKASE 
MUUSEUM  

suvise kunstielu elavdamise eest Haapsalus

KADI PAALISTE „Linnamäe 500“ sündmuste korraldamise eest

LÄÄNEMAA 
ÜHISGÜMNAASIUM

muusikali  „100 aastat koolielu“  väljatoomise eest

KALLE LÕUNA
raamatu  „Lend“  väljaandmise  ja   kooli 
ajaloomuuseumi  loomise eest

Heljo Talmeti nimeline rahvatantsupreemia

ILMA ADAMSON

Läänemaa tantsupidu 2018. Foto: Madis Mintel
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Nüüd on minu kord

Läänemaa tantsupidu „Nüüd on minu kord“ oli kingituseks  Eesti vabariigi 100. 
sünnipäevaks.

Läänemaa on maakond, kus tantsupidu toimub igal aastal. Ikka oodatakse 
järgmiselt peolt midagi uut ja teistsugust. Nii traditsiooniline, kui tantsupidu oma 
olemuselt on, on seda raske muuta, kuid siiski mitte võimatu. 

2017. aasta suvine noorte tantsupidu näitas kõnekalt, et noored suudavad ise, ilma 
täiskasvanute juhendamise ja suunamiseta korraldada hingi puudutavat liigutavat 
sündmust, omamata selleks erilisi teadmisi ja oskusi. Vabaduse väljakul toimunud 
isetekkeline tantsupidu kõneles enda eest. Tantsupeo kontserdil andis Vanaisa 
noortele kullakera ning palus neil seda hoida ja kanda. Sellest tekkis ka meil idee 
kutsuda meie noorterühmade tantsijad lavastusgruppi. Esitasime ülekutse, millele 
saime üllataval toreda vastukaja – noorte huvi oli suur. 

Palusime noortel esitada oma nägemus peost: kuidas liigitada tantse, millise 
iseloomuga tantsud võiksid kavas olla, milline on peo idee. Ideekavanditest, mida 
noored kirjutasid, õhkus põlvkondade vahelise sideme rõhutamist ja koostegemise 
olulisust. Tantsupeo läbivaks jooneks sai suur tantsurõõm. Lavastusgrupi  
eesmärgiks oli korraldada pidu, mida mäletavad nii tantsuõpetajad, tantsijad, 
korraldusmeeskond kui ka publik. Tantsurühmadele oli see hea võimalus saada 
välja oma tavapärastest proovisaalidest ja näidata oma oskusi suurel väljakul 
tuhandete silmapaaride ees.

Tunnustuspreemiad

LOIT LEPALAAN   
kultuurielu  edendamise ja kohavaimu hoidmise 
eest  Kullamaal 

KÜLLIKE VALK kultuurielu edendamise eest Ridalas ja Martnas

PIIRSALU KÜLA SELTS Piirsalu küla rahvakultuuri edendamise eest

ARNO SUISLEP loomingulise töö eest

LÄÄNEMAA 
KESKRAAMATUKOGU 
LASTEOSAKOND

eriprojektide korraldamise eest

ALGOR STRENG Vormsi kultuurielu edendamise eest

ANNE HEIMANN raamatu „Risti raamat“ koostamise eest
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Tantsupidu jagunes kolmeks erinevaks plokiks. Esimeses, mis kandis pealkirja 
„Minu juured“, toodi vaatajateni pärimustantsud. Olulisel kohal oli rühmas kantavate 
rahvarõivaste päritolu, seetõttu tantsiti just selle piirkonna pärimustantse, kust 
pärinesid rühma rahvarõivad. Teises plokis „Minu olemine“ esitati lemmiktantse, 
mille tantsijad ning nende juhendajad valisid sellest valikust, mida on aegade 
jooksul soovitud ikka ja jälle tantsida. Viimases plokis „Minu kord“ tantsiti just 
selle peo jaoks valdavalt noorte lavastajate poolt loodud uusi tantse.

Teades noori, jagasime neile liigid ja igale noorele abiks mentori – kogemustega 
tantsujuhi. Kuulutasime välja uute tantsude loomise konkursi.

Peo õnnestumiseks vajasid noored lavastajad asjakohast ettevalmistust, sest 
varem polnud neist keegi tantsupeo korralduses osalenud. Pakkusime kogu 
meeskonnale koolitusi. Noored lavastajad, mentorid ja maakonna tantsujuhid said 
Kalev Järvelalt õpetusi tantsude loomise kohta. Esialgsetest väikestest ning kohati 
arglikest liikumistest kasvasid ajapikku mõnusad kombinatsioonid. Noortel autoritel 
oli võimalus oma loodu kohta saada asjakohaseid kommentaare ning soovitusi, 
kuidas teemat edasi arendada. Tantsude kombinatsioone katsetati tantsurühmades, 
kogeti loomingu sobivust või mittesobivust, ületati tekkinud raskused. Kogu 
koolitusprogrammi tulemusena valmis tantsupeo kavva kaheksa uut tantsu. Lisaks 
said noored Kalev Järvelalt näpunäiteid väljakujooniste koostamise ja väljakutöö 
kohta. Ettevalmistuste käigus märkasid värsked tantsuloojad, et kõik ideed pole 
alati teostatavad ja algsed mõtted vajavad paindlikku ümberkorraldamist.

Noortele lavastajatele kindlustunde andmiseks korraldasime tantsupäevad, kus 
viimistlesime ja täpsustasime õpitud tantse. Lavastajad tutvusid juba konkreetsete 
rühmadega, kellega edaspidi väljakul tööle hakati.

Eelnevatest aastatest erines seekordne pidu ka reklaamikampaania poolest. 
Viljandi kultuuriakadeemias õppiv Brita Kaljuvere, kes oli ka üks liigijuhtidest, 
korraldas oma praktika raames meie peo reklaamikampaania. Noortele omased 
sotsiaalmeedia keskkonnad aitasid siin palju kaasa. Facebooki ja Instagrami abil 
tutvustasime peole eelnevate nädalate jooksul kõiki liigijuhte ja mentoreid ning peo 
korraldustoimkonda. Reklaame avaldasime ka kõikides kultuuriportaalides ning 
EV100 ürituste kavas.

Noored lavastajad said praktilise kogemuse alates väljaku märgistamisest kuni 
oma joonise väljakule seadmiseni. 

Kui seni oli kõik rahulikult ja pingevabalt toiminud, siis proovipäevadel väljakul 
tööd tehes ning tantsijaid suunates kasvas ka ärevus: kas kõik plaanitu saab teoks, kas 
tantsija saab aru, mida talt oodatakse. Nii mõnigi lavastaja tunnistas, et juhipuldis 
olles jalg värises ja mõtet joone peal hoida oli raske, pinge oli suur.
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Traditsiooniliselt osalevad meie peol tantsijad alates lasteaedade rühmadest kuni 
memmedeni. Lisaks olid sel korral külalisrühmad Lääneranna vallast (10 rühma), 
kes vaatamata haldusreformile tundsid jätkuvalt tugevat sidet Läänemaaga ja kaks 
rühma Audru vallast. 

Rongkäik läbi Haapsalu linna piiskopilinnuse õuele kulges sel korral tänu 
linnusemuuseumi renoveerimistöödele samuti teisiti. Linnusele tehti justkui ring 
ümber ja siseneti peavärava asemel hoopis tagumisest väravast.

Pidu algas märgiliselt: lavastajad esitasid avanumbrina kampaaniast „Eesti 
tantsib“ tuntud Eesti tantsu „Tuulevaiksel ööl“, edastades seeläbi peo peasõnumi 
„Nüüd on minu kord“. Järgnesid pärimustantsude ja lemmiktantsude plokid. 
Väikesed Vormsi rahvarõivastes tantsijad tõid väljakule tantsuõpetajad, keda tänati 
sammude selgeksõpetamise eest. Ja suur põnevus: kuidas võetakse vastu uued, 
selleks peoks valminud tantsud. Rõõm tantsijate silmades, publiku soe, toetav 
aplaus andsid tunnistust, et uuslooming võeti hästi vastu. Mentorid juhatasid 
väljakule tantsijaterivi ette noored lavastajad, selle peo tegijad. Tänuks tehtu eest ja 
mälestuseks said kõik Heljo Talmeti elu ja loomingut tutvustava raamatu.

Pidu hakkas lõppema, veel viimast korda astusid kõik tantsijad publiku ette. 
Noorterühmade tantsijate – meie tuleviku tegijate – käte vahelt liikusid kõik 
liigid juba nähtud tantsudest võetud kombinatsioonidega väljakult ära. Väljaku 
peremeheks jäid aga noored. 

Rõõm ja rahu õnnestunud peost täitis hinge. Meie noored on võrratud! Nende 
kätesse võime julgelt usaldada oma kullakera – meie rahvakultuuri.

Tantsupeo pealavastaja ja kunstiline juht oli Liia Lees, assistentideks  Malle 
Õiglas ja Elor-Tõnuri Lees. Muusikajuht Margus Tokko, kujunduse eest vastutas 
Egon Erkmann ning korraldusjuht oli Marju Viitmaa. Noorteks liigijuhtideks olid 
Kristiina Kisler, Kaspar Nurmik, Brita Kaljuvere, Britta Sool, Aveli Meeles, Liivia 
Lints, Raido Liiv, Kevin Kelder, Kaarel Koit, Elor-Tõnuri Lees, Kaili Nurk, Piia 
Marie Leesme, Elerin Lees ja Kärt Vassar. Mentorid Lea Teder, Tiiu Tulvik, Malle 
Õiglas, Anne Kübarsepp, Raina Soosaar, Liia Lees, Erika Tee.

Liia Lees
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Haapsalus jätkub Valgele Daamile pühendatud 
vabaõhulavastuste traditsioon

„100 Valget Daami“, autor Piret Jaaks, lavastaja Siim Tõniste, 
kunstnik Kristjan Suits, muusikaline kujundaja Peeter Rebane.

Isegi Haapsalu iidne lossikummitus on liitunud EV100 aktsiooniga, mõtlesin, 
kui järjekordse Valge Daami lavaloo pealkiri teada oli. Eks seda „sajatamist“ veidi 
palju saab, aga mõttel – tuua lavale sada naist – , on jumet. Kontrolletendusel sai 
näha, mis sellest ideest välja koorus.

Valge Daami lavastus on nagu jõulujumalateenistus: toimub kord aastas, lugu on 
tuttav ja lõpp ette teada, aga ikka on tore osa saada. Ühel puhul orelimuusikast ja 
küünlasärast, teisel puhul sumedast augustiõhtust, mille muidu tõenäoliselt kodus 
teleri ees veedaks. Lavastuse loojad on aga kirikuõpetajaga võrreldes raskemas 
olukorras. Kui viimaselt eeldatakse, et protseduur on täpselt sama mis eelmisel 
aastal, siis lavaloo tegijatele heidetakse nõudlik pilk – millised uued aspektid sellest 
vanast legendist oskate esile tuua? Pole midagi ütelda, oli huvitav. Samad tegelased, 
kes alati, aga nende motivatsioon endisest erinev. Armukolmnurka polnud, oli 
karjäärihimu, kadedus ja mure oma kogukonna saatuse pärast. Oli soov Maarja 
kiituseks ja oma silma iluks kaunis kabel valmis ehitada.

Mida sa, hing, teha saad, kui teine enese elust hoolimata lubab nii kaua lossist 
armsamat välja nõutamas käia kui too vabaks antakse? Kui säherdune surma 
mõista, tuleb ikka, möödugu või sajandid. Valge Daami varasematest lavastustest 
ei mäleta nii heatahtlikku piiskoppi (Juhan Lehepuu), kes oleks valmis (teatud 
piirini muidugi) reeglitest üleastujale mööndusi tegema. Varasemad on, silmad 
pulkas peas, neiu kohemaid sissemüürimisele mõistnud. Ka ei tule meelde sedavõrd 
hakkajat, isetut, kogukonna eest seisvat ja kirglikku Mailat (Saara Nüganen), kes 
päris kindlasti pole nõus kandma ohvri ja vaga kannataja rolli. Selline korraldab 
ka Jüriöö ülestõusu nagu naksti ära! Äkki on põhjus selles, et teksti kirjutas naine? 
Viieteistkümnest lavatekstist kaksteist on loodud meeste poolt… Eks nemad 
kirjutanud peategelasse oma unistusi: naine on truu, vagur ja sinisilmne armastaja, 
nõid, tulnukas, saadik minevikust või tulevikust. Anneli Aken jättis küll oma 
versioonis peategelase tavapäraseks, aga kirjutas sinna kõrvale enese eluõnne eest 
võitleva Mareti – tüdruk punases ei unune niipea.

Girl powerit ehk maakeeli naiste väge õhkub lavastusest küll ja veel. Autor pole 
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puhast armastust kõrvale jätnud ega lahjemaks teinud. Kui seni toimus taluneiu 
ja toomhärra armumine vaat et enne esimest silmapilku, siis nüüd tekitab ühine 
huvi tähistaeva vastu kummaski teineteise vastu uudishimu ja poolehoidu, 
mis süveneb suureks tundeks pärast kutsikalikult armsaid ja kohmetuid 
tähelepanuavaldusi. „Juured on suuremad. Ma istutan nad pärast maha,“ sõnab 
Maila pärast Jakobi (Ott Raidmets) kiiruga kokku kahmatud lillekimpu vastu 
võttes. Noortel näitlejatel on õnnestunud armastajapaarile liha luudele mängida. 
Nad on siirad, sümpaatsed, mõjuvad loomulikult. Autori tahtel läheb neile 
korda ka see, mis jääb nende südameasjadest väljapoole. Tähistaevast sai juba 
nimetatud. Jakob soovib saada „varaseks Forseliuseks“ ehk siis maarahva õpetajaks, 
koolihariduse edendajaks. Maila ei taha minna mööda sissetallatud rada ja alluda 
traditsioonidele. Ta mõtleb ebaõiglusest: miks on ühed rikkad ja teised vaesed? 
Küsimuse peale, mida ta teha sooviks, vastab Maila: „Suuri tegusid. Ma tahaksin, 
et oleks rohkem ka midagi teha, kui ainult …  maad harida või põrsale rokka 
ette anda. Midagi peaks ju veel olema?“. Täna liigutaks Maila suuri masse, veaks 
üleilmset „Teeme ära!“ liikumist jms. Oma ajast ees noortel ei saagi hästi minna … 
Tänavune lavastus vahetas asupaika. Pikki aastaid on oldud toomkiriku emmal-
kummal küljel. Nüüd mindi vallikraavi nõlvale, ristimiskabelit markeerimas 
tellingud ja kaootiline kivikuhjatis. Väike linnus publiku taga pakkus täienduseks 
üpris autentset pilti pooleliolevast ehitusest. Napp kujundus oli piisav ja 
väljavalgustatud puud ning kivimüür mõjusid suurejooneliselt. Finaalis kerkinud 
õhuline aknaraamistik ja sellele langev valgus oli muljetavaldav. Küll on juba nähtud 
müürimist ja papist kivilahmakaid! 

Lavastus ise oli sümpaatne, südamlik ja sisukas, sealjuures mitte ainult armas-
tusest. Või siiski. Ainult armastusest. Armastusest vastleitud kallima vastu, oma 
küla rahva vastu, vabaduse ja õigluse vastu, lõppeks ka puhta ilu ning kunsti vastu, 
millega kerkivat kabelit ehtida. Kordagi ei tekkinud kujutatud tunnetele liiglääget 
mekki, kõlama jäi siirus, noorusest kantud naiivsus. Taas panustas lavastaja 
massistseenidele. Mäletatavasti astus suur hulk kostümeeritud linnarahvast publiku 
ette Ago-Endrik Kerge versioonis aastal 2004. Kas neid valgesse riietatud naisi nüüd 
just sada oli nagu pealkiri lubas, aga väljas oldi saja eest küll. Kui neid ikka hakkas 
tulema, kõigil vööpael pihta kinnitamas ja kivi kandamiks, siis hoidke, toomhärrad, 
alt! 

Valgetes suveriietes noored liikusid energiliselt, paarikaupa ja grupiviisiliselt, 
olles vallatud nagu vasikad koplis. Selles külas keskealisi ega vanureid justkui 
polnudki. Vanaema (Anne Pangsepp) poetas ootuspäraselt tarkuseteri ja süngeid 
ennustusi. Tume tulevik ja mure terendasid õhus. Koomuskit ei tehtud, nalja sai. 



102 | LÄÄNEMAA

Visati „Viimsest reliikviast“ tuntud kilde. Päriselt pahasid õigupoolest polnudki, 
ehkki vastandusid lossirahva must ja maarahva valge riietus. Paha oli aeg, kus 
ühed võisid teisi kivimurdu saata, kümnist tõsta, elustki ilma jätta. Rahumeelsest 
ja kunstilembesest piiskopist polnud kurja kehastusena asja. Karjäärihimuline 
reeturist Adolphus (Siim Maaten) mõistis oma eksimust kohemaid ja Issand ise 
karistas teda mõistuse ära võtmisega. Indrek Pangsepa kehastatud foogt jättis küll 
kavala ja ohtliku mehe mulje. Oli nagu Jago, kellel pole oma Othellot, keda üles 
keerata. 

Lavastuse lõpp oli kaunis, pidulik ja … deklaratiivne. Maila ütleb aknal olles, mida 
asjast arvata tuleks. Taas kord algteksti meenutades: lõpus ilmusid leinavad naised 
ja meelehaigena prohveti võimed omandanud Adolphus paiskab süüdistustega 
segatud ennustused piiskopile näkku: „Kes hukutab süüta neitsi, see ei pea mitte 
ise elus püsima. Kõik laguneb … laguneb! Lossi müürid hävinevad. Sõda ja rüüste. 
Tulekahju ja aeg. Ristimisvaagnat kasutatakse roojamiseks. Kaks kirikukella 
visatakse tornist alla. Kõik määndub! Kõik hävineb! Kuni tüdrukute häbi ja härja 
vedu kaovad ära! Siis tõuseb kõik taas ülesse. Õiglus seatakse jalule ja hukkujaid 
mälestatakse. Vabadus tuleb! Õiglus jääb!“. Piltlikult öeldes lossimüürid värisevad 
ja taevasse tõusevad tumedad pilved. Jah, Maila justkui vajub näidenditeksti lõpus 
vaikselt vasakule ära ning on arusaadav, et lavastaja soovis teda lõpustseenis esile 
tuua. 

Neljapäeva õhtul tegi parima rollisoorituse ilmataat. Oli just nii soe, sume, 
tuuletu ja selge taevaga kuuvalge õhtu nagu olema pidi.

Krista Kumberg
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Ridala kihelkonnapäev, 
EV100 kingitus – Ridala kihelkonna õunaaed

Idee rajada koguduse söötis seisvale heinamaale õunaaed tekkis koguduse 
liikmel Alar Lonksil. Mõtet kogukonnas tutvustades kasvas see nii sisult kui 
vormilt. Õunaaia parima koosseisu leidmiseks pöördusime maaülikooli Polli 
aiandusuuringute keskuse teadurite poole. Teadlaste kaasamise võtmeks oli Ridala 
kandi mees Aleksander Siimon: kuulus õunaaretaja ja Polli teaduspargi pikaaegne 
eestvedaja. Teadlased Toivo Univer, Kersti Kahu ja Kalle Võrk olid rõõmuga nõus 
abistama meid õunasortide valikul ning õunaaia planeerimisel. Kihelkonnapäevaks 
toodigi Mulgimaalt kohale kaubikutäis istikuid.

Lisaks õunaaia rajamisele hakkas plaan kasvama kihelkonnapäeva 
mõõtudesse. Ettevalmistamisse kaasasime Ridala kihelkonna tegusad külaseltsid 
ja vabaühendused, vabatahtlikud ümberkaudsetest küladest. Nii sai kõik kokku 
liidetud ja hakkas tunduma, et plaan võiks olla EV100 kingiidee projekti kirjutamise 
vääriline.

Ja ime läbi osutuski see 2017. aasta kevadvoorus Läänemaal ainsaks kodaniku-
ühiskonna sihtkapitali ja riigikantselei tähelepanu ja toetuse saajaks. Tegusa 
meeskonna toel panime plaanid paika, mõtlesime läbi ajakava, küsisime 
hinnapakkumisi, kalkuleerisime, prognoosisime ja alustasime tegutsemist.

21. juulil, koguduse nimepühaku Maarja Magdaleena mälestuspäeva ehk 
madlipäeva laupäeval kogunes rahvas Ridala mäele. Alustasime päeva õunaaretaja 
Aleksander Siimoni mälestamisega Ridala vanal kalmistul. 

Kirikus toimud kontsertidele oli kogunenud kirikutäis rahvast. Esinejad olid 
seda väärt, et neid hardas imetluses kuulata. Esinesid Haapsalu poistekoor ja 
kammerkoor Collegium Musicale. Kammerkoor oli oma kava kokku pannud Eesti 
autorite loomingust. Paljud laulud olid tuttavad koraaliraamatust, olid ka muud 
imeilusad laulud läbilõikes kodumaa ajaloost. Taas sai tähelepanu osaliseks Ridala 
kandi mees, Cyrillus Kreek ja tema looming.

Pärast kirikukontserti avasime kohalike käsitöötegijate ja talutoodete laada. Sealt 
sai endale osta nii peeneid pitsrätte, kaltsuvaipu, mett kui muid hõrgutisi. Laadale 
müüjate kutsumisel olime seadnud eesmärgiks tuua esile just Ridala rahva oskusi, 
töökust, nutikust.

Seejärel olime valmis päeva kulminatsiooniks: kihelkonna õunaaia õunapuudega 
täitmiseks ja Eesti riigile sünnipäevakingituse üleandmiseks. Lindi lõikasid 
läbi Haapsalu linnapea Urmas Sukles ning 13-aastane naabripoiss Jarek Tenson. 
Õunaaia piirdeaed oli valmis juba maikuus. Koguduse liikmed meisterdasid 
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õunaaiale ümber jänese- ja kitsekindla traataia. Augud õunapuude jaoks kaevati 
naabrite kopa abiga nädal varem, puudepesad rikastati hobusesõnnikuga, kohale 
veeti paakauto ja algas usin kastmine.

Kihelkonnapäeva hommikul veeres aiaväravasse kaubik otse Mulgimaalt Polli 
aiandusuuringute keskusest. Välja tõsteti 59 õunapuud kihelkonnaaia jaoks.

Ühtekokku sai õunaaeda 30 erinevat õunasorti kahekaupa nii, et kaks viirgu 
on suviseid õunu, kaks viirgu sügisesi ja kaks viirgu selliseid, mida annab ületalve 
pidada ning jõulude ajalgi lauale panna.

59 puud sümboliseerivad 56 Ridala kihelkonna küla, kaht asulat (Uuemõisa ja 
Paralepa) ning üht linna (Haapsalu). Sedasi sai üheskoos korratud muinasaegse 
kihelkonna lepingut: hoida ja toetada üksteist nii rõõmus kui ka ohu korral. 

Päeva lõpuks olid ka kõik istikud mulda pandud, ühisel jõul, naabrite ja 
sõprade abiga. Seejärel sai maitsta suppi, mille valmistasid Kaitseliidu Lääne 
maleva naiskodukaitsjad. Piduliste endi poolt toodi ühiseks nosimiseks kaasa 
pidupäevakooki. Edasi järgnes lühiloeng õunapuude hooldamisest ja kihelkonna-
teemaline viktoriin. Kihelkonnapäevaliste tuju tõstsid rahvatantsijad Panga ja 
Haeska küladest. Päeva lõpetas simman.

Kihelkonnapäev andis rõõmu ja lusti selleks ühe päevaks, kuid kahtlemata oli 
selle ettevalmistamine põnev ja rikastav kogemus. Tekkisid uued sõprussuhted 
ja mõttekaaslaste võrgustik. Külades toimetavad külaseltsid on kohaliku hinge ja 
meelsuse hoidjad, kuid rõõm on ka vaadata üle küla piiri naabrite poole ning leida 
nendega ühisosa.

Kodumaa sünnipäeva aasta on olnud täis rahvast hoidvaid üritusi. Oli 
rõõmus üllatus, kui „Teeme ära!“ talgustaap andis välja kihelkonna triibuvärvide 
raamatu. Suure innuga asusime ka meie postkastiseinu värvima. Suures õhinas 
värvisime Ridala kihelkonna triibuliseks ka bussiootepaviljoni, saime selleks loa 
ja toe Haapsalu linnavalitsuselt. Mõte võeti üle riigi omaks nii hästi, et Omnival 
tuli postkaste juurde tellida. Ridala kiriku esised postkastid saime kätte vahetult 
enne kihelkonnapäeva ning viimased triibud postikastiseinale said tõmmatud 
kihelkonnapäeva hommikul.

Kihelkonnapäev tõi kokku rahva lähemalt ja kaugemalt, keda seovad ühised 
väärtused, sarnased mured. Oli üks tore ja tegus päev, palju rõõmsaid inimesi. 
Kõrvus helisevad veel naabrite sõnad: „Selleks ju naabrid ongi!“ Just nimelt selleks, 
et üksteist toetada ja hoida. Mida paremini me üksteist tunneme, seda turvalisem 
on olla ja seda kindlamalt saab elus probleemidest üle.

Küllike Valk, Ridala kirikuõpetaja
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Eestis ainulaadne ja eriline 
Aken. Anneli Aken

Anneli on üks nendest inimestest, kellele 
on antud palju andeid ja tundub, et ka rohkem 
aega, sest ta jõuab kõike ja kõikjale. Neid 
andeid toetab tema töödistsipliin, mis koos 
kirega teatri ja muusika vastu on loonud ja 
loob ka edaspidi imetabaseid kooslusi. Tal on 
hea juhtimis- ja organiseerimisvõime, millest 
saavad osa tuhanded inimesed iga-aastaste Valge Daami suvelavastuste kaudu. Olles 
seejuures nii produtsent, lavastaja, muusikaline kujundaja või vahest ka helimees. 

Enamuse eest ehk varjatud anne on huvi ja oskused käsitöö vastu. Kord aastal 
2004, kui Haapsalus toimus keskaja festival, õmbles ta ise selle sündmuse jaoks 
riided, otsides välja ajastukohased lõiked ja tegi juurde peent näputööd nõudvaid 
pisidetaile.

Noorte teatristuudio ajast meenub tema humoorikas ja oskuslik lähenemine 
näidendite ja dramatiseeringute kirjutamisele. Selleks sidus ta noori aktiivselt 
loomeprotsessiga, lavastused loodi üheskoos etüüde ja muid ülesandeid lahendades. 
Nii oli lavastuse sisu noorte endi jaoks alati arusaadav ja omane. Olles ise muusik, 
kirjutas ta seda ka kooliteatri tükkidesse ning tõi noori muusikale lähemale. 
Muusika ja laul muutusid trupile loomulikuks kooliteatri osaks. Laulsid ka need, 
kes muidu ainult tagareas mõmiseda julgesid. Sama kehtis ka liikumise ja tantsu  
kohta. 

Anneli stuudiost kasvas välja mitu noort teatrijuhendajat, kes siiani rohkem või 
vähem teatriga tegelevad ja näiteringis noori juhatavad. Üks nendest on Karel Rahu. 
„Minu tee teatrini on alguse saanud just tänu Annelile, kui ta kutsus mind ja mu 
klassivendi 2001. aastal osalema Valge Daami legendi lavastuses. 2002. aasta suvel 
korraldas Anneli rahvusvahelist harrastusteatrite festivali Interteaterfest ning selle 
festivali vabatahtlikest abilistest moodustas Aken Randlase õppestuudio Viidikate 
Akvaarium. Nii sai minustki „viidikas“. Anneli oli oma tegemistega äge eeskuju. 
Näitles Randlase lavastustes, mängis pille, kirjutas laule, luuletusi, näidendeid – 
tahtsin tema moodi olla. Juhendajana oli Aken väga individuaalse lähenemisega. 
Ta arvestas meie omapäraga ning suutis leida meie tugevused. Praeguseks olen 
juhendanud Haapsalus kooliteatri näitetruppe viimased 10 aastat. 2013. aasta 
vabariiklikul kooliteatrite festivalil oli minu juhendatav trupp üks auhinna 
nominentidest ja žürii esimees Toomas Lõhmuste küsis minult: „Kas Anneli oli 

Anneli Aken Valge Daami legendiks 
valmistumas. Foto: erakogu
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su juhendaja? Sul on sama käekiri.“. Loomulikult on, sest see, mida Anneli tegi, 
töötab.“

Olulise panuse on Anneli andnud rahvateater Randlase juhtimisse, kus 
aastate jooksul on hobikorras saanud teatriga tegeleda mitukümmend inimest. 
See oli koht, kus sai end proovile panna nii lava ees kui lava taga. Randlase 
teatripeod olid alati meeldejäävad ja erilised, oli pillimängu ja playbacke, tants 
kestis hommikutundideni. Kord aastas anti välja teatripreemiaid ja tunnustati 
rahvateatri tublimaid tegijaid. Randlase ajal korraldas Anneli mitu aastat järjest 
rahvusvahelist teatrifestivali Interteaterfest, mis võimaldas Haapsalu teatripublikul 
näha ka välismaiseid harrastusteatri truppe. Oma osa oli ka alatisel mudamatšil 
Promenaadil. Ja loomulikult on rahvateatri näitlejate üheks suursündmuseks ja 
väljundiks olnud läbi aegade Valge Daami vabaõhulavastus, mis tiksub Anneli 
südame järgi 2000. aastast peale.

See ilu ja toredus on saanud paljudele osaks tänu Anneli meeletule töövõimele. 
Kes nii ürituste kui lavastuste korraldamisel, projektide juhtimisel on tõeline 
perfektsionist ja eeldab sama ka teistelt. Valge Daami lavastuse meeskonnas olles 
kuulab ta ära teiste ideed ja üheskoos mõtteid põrgatades jõutakse lahendusteni. 
Oma innukusega on ta kõigile eeskujuks ja motivaatoriks. Kui tema jaksab, siis 
jaksavad ka teised südaööni proove teha ja lausäikesevihmas etendust mängida. 

Anneli on loov tekstide koostamisel, olgu selleks siis laulusõnad, luuletused, 
dramatiseering nagu näiteks „Valge Daami Saladus“ või noortemuusikali libreto 
„100 aastat koolielu“. Seda, kuidas tal see vaim peale tuleb, ei ole teada. Hea emakeele 
tunnetusega ja suurepärase sõnaseadmise oskusega on ta loonud paljusid tekste, 
mis kõnetavad igas vanuses inimesi. Eriti poevad hinge tema laulud, mis on toreda 
vormistuse saanud koos õe Ilona Aasverega välja antud plaadil „Valguseotsija“.

Aastast 2009 elab Anneli suure osa aastast Eestist eemal, õpetades sadu lapsi 
laulma Luksemburgis ja selle ümbruses. Koorijuhi ameti kõrval tegeleb ta ka 
rahvatantsuga. Nii panustab ta eesti keele ja kultuuri säilimisele väljaspool Eestit ja 
selle töö eest pälvis ta presidendilt 2018. aastal ka Valgetähe V klassi teenetemärgi. 

Marika Aedviir, rahvateater Randlane
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LÄÄNE-VIRUMAA
Lääne-Virumaa tunnustused 2018

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi 2018. a preemiad

Lääne -Virumaa Kultuuripärl 2018

REIN SIKK ajakirjanik ja Virumaa patrioot, raamat „Minu Virumaa”

Elutöö preemia

ANTS LEEMETS  
SA Virumaa Muuseumid juhataja, kes on Rakvere ja 
Lääne-Virumaa muuseumielamuste esiritta tõstnud

Aastapreemiad

GEORG SÄREKANNO 
Jäneda muuseumi juht, hindamatu töö koduloo 
talletamisel ja populariseerimisel

IVO LEEK
kes on panustanud teater KaRakTer arengusse nii 
näitleja kui korraldajana, kui ka kogu maakonna 
harrastusteatrite tegevusse

AIMUR TAKK
Looming – Eesti kunstiakadeemia tudeng, kes oli 
Eesti disaini - auhindade konkursil kaasosaline 
kolmes Kuldauhinna pälvinud võiduprojektis

NATALIE NEIGLA
Elurõõm – Kunda ühisgümnaasiumi kooliteatri juht ja 
lavastaja
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ADE PIHT Järjepidevus – Tapa vaksali elluärataja

PEEP PIHLAK
Maa Sool – Moonaküla muusikaakadeemia ja 
muusikaline kiirabi, kes alati valmis esinema

Tunnustuspreemiad

SILJA UHS Kadrina segakoori dirigent 

ANDRES HEINAPUU Tapa lauluseltsi segakoor „Leetar“ dirigent

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja ajalehe 
Virumaa Teataja tunnustus

Aasta tegu 2018

PAMELA MARAN  
Isikutegu – raamatu „Eesti vanaemade lood ja 
salatarkused“ koostamine ja väljaandmine

ÜLLAR SAAREMÄE 
TOOMAS SUUMAN
PILLE-RIIN PURJE 
TIINA MÄLBERG

Ühistegu – Eesti esimese üldluulepeo korraldamine

Lugudeolend kaitseb pärandit  

Kui tihti mõtleme sellele, et inimene on olend, kelle identiteet põhineb lugudel ja 
kes ennast jutustades taasloob? Kui sageli küsime endalt, kelle eest peame pärandit 
ja loodust kaitsma? Miks me ikkagi oleme 21. sajandil kultuuripärandi teemaga väga 
tegelema hakanud? Küsimuse püstitas tuntud folklorist Marju Kõivupuu Neeruti 
seltsi ja Viru instituudi ühiskonverentsil „Pärandkultuur ja kultuuripärand“.

„Kultuuripärand on kommunikatsioon. Me suhtleme läbi kultuuripärandi,“ 
ütles konverentsi peakõneleja, Euroopa kultuuripärandi aasta Eesti juhtkomitee 
liige Marju Kõivupuu. „Ühelt poolt kõik see, mis on kultuuripärandisse kätketud, 
seob meid meie ajalooga, meie lähema ja kaugema minevikuga, aga samamoodi 
on meil olemas lood, mida kõik eestlased teavad. Kusagil on olemas mingi kogus 
ühismälu.“
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Üleeuroopalist kultuuripärandi aastat tähistades võeti Kadrina rahvamajas 
vaatluse alla kultuuripärand kodutanumal ning selle jäljed aja(loo)s ja inimpõlvedes. 
Kõnelesid folkloristid ning õpetajad, pärandi hoidjad ja uurijad. Ettekandes 
„100-aastane Eesti Euroopa kultuuripärandi aastal 2018“ rääkis Marju Kõivupuu 
meie endi osast pärandi loomisel, säilitamisel ja edasiandmisel. „Kultuurilise 
mitmekesisuse hoidmine on kogu maailmas väga tähtis,“ rõhutas folklorist.

Kõivupuu rääkis, et selle üle, kuidas juhtida tähelepanu väikestele kultuuridele, 
kuidas pärandit teadvustada ajal, mil maailm on tohutult muutunud, murtakse pead 
üle ilma. Et asi oleks näitlik, palus ta meenutada, millal läksime üle plastpudelist vee 
joomisele, ning küsis, kas köögis olev ämber, millest juuakse kopsikuga kodukaevu 
vett, on kultuuripärand. „Paljud niisugused tegevused on suure kiirusega kadunud,“ 
tõdes ta. Kõivupuu sõnul on kultuuripärandi aastal üheks oluliseks teemaks, kas 
vaimset ja materiaalset kultuuripärandit peaks käsitlema koos või eraldi. „Mina 
arvan, et pigem koos. Kui keegi valmistab mingisuguse eseme, siis sinna juurde 
käivad kombed, uskumused, teadmised, ka see, kust oled mingid oskused või 
teadmised õppinud. Kindlasti on meie kultuuripärand seotud meie identiteediga: 
mida peame väärtuslikuks, mille alalhoidmiseks ja tutvustamiseks jagame 
ressursse.“

Teadlane kõneles, et ühelt poolt räägime, kui väga tahame kultuuripärandit hoida, 
aga kultuuripärandi eksperdina puutub ta kokku sellega, et kusagil on võetud maha 
püha metsatukk või keegi on teadmatusest või rumalusest midagi hävitanud. „Sageli 
oleme kultuuripärandi hoidmisele ise vastu, sest kelle eest me loodust ja pärandit 
kaitseme? Eks ikka iseenda eest. See ei puuduta ainult Eestit, vaid kogu maakera,“ 
kõneles kultuuriloolane. Ta märkis, et kultuuripärandi hoidmisel ja väärtustamisel 
on oluline pärandi uuele elule äratamine tänapäeva teadmiste ja oskustega. Marju 
Kõivupuu pani kuulajatele südamele, et kultuuripärandist rääkides ei peaks me 
alati alustama kaugetest aegadest või rehetarest, vaid kõnelema asjust, mis olid 
paar-kolmkümmend aastat tagasi – uuele põlvkonnale on näiteks kettaga telefongi 
täielik imeasi. „Kas oskus noaga pliiatsit teritada on kultuuripärand?“ viskas ta 
õhku küsimuse.

Kultuuriteadlased määratlevad inimest ka kui narratiivset olendit, kes ennast 
jutustades taasloob ning kelle identiteet põhineb lugudel, mida ta endast ja endale 
räägib. 

„Mida me oma minevikust lastele räägime, kuidas me räägime, missuguseid 
väärtusi, oskusi, omadusi inimeses ja meid ümbritsevas kultuuris väärtustame ja 
esile tõstame, see toetab ühel või teisel viisil meie identiteeti. Kasvõi lood sellest, et 
eestlane on töökas ja puhas, ning see, mida oleme minevikus kogenud. See kõik on 
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suuline ajalugu. Meil kõigil on võimalik selles kaasa rääkida ja see on väga vajalik,“ 
arutles folklorist. „Kui lapsed mäletavad vanu laule ja lugusid ning esitavad neid, 
on see miski, mis tagab kindluse, et teatav vaimsus jätkub,“ sõnas Kõivupuu. Ta 
lisas, et me ei peaks muretsema, et traditsioonid ajas muutuvad – muutumata need 
tõenäoliselt hääbuksid. „Elava pärandi püsimist ei otsustata kusagil kabinettides, 
vaid luues inimestele võimalusi oma tegevust jätkata,“ nimetas folklorist. Kui 
Võrumaa suitsusaun läks kultuuripärandi nimekirja, tähendas, et inimene tohib 
suitsusaunas liha küpsetada ja seda ka müüa, tõi ta näite. „Kultuuripärandist 
rääkides rõhutame sedagi, et need on ka need põlvest põlve edasi antud teadmised, 
oskused, kombed, tavad, mis on inimestele olulised ka praegu. Üheski piirkonnas ei 
tohiks kunagi tekkida tunnet, et siin ei ole mingisugust pärandit. Pärand tuleb üles 
leida,“ lausus Marju Kõivupuu.

Kultuuripärandi uurija Rein Saukas rääkis Jakob Hurda kaastöölistest Kadrina 
kihelkonnast ning nende viie mehe – Alfred Konstantin Kivi, Kaarel Kleinmanni, 
Jakob Nante, Gustav Rumbergi ja Johannes Sõsteri – elust ja panusest rahvaluule 
kogumisse. Hiljuti ilmunud kogumikku „Kadrina lugemik 2“, mis keskendub 
kultuuripärandile maastikus, tutvustasid selle koostajad, Kadrina keskkooli õpetajad 
Evelin Tiiter ja Liivi Heinla. Kohaliku kultuuri ühe alustala Aleksander Krimmi 
elust ja tegemistest kõneldes ütles suurmehe lapselaps, helilooja Alo Põldmäe, 
et vanaisa tegemisi saatis ärkamisaja vaim. „See ärkamisaja vaim oli Kadrinas 
tugevasti olemas,“ rõhutas Põldmäe, rääkides inimesest, kes „andis haridusseltsile 
kogu hingejõu ja energia ning sellest kujunes tema elutöö“. Selle elutööga rajatu – 
Kadrina kool ja rahvamaja – on kestnud praeguste ja kestab tulevaste põlvedeni.

Inna Grünfeldt, Virumaa Teataja

Sante ei tohi ukse taha jätta

Kuidas saada õnnetoojaks? Tuleb võtta ümber kasukas või voodilina, õppida 
selgeks mõned vanad kombed ja laulud ning minna marti jooksma. Kui ukse taga 
laulavad küüntekülmas sandid, hirnatab hobu ja koogutab „kroogutill“, on õnn 
tulekul. Marditava on seotud esivanemate hingede kojutulekuga, kus rituaalseid 
viljakusetoojaid kostitatakse andidega. 

Õiged mardid ja kadrid pole kidakeelsed komminurujad, vaid maagilise 
väega tegelased, kes mõistavad laulda, tantsida ja vigureid teha, rõhutas eesti 
rahvapärimuse kooli ekspert Terje Puistaja. Pärimusõpetaja sõnul on sanditamine 
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lõbus ja loominguline tegevus, millele annavad sügavuse vanad maagilised 
toimingud ning vürtsi improvisatsioon. „Oleks tore, kui kõik inimesed korra elus 
santima läheksid, et nad saaksid aru, kui vahva pärimus on eesti rahval olemas, ja et 
vana kombestik säiliks,“ rääkis Puistaja. 

Et sanditamine kannaks tõelist maagilist sisu ning vanad toredad kombed 
tõuseksid taas au sisse, õppis paarkümmend virulast Rakveres sandikoolitusel, 
kuidas toimib tõeline mardipere, kus igasugustel tegelastel – mardiisast ja -emast 
hane, soku ja „kroogutillini“ – täita oma roll. 

„Mardisandid on seotud meie esivanemate kultuuri ja surnukultusega. Usuti, 
et mardisandid on esivanemate hingekesed, kes tulevad teispoolsusest meie ukse 
taha. Nimetus mart on seotud mardusega, kes oli surmahaldjas,“ selgitas Terje 
Puistaja traditsiooni tagamaad. Mardid tõid peresse viljakus- ja sigivusõnne, 
surmakultuuriga vähem seotud kadrid aga lamba- ja karjaõnne. Mardiperesse 
kuulusid ema, isa ja lapsed, kel kaasas loomad ja linnud. „Esivanemad võisid 
esineda ka looma ja linnu kujul,“ märkis Puistaja. 

Kõige tähtsam on loomadest karu, kel viljakusmaagiline osa. „Ta pildus pererahva 
sängis linad ja tekid segamini – see oli seotud sigivusmaagiaga,“ selgitas Puistaja. 
Martidel oli kaasas sokk, keda teatakse küll rohkem jõulukombestikust, ent liikuma 
hakkas ta juba mardipäevast, samuti olid ühes hobune, lambad ning igasugused 
võõramaa loomad. Viimastest tuntuim on olnud kahest-kolmest inimesest koosnev 
„kroogutill“, kes laastust lõugadega üritas pererahvast säärest napsata. 

Terje Puistaja mahukas kohvris leidus kõikvõimalikku sanditamise atribuutikat: 
vanemas traditsioonis kasutusel olnud looma- ja linnumaske, rätte, linu ja 
kardinaid, isegi kasukaid. „Rekvisiidid on selleks, et tekitada inimestel ideid,“ 
märkis koolitaja. Ta rõhutas, et kõige olulisem ongi loominguline suhtumine 
kodus leiduvatesse esemetesse. „Vaadake kappidesse, keldrisse, pööningule – seal 
on igasuguseid põnevaid esemeid. Käige taaskasutuspoodides, kust leiab võrratuid 
salle ja rätikuid,“ soovitas ta. Kasukal saab keerata teise poole ja on olemas soku või 
lamba kostüüm, vana voodilina on ideaalne „kroogutilli“ või „obese“  tegemiseks, 
tõi ta mõne näite. 

Tõelistel mardisantidel peaksid kaasas olema jõu- ja osavusmängude vahendid, 
millega järele katsuda, kas pererahvas on tööd teinud või ajab lorijuttu. „Aastase 
leivakoti kaalumine tähendab, et pererahvas peab rääkima, mis tööd on aasta 
jooksul tehtud,“ selgitas Puistaja. Ka tantsudesse haaravad sandid kaasa pererahva. 
Koolitaja sõnul on tänapäeval marditraditsiooniga suuri raskusi nii sanditajate kui 
ka vastuvõtjate poolel. Viimased põgenevad tihti tagatuppa või ei tee ustki lahti. 
„Ei ole seda vana teadmist, et mardid ei tule niisama midagi saama, vaid tulevad 



112 | LÄÄNE-VIRUMAA

pererahvast õnnistama ja head käekäiku soovima. Nad tuleb igal juhul sisse lasta,“ 
rõhutas pärandiekspert. „Kui mardid on juba majas sees, saab pererahvale vitsaga 
tervist tuua, mis põhineb uskumusel, et loodusega kokkupuutumine annab väge ja 
elujõudu,“ kõneles ta toredast kombest, mis unustusehõlma vajunud. 

Pererahvalt tehtud tööde kohta pärides võivad mardid küsida ka täiesti 
tänapäevaseid küsimusi, näiteks pereisalt, kas autole talverehvid alla pandud, ja 
pereemalt, kas moosid keedetud. Mardisanditamise teooria läbitud, prooviti õpitu 
õhinal praktikas järele. Läbi mängiti lustlik ja detailirohke sandikava: pererahvas 
võttis mardisandid kõigi reeglite kohaselt vastu, sandid panid pererahva proovile 
osavusmängudes, uurisid tööjärge, nõutasid titele hamba- ja karule toiduraha ning 
pildusid viljateri, herneid, tangu või riisi majale õnneks. 

„Teil on siin Rakveres eriline seltskond,“ kiitis Terje Puistaja sandiõppurite 
rõõmsat tegutsemistahet ja ehedat mängulusti. „Vahva oli!“ hindas sandikoolitust 
Tamsalu kultuurimaja juhataja Tiia Uudeberg. „Mõndagi oli tuttavat, aga palju oli 
sellist, mida polnud kuulnudki, näiteks „kroogutill“ ja hobune. Sain tuge mõttele, et 
mardisanti tuleks ikka teha,“ rääkis kultuurijuht, kes kavatseb jooksma õhutada nii 
vanemaid kui ka nooremaid marte ja kadrisid. 

Tarvanpää tantsujuht Tiiu Mürk ütles, et tuli koolitusele sooviga leida midagi 
huvitavat, mida rahvatantsulastele rääkida. „Ma ei ole kindel, et jõuan nendega 
kohe santima, aga samas saan võtta mõne vahva mängu, mida tutvustada. Aga 
tulevikus – miks mitte!“ lausus ta. Mardikoolituse juurde kuuluvasse ankeeti panid 
osalejad kirja lapsepõlveaegsed mardisanditamise mälestused eesti rahvaluule 
arhiivi tarvis. „Samamoodi saate koguda pärimust oma pere, sugulaste ja tuttavate 
käest. Mälestusi võib ka lindistada,“ kutsus Terje Puistaja üles mardikommete 
talletamisel kaasa lööma. „Kui teie kodus tehti midagi teistmoodi, siis ka see 
on õige,“ rõhutas ta ning selgitas, et kommetega kaasnebki improvisatsioon ja 
loomingulisus. Mardikombestiku rikkusi tutvustav sandikoolitus oli ettevalmistus 
rahvusvaheliseks maskeerimis- ja sanditamiskombestiku festivaliks „Hakkame 
santima“, mis kulmineerub üle-eestilise mardijooksmisega mardilaupäeval, 9. 
novembril. Festival on osa Euroopa kultuuripärandi aasta ettevõtmistest ning ellu 
kutsutud selleks, et meie mitmekesised sanditamistraditsioonid inimeste elavas 
kasutuses säiliksid.

Inna Grünfeldt, Virumaa Teataja
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Rahvamuusikaansambel Kungla 40

Aili Möller: „Oleme alati võtnud repertuaari muusikat, mida rahvas saaks kaasa 
laulda“.

Rahvamuusikaansambel Kungla naudib koosmängu ja publikut. Juba 40 
aastat. „Muusikarõõm annab tiivad nii kogenud pillinaistele kui ka värsketele 
pesamunadele,“ ütleb ansamblit läbi aastakümnete leebe nõudlikkusega juhtinud 
Aili Möller.

Sünnipäevakontserdi eel mõtisklevad Aili Möller ja Ly Kivistik, kes Kunglas 
mänginud alguspäevist peale, mis on ansambli mängu- ja elurõõmu allikas.

Olete 40 aastat rahvamuusika lainel püsinud. Kes on Kungla ja mis teid koos 
mängima inspireerib? 

Aili Möller (AM, pildil paremalt kolmas): Sellega on nii, et kui oled korra 
alustanud, ei saa enam lõpetada.

Ly Kivistik (LK, paremalt esimene): Eks see on üks elamise viis.
AM: Inimesed on hästi toredad. Meil on mitme eriala inimesi, ehkki alguses olime 

kõik lasteaednikud. Meil on kaks pesamuna, vanem lõpetas edukalt gümnaasiumi, 
noorem on 15. Mõlemad mängivad flööti. Väga vahvad tüdrukud!

LK:  See toob meie keskmise vanuse tublisti alla! Ja teeb meid tublisti 
nooruslikumaks.

AM: Olen neile öelnud, et mis puust teie küll tehtud olete: nii kohusetundlikud 
ja tublid! Meil on nüüd väga erinevas vanuses mängijaid ja see on nii vahva! Kartsin 
alguses, et kuidas neile sobib meie hulgas, aga nagu öeldakse: muusika ühendab.

Kungla 40. juubeli kontsert Rakvere Teatris, 2018. Foto: Jaanus Lekk
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LK: Muusika, mida me teeme, tõesti meeldib meile! Muusika on väsimuse vastu 
ja tervise vitamiin.

AM:  Kui oled päevast väsinud, lähed proovi ja muusika aitab. See on fakt. 
Inspireerib ka lõpptulemus. Kui on esinemine ja näed, kuidas muusika läheb 
publikule korda ja paneb kuulajad elama, ega siis tahagi lõpetada. Näed, et ei tee 
seda tühja.

LK:  Impulsi tegutseda annabki see, et neid, kellele meie muusika meeldib, on 
palju. Kui saal on täis ja publik nii soe ..., siis tunned, et teed õiget asja.

AM: Naised mõistavad, et me ei tee seda ainult iseendale.

Kui palju on Kungla rahvast ja pille? Kes algkoosseisu mängijatest praegu 
ansamblisse kuulub?

AM:  Nimekirjas on meid 14. On akordion, kolm saatekannelt, kaks viiulit, 
kontrabass, jauram ja rütmipillid ning kolm plokkflööti. Hea ja tore koosseis on 
meil. Naised on hästi tublid ja kohusetundlikud, põhjuseta ega teatamata proovist 
ei puudu. Koos käia pole lihtne – osa inimesi elab väljaspool Rakveret.

LK: Kungla algkoosseisust oleme Kunglas meie ja Vaike Simson.

Olete 40 aastat koos mänginud ja ikka peate tõsiselt proovi tegema?

AM: Üks tuntud akordionist käis noore muusikuna lauljaga tuuril ja see imestas, 
et miks pillimees kogu aeg harjutab. Akordionist öelnud, et teisiti ei saa. Meie naised 
harjutavadki palju, sest tahavad tulemust saada. Koosmängu tuleb harjutada, et 
õppida üksteist kuulama ja tulemus oleks puhas. Pillid peavad omavahel häälestuma.

LK: Ega need head tulemused kergelt ei tule.

Kui palju tunde olete 40 aasta jooksul rahvamuusikale pühendanud?

LK:  Ei ole kokku lugenud, aga need on olnud väärt tunnid. Pillimäng annab 
niisuguse impulsi!

AM: Seda on ikka tõesti palju. Proovi teeme enamasti üks kord nädalas, aga kui 
on esinemised tulekul, siis vähemalt kaks korda. Proov kestab kaks tundi, aga jätan 
naised tihti pärast tunde, ehkki mul on selle pärast süümekad ...

LK: Ailil on nii terane kõrv, ta kuuleb iga vale krõpsu ära. Ta ei ütle kunagi, et 
tegid valesti, vaid et teeme selle koha uuesti.

AM: Esinemised on meil tihti erineva teemaga. Osa repertuaari jääb paratamatult 
kõrvale, ja et seda jälle mängida, on vaja harjutada.

Kui suureks on repertuaar aastakümnetega paisunud?

AM:  Jään vastuse võlgu. Sinna kuulub väga erinevat muusikat, sealhulgas 
üleriigiliste muusikapidude repertuaar.
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LK: Muusikapeod on väga motiveerivad ja arendavad. Lihtsalt pead lood hästi 
selgeks õppima, muidu peole ei pääse.

AM:  Rahvalik pool on ansamblil ka. Meid on väga palju kutsutud kontserte 
andma, esinema juubelitele ja perekondlikele üritustele. Sinna tulevad kokku 
inimesed, kes armastavad rahvamuusikat ja fännavad meid. Vanematele inimestele 
meeldivad nende noorusaja laulud: Artur Rinne laulud ja rahvalikud lood. Oleme 
alati võtnud repertuaari muusikat, mida rahvas saaks kaasa laulda.

LK: Arvo Pärti mängime ka. Seda küsitakse meilt, kui ise kavasse ei pane. 
AM: See on kuulus „Ukuaru valss“, tõesti ilus lugu. Kuulates tundub lihtne, aga 

seal on oma rütmika, mille pead mängides väga täpselt ära tabama. Olen püüdnud 
küll pähe õppida, aga ikka on hea, kui esinemisel saab pilgu nooti visata.

Millised on Kungla lemmiklood?

LK: Lemmikuid on nii palju, et kui paneme kokku uut kava, siis on täitsa jama, 
sest ühtegi ei raatsi kõrvale jätta. Traditsioonilistest on muidugi „Rakvere polka“, 
„Kungla valss“, mille Heino Mähar kirjutas meie 20. sünnipäevaks. Meile on üldse 
kirjutatud kolm lugu. Üks luuletus on ka kirjutatud. Selle tegi Ella Kraav.

Kui tihe on teie esinemisgraafik?

LK: Võiks tihedam olla, aga ansamblivärk on ansamblivärk. Me ei taha minna 
välja vähendatud koosseisuga ja suures seltskonnas on tihti kellelgi midagi ees ning 
siis peame kahjuks kutse ära ütlema. Tööpäevadel ei saa me üldse mängida – piinlik 
on küll ära öelda, aga me käime tööl ega saa minna.

AM:  Algaastatel oli väga palju esinemisi. Siis rahvamuusika justkui avastati, 
selliseid ansambleid meie kandis ei olnud. Meie naturaalne muusika meeldib 
inimestele.

Millised Kungla asutaja Heinrich Masingu õpetussõnad on tänini kasutuses?

AM:  Ta vaatas alati, et kõik asjad oleksid kaasas. Pärast esinemist käis kõik 
ruumid läbi ja vaatas, et midagi maha ei jääks. Olen ka püüdnud seda järgida. Ometi 
on juhtunud uskumatuid lugusid, kuidas asjad võivad maha jääda. Mul endalgi. Iga 
pillimees vastutab enda pilli eest ise, aga meil on kontsertidel väga tänulik publik. 
Tugevam pool tahab väga aidata.

LK: Teinekord tuleb neid lausa tõrjuda. (Naeravad.)
AM:  Vahel viivad nad asjad nii ära, et ei teagi, kuhu. Ükskord külmal talvel 

hakkasime esinemiselt koju sõitma alles öötundidel. Mu pill viidi majast bussi. 
Sõidame, aga mul süda valutab. Koban pimedas ja küsin naistelt, kas keegi mu 
akordioni näeb. Vastatakse, et eks ta siin kusagil on. Rakveres hakkame pille ära 
panema, ja mida ei ole, on minu akordion.
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LK:  Minul tekkis kohe kujutluspilt, et keset metsa lumises taluõues seisab 
kuuvalguses üksik akordion.

AM: Nii oligi. Kuna see oli koht, kus ei elatud, siis mõtlesin, et keegi ei märka 
pilli ja mu akordion praksub liimist lahti või ... Olin ahastuse äärel. Aga Ly kukkus 
kohe helistama ja õnneks olid inimesed veel seal. Ja akordion keset õue. Ma ei saa 
siiamaani aru, kuidas bussijuht akordioni ei näinud ja sellele otsa ei sõitnud!

LK: Kontrabass on küll alles püsinud, aga sellega on ka ehmatusi olnud. See on 
suur, aga suhteliselt kerge pill. Mul pole midagi selle vastu, kui kenad inimesed 
aitavad seda tassida, paraku nad alati ei tea, kuidas seda hoida.

Olete valinud ansamblile nime, mis tähendab õnnemaad.

LK: Tegelikult sai nimi pandud Kungla tänava järgi, sest tegutsesime lasteaias, 
mis asus Kungla tänaval. Oleme saanud seal tänu toredatele ja mõistvatele 
inimestele olla tänapäevani ja seal on tilluke ruum, kus hoiame pille, noote ja 
mälestusesemeid. See on pilgeni täis. Unistame, et saaksime kord oma koha. 
Räägitakse küll kontserdimajast, aga meie igatseme seltsimaja.

AM: Kiidan väga lasteaia juhtkonda, et saame seal proovi teha ja pille hoida.

Mille üle rõõmustate?

AM:  Et rahvamuusika on noorte seas populaarseks muutunud. Tunneme, et 
oleme 40 aastaga oma missiooni täitnud, rahvamuusikat mänginud ja hoidnud. Meie 
tänuväärne publik on alati olnud lapsed. Neile on hästi vahva esineda. Arvasime, 
et laste kõrval on meie publikuks üle keskea inimesed, aga on olnud rõõm näha, 
kuidas kahekümneaastased vihuvad meie mängu saatel tantsida.

LK: Eesti rahvamuusika sobib igale vanusele titeeast raukadeni.
AM:  Uskumatu, aga võime seda oma praktika põhjal kinnitada. Meil on hea 

meel, et oleme suutnud 40 aastat vastu pidada ja rahvast rõõmustada. Et meie suur 
töö on nii palju vilja kandnud, ülevaatused on hästi läinud. Õnne on meil ka olnud. 
Ja õnn on ka see, et Kunglas mängivad nii toredad rõõmsameelsed naised.

Mis on Kungla missioon?

AM: Et eesti rahvamuusika ei kaoks, vaid saaks inimestele juba maast madalast 
omaseks. Et meie rahvuskultuur elus püsiks. Ja viia meie rahvamuusikat mujale 
maailma. Oleme rahvamuusika raskema aja auga üle elanud ja suutnud seda 
ülesannet täita.

Inna Grünfeldt, Virumaa Teataja
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PÕLVAMAA
Põlvamaa tunnustused 2018

Põlvamaa Kultuuripärl 2018

HEINO TARTES  

suure panuse eest pärimuskultuuri säilitamisel ja 
edasiarendamisel Põlvamaal ning silmapaistvate 
esinemiste eest Euroopa kultuuripärandi-
aastal 2018.

Elutööpreemiad 

REET KAPPO  Kauaaegse viljaka töö eest raamatukogunduses.

TAIMA NURM
Aastatepikkuse aktiivse tegevuse eest spordi- ja 
liikumisharrastuse propageerimisel Põlva maakonnas.

Aasta Tegija 2018 kultuuris

MAIU VARES 
Hindamatu panuse eest Räpina piirkonna 
tutvustamisel läbi kunstinäituste Põlva- ja Võrumaal 
ning Põlvamaa tutvustamise eest naaberriikides. 

Jakob Hurda nimeline rahvuskultuuri auhind 2018

REIN SAUKAS, TIIA ALLAS 

RUA Põlva. Seinamaali autor: Essi Ruuskanen. Foto: Salme Kulmar
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Aasta Tegu 2018 kultuuris

VIRBEL MTÜ  
E-õpikute koostamine rahvapillide õppimisest ja 
õpetamisest rahvusvahelise projekti raames..

Kagu-Eesti tantsupidu ja mina

Kõige mõnusam osa Kagu-Eesti tantsupeost on minu jaoks see võimas ja meeletu 
ühises peres olemise tunne. Kõik proovide vintsutused on unustatud ja jäänud on 
vaid piiritu rõõm koos teistega õlg õla kõrval tantsimisest. Tõepoolest, tihedalt 
kõrvuti, sest Intsikurmu platsike on nii väike ja soovijaid, kes seal tantsida tahaksid, 
alati nii palju. 

Mäletan, kui hakkasime kõige esimese peo jaoks esimest tantsu õppima. Seda 
polnud veel täies tükis olemaski, aga muusika oli nii mõnus ja rütmikas Zetode 
„Kergole“, et see pani kohe puusa nõksuma ja naeratuse suunurka. Sammud ja 
mustrid olid ka kuidagi teistsugused ja värsked. Pärast kuulsime juhendajatelt, 
kuidas Andre Laine oli neid tantse loonud. See oli vahva õppimine. „Kergole“ tants 
on siiani üks meie rühma lemmikutest ja kui võimalus on, siis esineme sellega.

Siis tuli 2015. aasta ja pidu „Minu inimesed“. Ootasime kangesti kogu rühmaga 
just seda pidu. Me teadsime, et tuleb uusi ja huvitavaid tantse ega pidanud pettuma. 
Meie liigile loodud tempokas „Kõrtsu pidu“ oli väga lõbus. Ja kui siis pärast välja 
tuli, et meie naisrühma ridade vahele pidid jooksma veel segarühmade paarid, et 
koos etendada kõrtsilaudu, külastajaid ja ettekandjaid, oli melu täielik. Esinemise 
ajal võisime veel huilata ja käratseda, tekkis tõeline kõrtsi atmosfäär.

Selle suve pidu „Kuula“ puudutas hinge. Ott Leplandi laul, mis oli peo 
nimilauluks ja kõlas Oti enda esituses, on hingekriipivalt ilus. Muidu ikka laulad või 
ümised tantsides kaasa ja sõnadki jäävad proovide käigus pähe. Selle laulu kõrged 
noodid jäid aga isegi kõige andekamatele meie seast kättesaamatusse kaugusesse. 
Enne õppisime selgeks meie rühmaliigi põhitantsud. Alles hiljem, kui koreograafia 
saabus, hakkasime „Kuula“ ühistantsu harjutama. Mäletan, et see oli alguses pisut 
segane. Sellele vaatamata tahtsime seda ikka uuesti ja uuesti proovida, sest muusika 
paelus nii väga.

Mina tantsin Veriora naisrühmas „Triibu-Liine“ ja kuulume N3 rühmaliiki. 
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Liigitantsudeks olid „Vihm“ ja „Elutsõõri hoidjad“. „Vihma“ muusika oli mõnus 
ja rütmikas, selline tõeline maagia ja manamine nagu üks õige loits peab olema. 
Isekeskis arutasime, et see on nii väeline tants, et toob peo ajal vihma välja. Samas 
oli see tants jalgadele päris raske, sest pidevalt pidid põlvist alla laskma. Eriti raske 
oli see muidugi neile esimestele tantsijatele, kes mitmel korral enne teisi minema 
pidid. Lõpus tuleb kõigil korraga käed kiiresti üles tõsta. See tuli meil nii ilusti välja.

„Elutsõõri hoidja“ aga tekitas palju pahandust. Kuna muusika on küll kaunis, aga 
rütm üsna ujuv, siis oli raske üheskoos mõningaid kohti tabada. Selgeks sai aga 
seegi.

Naisrühmad tantsimas pealavastaja Andre Laine tantsu „Kolmapäevane 
pesupäev“ III Kagu-Eesti tantsupeol Instikurmus 2018. aastal. Foto: Andres Treial 
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Peo proovid toimusid meie liigil sel aastal Parksepa kooli staadionil. Ilm oli 
meeletult ilus, kuum ja päikseline. Meile pakub alati palju põnevust koht, kuhu meie 
rühm teistega võrreldes paigutatud on. See saab teatavaks ainult mõni päev enne 
üldproovide algust. Ei ole päris kindel, kas see korraldajate arvamust ka peegeldab, 
aga meil on tunne, et kui oleme üsna keskel, siis see näitab meie rühma ühtlast 
kõrget taset. Meelde jääb, et Parksepa koolikokkade toit viis keele alla. Aitüma neile! 

Pidu oli võimas. Õhupallid lisasid palju põnevust ja kuigi nende muljet iga 
tantsija oma koha peal ei tajunudki, siis videost vaadates on üldmulje väga armas 
ja pühalik. Tihedad read kõik lainetamas, värvilised rahvarõivad kirevust loomas ja 
valged laiad varrukad lehvimas. See oli tõeline kodumaa-armastus, mis valdas mind 
ja vast iga tantsijat. Elagu vaba Eesti!     

Põlvamaa rahvakultuurispetsialist Kati Taal, II Kagu-Eesti tantsupeo projektijuht:  
„Kagu-Eesti tantsupidu toimus kolmandat korda ja kandis pealkirja „Kuula“. 
Kagu-Eesti tantsupidude idee autor on Põlvamaalt pärit andekas koreograaf Andre 
Laine, kelle sooviks oli anda kodukohale võimas ja väärikas tantsusündmus. 
Ajalugu on näidanud, et Kagu-Eesti pidu on seda eesmärki ka täitnud, olles 
tantsijate hulgas üks populaarsemaid tantsupidusid, kuhu registreerumise tung 
on väga suur. Viimasel peol osales ligi 3000 tantsijat, mis oli ka Intsikurmu 
mahutavuse maksimum. I Kagu-Eesti tantsupidu „Elu keset küla“ toimus 2012. 
aastal, II pidu pealkirjaga „Minu inimesed“ 2015. aastal ning järjekorras kolmas 
siis tänavu. Kõikide pidude pealavastaja Andre Laine on toonud tänu atraktiivsele 
tantsusündmusele valdkonda juurde väga palju uusi rahvatantsuhuvilisi ja 
näidanud, et tantsupidu, mis kannab endas vägevat lavastust ja sõnumit, läheb 
südamesse ja korda nii publikule kui ka tantsijale. 2018. aasta pidu oli viimane 
tantsupidu, mille Andre Laine lavastas koos tantsukooliga Meie Stuudio.  
Järgmine tantsupidu toimub 2020. aastal ning selle lavastab samuti Põlvamaalt pärit 
noor andekas koreograaf ja tantsuõpetaja Heleri Huuse, kes on olnud ka eelmiste 
Kagu-Eesti tantsupidude liigijuhiks.“

 Külli Jacobson
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RUA 2018. Tänavakunstifestival

2018. aasta juulis tulid kokku Põlvamaa kolme väikelinna tänavakunstnikud 
nii kodu- kui välismaalt. Kavandid näpus, tulid nad väga konkreetse eesmärgiga 
– maalida oma looming kohalikele seintele, et seeläbi mitmekesistada ümbritsevat 
elukeskkonda ja lisada väikelinna kodanike igapäevategevuste taustale positiivne 
noot. 

Tänavakunstifestivalide sari nimega Rural Urban Art sai alguse eesmärgiga 
tuua visuaalkunsti väikelinnade ja maapiirkondade avalikku elukeskkonda. 
Esimest korda toimus festival 2018. aastal 9. – 14. juulil Põlvamaal. Nädalapikkuse 
ürituse keskpunkt oli Põlva linn, kuid kaasatud olid ka Räpina ja Kanepi vallad. 
Puhkuserežiimil olevatesse väikelinnadesse tõid elevust uued näod – kunstnikud, kes 
kindlameelselt tõmbasid seintele esimesi kontuurjooni. Südasuvisesse leitsakusse 
lõikas äratava nüansi aerosooli lõhn. Tegelikult märgati mõneti ebatavalist tegevust 
juba vahetult enne festivali algust, kui ära said krunditud maalidele reserveeritud 
seinad. Vaid paari päevaga oli jõudnud levima hakata linnalegend Põlva 
bussijaamas siniseks krunditud seinast: värvimise taga olevat bussifirma GoBus ja 
bussi ei pidavat seina taustal enam üldse näha olema ... Kunstnikega harjuti aga 
õige ruttu ning kohalikel sai tavaks nendega vestlema tulla. Unustamatud on Põlva 
raamatukogu töötajad, kes regulaarselt kahel korral päevas kutsusid üle tee maaliva 
Taneli Stenbergi kohvile ja saiakestele. Meenutame koos kaaskorraldaja Ita Puusepa 
ja kõigi osalenud kunstnikega siiani heldimusega, kui soe ja sõbralik oli kohalike 
vastuvõtt. 

Rural Urban Art festivali korraldamine sai hoo sisse juba 2017. aasta detsembri 
keskpaigas, kui toimus esimene kohtumine Põlva vallavalitsuses. Saabusime koos 
Soome mõttekaaslase Jesse Pasaneniga (kes osales kunstnikuna Põlvas ja korraldas 
omalt poolt samanimelise festivali Soome väikelinnas Laitilas) talvisesse Põlva linna. 
Koos Põlva valla kultuurispetsialist Eve Soku ja arhitekt Priit Paaloga vaatasime üle 
valla poolt pakutavad seinad. Jaanuaris seinu mõõtmas käies oli õues -25 kraadi ja 
seinad pooleldi lumevallide all. Järgmisel korral külastasin Põlva linna mais, kui 
pidasin Põlva gümnaasiumis tänavakunsti teemalise loengu. Võrreldes jaanuariga, 
oli varasuvine Põlva nii palju muutunud nagu oleks aastaaegade möödudes tekkinud 
täiesti uus linn. 

Suurt rõõmu pakkus koostöö kohalike põlvamaalastega. Tegime üleskutse 
leidmaks festivalile kohalikke noori vabatahtlikke, et pakkuda neile võimalust 
osaleda festivali korraldamisel. Eesmärk oli noortele praktilise kogemuse najal 
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näidata, kuidas ürituse korraldamine toimub ning julgustada neid  ka ise tulevikus 
initsiatiivi võtma ja oma ideid ellu viima. Üleskutsele vastas kokku kuus noort, 
kes aitasid vastavalt oma võimalustele festivalieelsete toimingutega ja festivali ajal. 
Mitmest noorest sai festivali jooksul kunstniku isiklik assistent: Räpinas maalivat 
kunstnikku Tijn Nelemansi aitas igapäevaselt kohalik vabatahtlik Andres Palusalu, 
Põlvas maaliva Taneli Stenbergi maali valmimisele aitas aktiivselt kaasa Birgit Purga. 
Vajadusel olid alati olemas Artur Johannes Prangel, Joonatan Ansi, Karl Tammiste 
ja Triinuliis Sillakivi. Kõik osalenud vabatahtlikud võivad olla kindlad, et nendest 
oli kunstnikele ja korraldajatele väga palju abi! 

Kohalikega sai koos veedetud ka üks tegus päev Põlva kultuurikeskuse ees, kus 
toimus ühine kogukondliku seinamaali töötuba. Osalejad nautisid maalimisprotsessi 
ning töötuba saatis entusiastlik meelolu ja omamoodi õhin. Kunstiteoste kohta 
küsimusi esitada oli kohalikel võimalik festivali viimasel päeval, kui võeti ette 
ekskursioon kõigi Põlvas valminud seinamaalide juurde.

Üritus toimus tänu Põlva, Räpina ja Kanepi valla ning kümnete organisatsioonide 
toetustele. Tänu EV100 teavitustoetusele valmis festivalist tagasivaatav video. 
Värvikülluse kindlustas värvisponsor AkzoNobel.  

Suvine festival polnud mitte ainult ühekordne, hetkes toimuv sündmus. 
Toimumisnädalal pakkus festival elevust, kõneainet, võimalust süveneda 
loomeprotsessi ja vahetada mõtteid kunstnikega. Festivalijärgsel ajal on aga 
seinamaalid endiselt omal kohal, meenutades suve, pakkudes mõtteainet möödujaile 
ja kiirates värve argipäeva, mis meie maal kipub pahatihti kliimavöötme mõjul 
hallivõitu olema. 

Salme Kulmar 
Väikelinnadele suunatud tänavakunstifestival Rural Urban Art
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Korraldajad Ita Puusepp ja Salme Kulmar. Foto: Kristina Masen (KROHV stuudio)
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PÄRNUMAA
Pärnumaa tunnustused 2018

Pärnumaa ekspertgrupi preemiad:

Pärnumaa Kultuuripärl 2018  

JEKATERINA 
PÕLDOTS   

 vabaõhulavastuse “Saja-aastane öö” korraldamise 
eest ja muude asjalike panuste eest Pärnumaa 
kultuuriellu 2018. aastal

Elutööpreemiad

REIN VENDLA   
 südamega tehtud töö eest puhkpillimuusika 
edendamisel Pärnumaal

KAIU KUSTASSON
südamega tehtud töö eest spordivaldkonna 
edendamisel Pärnumaal

Aasta kultuuritegija 2018

AL PALDROK     
panuse eest Pärnumaa kunstielu rikastamise ja 
tutvustamise eest 2018. aastal

Aasta kultuurisündmus 2018

PÄRNUMAA 
RAHVAKULTUURI 
KESKSELTS   

Vabaõhulavastus “Saja-aastane Öö” 

Rüütliturniir. Foto: Ülari Tuisk



PÄRNUMAA | 125

Pärnumaa omavalitsuste liidu 2018. aasta kultuuriauhindade laureaadid

VEERA LEAS  aastate tegutseja

CRAMO ESTONIA AS 
EESOTSAS PÄRNU 
OSAKONNA JUHT 
PRIIT ÕISPUU

aasta toetaja

SUVELAVASTUS 
“MÄLUTEMPEL”

aasta üllataja

ENELI RÜÜTLI aasta rahvakultuuri tegija

SIGRID HINT aasta noor kultuuritegija

Pärnu linna kultuuripreemiad:

ANDRES ADAMSON  
loomingupreemia laureaat ja korraldajapreemia 
pälvis 

JEKATERINA PÕLDOTS korraldajapreemia

Keskaja ja pärandkultuuri festival 
Pärnu hansapäevad: juurte juurde

2000. aastal toimus kaugete aegade juurde tagasi jõudmiseks Pärnus Seegi maja 
hoovis keskaja päev. Sellest hetkest alates hakkas üritus kasvama keskaja päevadeks, 
hansapäevadeks ja arenes välja rahvusvaheliseks keskaja ja pärandkultuuri 
festivaliks Pärnu hansapäevad. Üritust korraldab festivali huviliste grupp, kes on 
koondunud ühendusse Pärnu Hansa Kultuurikoda. MTÜ korraldab aastaringselt 
väiksemaid teemaüritusi ja töötubasid. Samuti osalevad kultuurikoja liikmed 
erinevatel seminaridel, kontsertidel ja festivalidel, omandades uusi teadmisi ja 
kogemusi.    

Tähtsündmuseks ja peaeesmärgiks on korraldada Pärnu linna hansapäevi, et 
tuua inimesi tagasi oma juurte juurde. Oleme igal aastal otsinud erinevaid teeotsi 
minemiseks juurte juurde. On toimunud järgmised teema-aastad: „Puude juurde“, 
„Kivide juurde“, „Villase väega juurte juurde“, „Nahast kantud“, „Veeteed & Teeveed“, 
„Juurte juurde nõiaväega“, „Talu elu ja ilu“ jne.
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Korraldatud on erinevaid töötubasid ja koolitusi: puuskulptuuride 
voolimised, jututoad Eestimaa puudest ja oma sugupuu leidmisest, 
liivaskulptuuride tegemised, maa ja paekivi aia ladumise õpetused, 
kivilabürindi ladumised, lambapügamised ja villaketramised, 
haabjate ja vanade veesõidukite ehitamised, talutööd, puuvoolimise 
kunst, pillide valmistamise ja plokkflöödi õpitoad noortele jpm. 
Igal aastal vastavalt teemale tarkuste ning teadmiste otsimised ja 
leidmised.

Toimunud on keskaja ja pärandkultuuri laat, kus osales üle 
400 käsitöömeistri ja kaupmehe lähedalt ning kaugelt. Ehedate 
kaupadega osalesid tulijad Ungarist, Valgevenest, Venemaalt, 
Ukrainast, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja loomulikult igast 
Eestimaa nurgast. Lisaks käsitöölaadale toimub linnu- ja loomalaat, 
rüütliturniirid ja õpitoad, vibu- ja ammuturniirid, giidituurid linnas, 
viikingilaeva sõidud jõel, kunstinäitused vabas õhus, erinevatel 
teemadel ajalooloengud jpm.

Üheks olulisemaks keskaja ja pärandkultuuri festivali osaks on 
kultuuriturg. Kolmel päeval toimub viiel laval üle kaheksakümne 
tasuta kontserdi ja etenduse hommikust hilisõhtuni. Keskaja lava 
Munamäel ja veelava Vallikäärus on pealavad, kus esitatakse keskaja 
muusikat. Pärandkultuuri laval Valikääru aasal on rahvamuusikud, 
-tantsijad ning -lauljad. Lisaks veel hobulava, heinakuhjaga vankril 
liiguvad muusikud festivali alal ja linnas musitseerimas. Õhtust 
tantsulusti loomas muusikud vabalaval.

Läbi aegade on festivali ja külastajaid rõõmustanud oma maa 
keskaegset muusikat viljelevad ansamblid, tantsijad ja teatritrupid. 
Lummavaid kontserte on andnud ansamblid Wolgemut, Poeta 
Magica (Saksamaa), Els Berrors de la Cort (Kataloonia), Patrask, 
Medvind (Rootsi), Idisi, Folk Lark Band (Venemaa), Skudrinka, 
keskaja teater Vir (Valgevene), Uutai (Jakuutia) ja palju teisi 
tippesinejaid Ungarist, Tšehhist, Soomest, Taanist, Rootsist, Lätist, 
Leedust ja loomulikult Eestist. Meie oma esinejate laulud ja tantsud on enamasti 
pärandkultuuri laval, sest see on pärimus, mida meil kõige rohkem on säilinud 
kaugetest aegadest. On säilinud ja mida peame hoidma ning õpetama järeltulevatele 
põlvedele.

Publiku osavõtt on igal aastal suur, tullakse osalema ilma erilise reklaamita siit- 
ja sealtpoolt piiri. Sama suur huvi on tekkinud ka käsitöömeistritel-kaupmeestel 
ning muusikutel, mis annab tahte ikka ja jälle tegijatele korraldada keskaja ja 
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pärandkultuuri festivali Pärnu hansapäevad.
Lähme koos oma juurte juurde, hoiame oma pärandkultuuri, mille keskelt oleme 

tulnud ning mis aitab meid jääda endaks.

Isehakanud bürgermeister Mart Tõnismäe
 (MTÜ Pärnu Hansa Kultuurikoda)

Pärnumaa hansa kultuurikoja liikmed koos parimate kaupmeestega. Foto: Ülari Tuisk
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Suurejooneline vabaõhulavastus „Saja-aastane öö“
Pärnu Vallikääru aasal

Sellel sumedal augustiööl sai ühest tavalisest jõest eriline jõgi, kui tema kaldaveest 
leitud pudelipost näitas kätte tee salapärase roostetanud kirstuni. Ja kui ühed väikesed 
käed selle kirstukaane avasid, ei osanud nad arvatagi, et aastakümneid varjul olnud 
minevikulood nad endasse haaravad ning müstilisele ja põnevale rännakule viivad. 
Saabunud oli maagiline saja-aastane öö. Öö, mil meie esivanemad uskusid, et võimatu 
saab võimalikuks ja minevik teeb end aarde leidjale nähtavaks.

„Saja-aastane öö“, autor Helle Kirsi, lavastaja Kaili Viidas, kunstnik 
Pusa, muusikajuht Merike Teppan-Kolk, tantsujuht Ulla Helin-Mengel, 
valguskunstnik Margus Vaigur, videokunstnik Argo Valdmaa. Osades Laine 
Mägi, Jüri Vlassov, Liis-Katrin Avandi, Ago Anderson, Arabella Anderson ja 
Herman Avandi. Esietendus 20. augustil kell 22.00 Pärnu Vallikääru aasal.

20. augusti päev ei reetnud kuidagi, et sellel õhtul toimub Pärnumaa ajaloo kõige 
võimsam vabaõhulavastus „Saja-aastane öö“, mis oli Pärnumaa EV100 kingitus 
Eesti rahvale. Päev läbi sadas vihma ja ilmajaam ei lubanud ka etenduse alguseks 
midagi ilusat. Vallikääru aas oli muutunud sopamülkaks ja mõte sellest, et seal võiks 
veel samal õhtul tantsida ligi 650 rahvatantsijat ja lahti rulluda üks salapärane lugu, 
tundus ilmvõimatu.

Õnneks olid kõik eelnenud proovipäevad ja ka proovietendus kuivas ja 
eelmise õhtu läbimäng toimus juba n-ö täissaalile. 30 minutit enne etendust 
toimus meekonnaga erakorraline koosolek ja otsustati, et alustatakse etendusega 
õigeaegselt ja mängitakse niikaua kui kannatab. Kõik lisariided ja kummikud olid 
lausa kohustuslikud. Kõige suurem hirm oli tantsijate pärast, sest tantsuplats oli 
muutunud libedaks. Vaatamata tihedale vihamale olid tribüünid juba publikuga 
täitumas ja mõte etenduse ärajätmisest ei tahtnud kuidagi pähe mahtuda. 

Ei tea, kas ilmataadil hakkas kahju, kuid täpselt 20 minutit enne etenduse algust 
vihm lakkas ja publik hakkas igalt poolt justkui jõena kokku voolama. Tribüünid 
said tihedalt inimestega täidetud, kõik lisakohad ja kogu Vallikääru aasa ümbrus, 
kuhu publik pääses, oli pealtvaatajaid täis. Tänu soojale suvele kuivas ka plats kui 
võluväel ja etendus võis alata! 

Vaatemängu pakkuv öölavastus kutsus kaasa mõtlema sellele, kas me oleme 
järjepidevuse kandjad või unustajad?  Kas meie aeg on suunatud väärtuste 
hoidmisele või hävitamisele?  Kas armastus on iseenesestmõistetav või peab selle 
nimel vaeva nägema? Kas põlvkondadevaheline üksmeel ja koosolemine ongi meie 
kestma jäämise tegelik võti?
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Sajad Pärnumaa tantsijad, muusikud, kaitseliitlased, tuletantsijad, kargutajad jpt 
aitasid minevikku olevikus lahti kerida ja näidata, kui vägev jõud peitub uskumises, 
looduses, mälestustes, inimestes ja lootuses. Aega ei saa hoida, kuid mälestusi saab. 
Pärnu on Eesti vabariigi sünnilinn. See on ainuõige koht, kus tähistada millegi 
erilisega oma riigi sünnipäeva. Lavastuse käigus anti sünnipäevakingitusena üle 
uusloomingulised rahvamuusikatöötlused ja neile loodud tantsud.

„Saja-aastase öö“ ettevalmistus sai alguse Pärnu-ainelistest rahvamuusikatöötluste 
ja -tantsude  konkurssidest, mille tulemusi tutvustati juba 2017. aasta mais Pärnu 
kontserdimajas.

Ööpeole andis maagilist valgust ja värvi võimas valgus- ning videokujundus ja 
kohapeal loodav helirežii. See oli võimas ja fantaasiarikas vaatemäng, mida said 
nautida ligi 5000 pealtvaatajat.

Meeskond. Idee autor ja projektijuht Jekaterina Põldots, teksti autor Helle Kirsi, 
lavastaja Kaili Viidas, kunstnik Pusa, muusikajuht Merike Teppan-Kolk, tantsujuht 
Ulla Helin-Mengel, valguskunstnik Margus Vaigur, videokunstnik Argo Valdmaa, 
helikujundajad Judith Parts, Kärt Männa, Rauno Vaher, Ann-Maria Piho ja Mart 

„Saja-aastane öö“. Foto: Reimo Ruubel
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Nõmm, tantsulavastajad Eneli Rüütli, Jekaterina Põldots, Ingrid Jasmin, Anu Kurm, 
Clelia Madi, Tiina Saar, Roland Landing ja Ulla Helin-Mengel. Etenduse juht Aigi 
Veski, helitehnik Janek Kivi, tehniline juht Kaido Lüll.

Osades Laine Mägi, Jüri Vlassov, Liis-Katrin Avandi, Ago Anderson, Arabella 
Anderson ja Herman Avandi ning üle 650 rahvatantsija, muusiku, kaitseliitlase, 
tuletantsija ning kargutaja. 

Korraldustoimkond kooseisus Alli Põrk, Eha Ristimets, Kristel Ernits, Tõiv Jõul, 
Jaanus Mehikas ja Jekaterina Põldots.

Kati Põldots

Rääma rahva pidu lõppes pauguga

Pärnus on suvise kultuurisündmuse korraldamine alati seotud paraja riskiga. 
Heal juhul on ilm ilus ning üritusi naudivad nii kohalikud kui turistid. Halvemal 
juhul kallab vihma, linnakülalised külmetavad hotellides ja põlispärnakad keedavad 
kodus moosi. Lisaks tuleb alati arvestada võimalusega, et kuna suvepealinn on 
festivalidest, kontsertidest ja laatadest küllastunud, eelistavad inimesed rannas 
vedeleda või linnast eemale vaikust nautima põgeneda. 

Riskidest hoolimata otsustas Pärnu Nooruse maja direktor Uudo Laane 
korraldada Rääma rahva oma päeva just keset juulit, lootes, et kuna sel ajal toimub 
linnas palju erinevaid sündmusi, on inimesed liikvel ja valmis kõikjal osalema.

Idee Rääma linnaosa tutvustavast sündmusest sündis Kalamehe pühapäeval 
mõned aastad tagasi. Tallinnas on Vanalinna, Kalamaja, Nõmme jt linnaosade 
rahvast liitvaid kogukonnapäevad juba traditsiooniks saanud, kuid Pärnus nähti 
esmakordselt, et jõeäärse Kalamehe kvartali elanikud ühel kevadisel pühapäeval 
oma koduhoovid pop-up kohvikuteks, välimüükideks ja kontsertideks avasid. 
„Käisin Kalamehe pühapäeval jalutamas ning mulle meeldis väga see atmosfäär 
ja melu,“ meenutas Laane. „Mõtlesin, et Räämal võiks ka selline asi toimuda, sest 
siinkandis on samuti palju ilusaid eramaju põnevate hoovidega. Kui Kalamehe 
kvartal saab sellega hakkama, saame meie ka.“

Laane leidis peagi ideele kaasamõtlejaid ning Rääma päeva programm pandi 
paika. Eelise andis asjaolu, et Nooruse maja on oma linnaosa kultuurimaja 
ja huvihariduse keskus, kus tegutsevad tantsu-, laulu- ja muusikakollektiivid 
nõustusid hea meelega sündmusel osalema. Esimesel korral peeti Rääma rahva 
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oma päeva 2017. aasta juulikuus. Põhitegevus toimus Nooruse maja suures 
suveaias, kus kaubeldi kirbuturul ja pakuti sööki-jooki. Välilaval esinesid lauljad ja 
tantsijad, saalis oma maja harrastusteater. Menukad olid giidituurid, kus linnaosa 
põnevamaid ajaloolisi paiku ja hooneid tutvustati. Oma hoovid julgesid külalistele 
avada kolm majapidamist. Eriti palju rahvast külastas sõudetreener Reet Palmi 
kodu, kus perenaine arvukatele huvilistele oma klaasikollektsiooni näitas.

2018. aasta kogukonnapäeval võeti ette kogu Rääma ajalooline linnaosa, sest 
suuremas seltskonnas saab teha põnevamaid asju. Kaasati kohalikke asutusi, kes 
aitasid reklaamiga. Aleksandri pubi võttis enda peale järelpeo korraldamise. Avatud 
kodusid osales 13, igaüks omamoodi sisu ja programmiga. Lisaks hoovitäikadele-

Kätlini maiuspalad. Foto: Uudo Laane
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kohvikutele müüdi maale, ehteid, raamatuid, esinesid akrobaadid ja muusikud. 
Ühe renoveeritava korterelamu asukad korraldasid menuka infopäeva, kutsudes 
puitmajade restaureerimisest rääkima ehitusspetsialist Kalle Pildi ning jagades 
kogemusi, kuidas korteriühistus remondini jõuti. 

Kui tavaliselt on Rääma linnaosa nädalavahetustel üsna rahulik paik, siis sellel 
kesksuvisel palaval päeval võis tänavatel näha rõõmsalt kulgevaid rahvahulki, kes 
kaardilt näpuga järge ajades kodukohvikute vahel orienteerusid. Kaubaks läksid nii 
peenemad restoranitoidud kui koogid ja tänavatoit. Kuumusest hoolimata jätkus 
osalejaid giidituuridelegi. Nooruse maja suveaias kõlas laul ja pillimäng kogu päeva, 
samas toimus täika, käsitöölaat ja tegevused lastele. Päeva programm oli planeeritud 
kella neljani, aga kell kolm päästsid taevasse kogunenud äikesepilved suure pauguga 
oma veed valla. Need kodud, kus tegevus alles kestis, kutsusid külalised vihmavarju 
ning viimane kodukohvik pani oma uksed kinni alles hilisõhtul.

„Minu meelest oli fiiling väga mõnus, kõik sujus loogiliselt, ja osalejad, kellega 
rääkisin, jäid rahule,“ peab Laane kogukonnapäeva õnnestunuks. „Tore, et tegu 
polnud lihtsalt kohvikuteüritusega, vaid inimesed näitasid oma kodusid nii 
erinevate nurkade alt: tehti India toitu, oli infopäev, peeti kontserte. Isegi vihm 
ei seganud ja renoveeritava maja kile alla varju kogunenud rahval oli eriti lõbus 
olla.“ Tema sõnutsi on Rääma rahva oma päev saanud inimestele omaks ja nüüd 
enam tagasiteed ei ole: praegu korjatakse uusi värskeid ideid ja järgmise suve 
kogukonnapäeva kuupäev on paigas.

KOMMENTAARID

Osaleja ja korraldustoimkonna liige Dairi Õun: „Korraldamistöös osalema 
sattusin üsna kogemata. Avaldasin Facebookis taaskasutuslaada korraldamise 
algatusele poolehoidu ja sain kutse tulla Nooruse majja arutelule. Olin just käinud 
Helsingis puhastuspäeval ja vaimustuses, et seal terve linn sellist üritust korraldab. 
Oma koduõue avamise mõte tuli samamoodi juhuslikult: kui asi meil oma 
piirkonnas toimub, siis muidugi osaleme! Miks käia uudistamas teistes linnades ja 
piirkondades teiste üritusi, kui meil on oma kogukonnas võimalus sama asja teha?

Osalemine andis meile toreda päeva. Ülilahe on juba ettevalmistav periood ning 
arutelud pere ja sõpradega, mida sel päeval teha, milline menüü valida.  See annab 
võimaluse tutvuda oma piirkonna inimestega, rõõmu ühistegevusest ning elavdab 
piirkonna seltsielu, sest päev pakub tegevust eri vanuse ja huvidega inimestele. 
Laiemas pildis suurendab selline sündmus kogukonna ühtehoidmist ja turvalisust. 
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Meie peres ja sõpruskonnas on Rääma päev kahe aasta jooksul juba muutunud 
sündmuseks, mida oodata!“

Osaleja Kristel Kallau: „Võtsime Rääma rahva oma päevast sel suvel osa 
kodukontserdi ja kohvikuga. Meil läks väga hästi! Eesmärgiks oli kutsuda inimesi 
meie aeda nautima muusikat, mida teevad meie pereliikmed ja sõbrad, pakkuda 
suupisteid ja kooke. Lisaks soovisime koguda veidi raha meie tütre Maria YFU 
vahetusõpilase aastaks Itaalias. 

Kuigi ilm keeras tormiks, tõestas see veel kord, et kogukond hoiab kokku. Kui 
vahetult enne kontserdi algust kallas taevast tõelist rajuvihma, helistasid head 
naabrid Shalomi lastemajast ja pakkusid kontserdi jaoks oma ruume. Ootasime 
siiski vihmahoo lõpu ära ja üritus toimus planeeritult. Kindlasti oli vähem 
külastajaid, kuid need, kes tulid, jäid väga rahule ega kiirustanud minema.

Sellist üritust on vaja, et end identifitseerida ühe linnaosa inimesena ja 
väärtustada selle elukeskkonda. Oma kodu uste avamine oli ka endale heaks 
väljakutseks. Kindlasti teeme seda  järgmisel korralgi!“

Osaleja Terje Võrk: „Olen varem imetlenud kogukonnapäevi ja üheõhtu-
kohvikute projekte. Teades, et aja- ja muud ressursid ei võimalda mul päris 
kohvikuprojektiga tegeleda, siis proovikohvik oli hea võimalus enda testimiseks. Kas 
ma üldse suudan seda nautida? Selgus, et suutsin küll ja väga. Kohviku ja oma õue 
avamise eesmärk ei olnud raha teenimine, vaid omakandi inimestega tutvumine. 
Selle eesmärgi täitsime suurepäraselt ja ehkki ma ise ei saanudki oma õuest välja, 
käis meid uudistamas päris palju rahvast. 

Minul ei olnud korrakski hirmu, et mis küll juhtub, kui nii palju inimesi korraga 
meie hoovi tuleb.  Ülitore, et sisse astusid mitmed naabrid, aga tuldi kaugemaltki, 
näiteks naine, kes elas siin majas meist oluliselt varem. Temaga ajasime pikemaltki 
juttu asjadest, mis olid siin enne meid. Ja ta polnud ainus, kes tundis huvi meie 
aiapidamise ja lillepeenarde vastu. Mõistagi astus aiaväravast sisse neidki, kellega 
sügavamat suhtlemishetke ei tekkinud, aga loodan, et ka nemad said oma elamuse 
ja ettekujutuse, kuidas Räämal elatakse.

See üritus liidab kindlasti kogukonda. Üksteise tundmaõppimine on oluline: 
mida rohkem sa oma naabrist tead, seda rohkem saad teda usaldada. Mina usaldan 
kindlasti Rääma linnaosa elanikke ja armastan neid iga päevaga järjest rohkem.“

Karin Klaus
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RAPLAMAA
Raplamaa tunnustused 2018

Elutööpreemia

JÜRI KUSMIN  
 Elutööpreemia pikaajalise ja südamega tehtud töö eest 
kultuuriloolasele, looduskaitsjale, Sillaotsa talumuuseumi 
hingele ja hoidjale.

Kultuuripärl

RIHO POHLA  Kultuuripärli tunnustus tulihingelisele rahvatantsujuhile.    

Kultuuripreemia

ARMAR PAIDLA
kultuuripreemia pikaajalise ja südamega tehtud 
töö eest ajalehe Rapla Teataja toimetajale ning 
arvukate kodukandiraamatute väljaandjale.   

KRISTEL AER
kultuuripreemia kontserdisarja Juuru Orelisuvi 
kauaaegsele korraldajale.  

TEKLA TAPPO
kultuuripreemia  professionaalsele viiuliõppe 
vedajale, propageerijale ja traditsioonide hoidjale. 

MTÜ JÄRVAKANDI 
VIBUKLUBI ILVES JA 
RAUL KIVILO

kultuuripreemia tublidele vibusportlastele ja klubi 
presidendile ning eestvedajale.

Raplamaa tantsupeo finaal. Foto: Mailis Ollino
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RAPLA MAAKONNA 
NOORTE PUHKPILLI-
ORKESTER JA 
PEADIRIGENT 
TÕNU SOOSÕRV

kultuuripreemia puhkpillimuusika hoidjatele.

Aastapreemiad

ANNE AASPÕLLU 
aastapreemia Märjamaa muusika- ja kunstikooli 
kunstiõpetajale, tegevkunstnikule, hea silmaga 
fotograafile

EVE HAGGI
aastapreemia rakendisportlasele ja perepäeva Tori 
hobusega Raplamaal korraldajale.

TAAVI NIINEMETS  
ESKO ALLIKA

aastapreemia veoautoralliga tegelevale EMV10 klassis 
Eesti meistritest ekipaažile.

SANDRA PLAMUS
aastapreemia suurepäraste tulemuste eest noorele 
sumomaadlejale

KRISTI HINSBERG
aastapreemia professionaalsele ja loomingulisele 
kontsertmeistrile.      

Raplamaa tantsis, laulis ja mängis õunaaias pilli

Raplamaa laulu- ja tantsupidu, mis kandis 2018. aastal nime „Üle õue õunapuu“, 
toimus 10. juunil Raplas Tammemäe laululaval. „Üle õue õunapuu“ ideekavandi 
autoriks oli Tõnis Blank ning idee aluseks oli 1955. aastal ilmunud samanimeline 
raamat, kus on mitmeid eesti rahvajutte, laule ning mõistatusi. Ideekavandi 
keskmeks oli õu, kus toimub palju põnevat. Õu on elu keskpaik, keset õue asub talu 
ja inimesed liiguvad seal kogu aeg, kasvõi põgusalt läbi. 

„Üle õue õunapuu“ oli pühendatud Eesti ja Soome vabariikide 100. sünnipäevale. 
EV100 teemast tingituna oli peol ajatelg 1918-2018, mis tähendas, et ka peol läbisid 
kollektiivid oma esinemiste kaudu erinevaid perioode Eesti ajaloos. 

Kuna pidu oli pühendatud ka Soome riigi 100. sünnipäevale, kaasasime 
Nurmijärvi tantsukollektiivi, kes osales nii rongkäigul kui ka tantsides meie 
tantsijate seas. 

Peo kunstilisse toimkonda kuulusid kooride üldjuht Vahur Soonberg, 
tantsurühmade üldjuht Riho Pohla ning kunstnik Valter Uusberg. Projektijuht oli 
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Elari Hiis. Maakonnas oli ka loodud Raplamaa laulu- ja tantsupeo komisjon kuhu 
kuulusid Imbi Kalberg, Rita Triinu Peussa, Anne Ummalas, Sigrid Põld, Heli Lints, 
Triinu Ülemaante, Maiu Linnamägi, Riho Pohla, Age Rebel, Elari Hiis ja Iris Haiba.

Peole oli registreerunuid üle 2500 ning tõsisem töö – kollektiivide paigutus 
väljakul ning rahvatantsijate ja võimlejate koosharjutamine – algas aprillis. 
Aprillikuu teisel nädalavahetusel täitus Kohila gümnaasiumi spordikompleks 
tantsijatega, kuna seal toimusid kogu nädalavahetuse vältel erinevad liigiproovid 
ning ühistantsude tantsimised, kus käisid ka pillimängijad ja osa lauljaid proovidele 
kaasa aitamas. 

Ilmataat oli peopäeval, 10. juunil meile ideaalse suveilma tellinud ning varakult 
alanud proovide vahel kostusid märguanded, et inimesed piisavalt vett jooksid 
– päev oli tõeliselt soe ja päikeseline. Hommikul kaheksast alustati Tammemäel 
proove, et kollektiivid saaksid oma kohad väljakul ka reaalselt läbi mängida. 

Laulu- ja tantsupidu algas juba tavaks saanult rongkäiguga Hariduse tänavalt, 
mis liikus läbi Rapla kesklinna Tammemäe laululavale – peoõuele. Rahvast oli 
tänavatel palju, Raplamaa vabatahtlikud tuletõrjujad olid tee ääres kõrvaltänavaid 
kinni hoidmas ning lehvitamas ja Rapla korvpallifännid olid ka tulnud tee äärde 
ergutama rongkäigus osalejaid. 

Tänavune tantsu- ja laulupidu oli ajaliselt pikem kui meil eelnevatel aastatel 
on olnud. Üheks põhjuseks on kindlasti sisukas repertuaar – tuli siiski 100. aastat 
Eestit ühe peo vältel ära näidata. Kuid teiseks põhjuseks oli see, et esmakordselt 
ühendasid väed Raplamaa laulu- ja tantsupidu ning memme-taadi pidu. Laululaval, 
tantsuväljakul ja pillimeeste laval tegutsesid  kollektiivid lastest kuni memmede-
taatideni. See tegi peo eriti südamlikuks, saime palju head tagasisidet just tänu 
sellele, et kõik said esineda ning ühtegi soovijat ei jäetud välja. 

Pidu oli väga kaasahaarav ning samas ka mõtlemapanev. Peo kujunduse 
põhielemendiks oli õun, mida kasutati ka tantsudes. Peo viimases osas, enne 
finaalilugu kutsuti lavale kõik liigijuhid ja kollektiivide juhid, kes olid Raplamaa 
laulu- ja tantsupeo protsessiga kaasas käinud ning oma kollektiivide näol selle peo 
toimumisele kaasa aidanud. 

Pärast tänamist oli kirsiks tordil meie oma Raplamaa helilooja Pärt Uusbergi 
Tõstamaa rahvaviisil põhineva teose „Loomine“ esmaettekanne. See oli hetk, kus 
kõik kollektiivid kogunesid viimast korda kokku „õuele“ ning esinesid publikule 
kõik koos, tänades neid ning oma kollektiivide ja liigijuhte. 

Raplamaa tantsu- ja laulupidu on kantud vaimse kultuuripärandi nimistusse ning 
sügavale Raplamaa inimeste südamesse. Seda oli ka näha kohale tulnud publikust. 
Kuna pileteid ei müüdud, pole meil täpseid andmeid, kui palju inimesi kohal oli, 
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kuid publikutsoon oli rahvast tulvil. Pidu oli edukas ning nii osalejad kui ka publik 
jäid peoga väga rahule. 

Praegu valmistutakse küll Raplamaal peamiselt 2019. aastal toimuvaks 
suureks juubeli laulu- ja tantsupeoks Tallinnas, kuid toimuvad ka juba väikesed 
ettevalmistused uueks Raplamaa laulu- ja tantsupeoks, mis toimub 2020. aasta 
kevade lõpus. 

Triinu Ülemaante

Cätlin Mägi: „Pärimusmuusika on äge, 
ostke pill ja minge kursustele!“

14.-15. septembril toimus Raplas kultuurifestival Särin, kus astus lavale ka 
Märjamaalt pärit, praegu Viljandis elav pärimusmuusik, õpetaja ja uurija Cätlin 
Mägi (neiupõlvenimega Jaago), kes esitles oma värskeimat plaati „Mu pill parmupill“. 
Särinal kõlas eesti vanem parmupillimuusika, aga täiesti uues kuues. Oma lugusid 
ei esita Cätlin mitte ainult ühel parmupillil, vaid laseb kõlada tervel orkestril. Lisaks 
parmupillile mängib Cätlin ka torupilli ja flööti ning on erinevate ansamblite ja 
artistidega koos mänginud ligi 40 plaadil. „Mu pill parmupill“ on Cätlini kolmas 
sooloalbum, millel kõlab ligi poolsada tema kollektsiooni kuuluvat parmupilli. 

Raplamaa 
tantsupidu. 
Foto: Mailis Ollino
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Oled sündinud ja üles kasvanud 
Märjamaal. Mis on need esimesed 
märksõnad, mis sul Märjamaaga seoses 
meenuvad? 

Cätlin Mägi: Ikka kodu, vanaema ja 
vanaisa. Vanaisa küll enam ei ole, aga 
vanaisa-vanaema käivad kokku, ja siis 
muusikakool ja kool. 

Kui tihti sa praegu Märjamaale satud? 

Päris tihti, sest Märjamaa on meie 
perel selline vahebaas. Kui Tallinnas on 
mingi esinemine või asi, viskame lapsed 
Märjamaale ära ja tuleme pärast neile järele.

Kas oled teadlikult otsinud ka Märjamaa pillilugusid või selle piirkonna 
materjali? 

Kui ma tegin seda parmupilli plaati, siis mõtlesin, et üks lugu võiks olla päris 
Märjamaalt. Siis otsisin ja see oli teadlik valik, aga üldiselt ma pole Märjamaa 
pärimusmuusikasse süvenenud või uurinud Raplamaad üldse. Pigem on Margit 
Kuhi seda teinud ja tänu Margitile olen mingeid lugusid kohanud. Aga see on veel 
ees, ma arvan. Kuna ma olen ise rohkem pillimuusika-inimene, mõtleksin mingile 
Raplamaa pillilugude vihikule, et see kunagi välja anda. Praegu me anname Aida 
alt välja noodivihikute sarja. Just tegime Mulgimaa pillilugudest ja kohe on tulemas 
lõõtsavihik. Kui Rapla maakond seda ise toetaks ka, oleks vaja ainult natuke tööd ja 
see Raplamaa pillilugude vihik oleks valmis, ma arvan. 

Sa oled lõpetanud Rapla Vesiroosi gümnaasiumi ja seal oli see Ullude kamp, 
kellele mina ja Maili Metssalu algklassitüdrukutena suu lahti alt üles vaatasime, 
kuidas te olite ja igasugu asju korraldasite. Sealt võtsime eeskuju ja hakkasime 
hiljem ka ise erinevaid sündmusi eest vedama. Kes need Ullud olid? 

Eks see oli üks puberteetidest koosnev ja väljundit otsiv noortekamp. See, mida 
tegime, oli natuke imelik ja igal juhul kõrvalepõige ühiskonna üldisest suhtumisest. 
Näiteks mina käisin koolis isa pidžaamapükstega ja siis meil olid mingid suured 
lohvakad pluusid, eheteks naelad ja kruvid. Selliseid asju tegime, mida tavainimene 
ei teeks. Aga kokkuvõtvalt oli see sõpruskond, kellega saame praegugi kokku. See 
oli see, mis väga paljudel keskkoolis tekib, või ka ülikoolis, et kamp, kellega koos 
tegutsed, kasvab sulle südame külge. 

Cätlin Mägi. Foto: Maritta Anton
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Kas sinu Viljandisse õppima tulek oli ka kuidagi Ullude tegemiste järelmõju? 

Pigem on see pärit Rapla folgiklubist, mida Marje Reimund tegi. Juhuslikult 
olime Ulludega selles folgiklubis ka tegusad. Sinna tulid esinejad: ansambel Alleaa, 
Jaan Tätte ja Marko Matvere. Seal sain aru, et muusika ei ole ainult popmuusika, 
vaid et on teistmoodi muusikat ka ja mulle hakkas see väga meeldima. Seega oli 
folgiklubi, kust tulid mõtted, et pärimusmuusika on päris äge. Aga mis pilli tulla 
õppima, see tekkis Eurovisioni Eesti eelvooru vaadates, kus Celia Roose mängis 
torupilli. Mingid „Klounid ja narrid“ või ma ei tea, mis lugu see oli, Hanna-Liina 
Võsa ja Maarja-Liis laulsid. Aga seal ma nägin, et naine mängib torupilli ja mõtlesin, 
oh, ma tahan ka torupilli mängida. 

Sulle meeldib väga süveneda vanadesse arhiivisalvestustesse, uurida vanu 
pillimehi, nende mänguvõtteid ja lugude iseloomu. Mis on see, mis sind selles 
arhiivisalvestuste maailmas võlub? 

Minu arvates on arhiivisalvestused A ja O, ma isiklikult tunnen, et kui ma ei 
võtaks neid noodistusi teha, siis ma oleks natuke puudulik. Hetkel tegelen näiteks 
Torupilli Jussi lugudega. Panen kokku kogumikku, mis 2020 kevadel peaks välja 
tulema. Torupilli Jussi sünnist saab siis 175 aastat. Ja tal on 32 erinevat lugu. Tahaksin 
kõik tema lood ära õppida. Soovin teha sellise kogumiku, kus on tema vanad 
salvestused ja minu uuesti mängitud variandid ning tema elulugu. Ma olen kogu 
aeg mõelnud, et tahaks need Jussi lood ära õppida, et siis saab selle stiili paremini 
kätte ja kaunistused ja tema mõttemalli. Paari-kolme looga ei saa, kümne looga ka 
ei saa. Tuligi mõte, et oh, ma õpin juba kõik ära. Ja mulle õudselt meeldib. Meil on 
eesti rahvaluule arhiivis nii palju pillimuusikat, mida võiks esile tõsta ja mille järgi 
mängida. Sellepärast ma tegelengi selle noodikoguga (noodivihikud + noodikogu 
internetis) ja soovin, et vanad pillilood saaksid tänapäeval jälle mängitavaks. 

Aga kuidas arhiivisalvestuste pealt noodistamine käib? 

Võtad näiteks ühe 1913. aastal vaharullile salvestatud loo. Lugu on selline 
kragisev ja krigisev, mingi vilelugu, millest pole midagi aru saada. Proovid seda 
nooti panna, esialgu originaaltempos kogu meloodia, siis võtad salvestuse tohutult 
palju aeglasemaks ja hakkad kuulama, mis seal vahel veel on, kaunistused või asjad, 
mida kiiresti ära ei kuule. Nii see noodistus tekib. Osa lugusid on hästi segased, siis 
on lõpuks minu otsus, milline meloodia sealt välja tuleb. Aga muidugi on ka väga 
selgeid lugusid, mille lihtsalt paned ruttu nooti ja ongi tehtud. Seal noodikogus on 
noodistuste kõrval arhiivisalvestused ka, mida saab ise kuulata. 
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Kuidas vana materjali omaks võetakse? 

Ma näen, et meie oma ringkond, st pärimusmuusika tudengid, siit edasi läinud 
õpetajad ja Viljandi kultuuriakadeemia pärimusmuusikaga seotud inimesed võtavad 
selle materjali küll täiega kasutusele. Olen kuulnud, et ka mõned muusikakooli 
õpetajad kasutavad ja näiteks Ott Kask võttis sealt loo ja tegi puhkpilliorkestrile 
seade. Ega ma täpselt ei tea, kes ja kuidas sealt lugusid võtab. 

Üks tendents Viljandi folgi laval on kõiksugu luuperite ja tehniliste vidinate 
kasutamine. Sina oma uuel plaadil, mida ka Raplas esitled, kasutad samuti 
luuperit. Mis see nüüd täpsemalt on? 

Ma olen natuke juba ilmas elanud ja projekte teinud. Olen sooloplaate andnud 
välja, kus ma mängin üksinda parmupilli ja torupilli ja olen ka erinevate ansamblitega 
mänginud. Nüüd on eluetapp sinnamaani jõudnud, et tahaksin üksinda mängida, 
aga midagi põnevat veel juurde ka teha ja luuper annab selleks võimaluse. Luuperit 
kasutades saad salvestada ühe helirea sisse ja siis järgmise kihi/helirea sinna peale 
mängida. Parmupilliga on põnev neid kihte sättida ja neid katsetusi teha ja veel 
mingeid efekte juurde lisada. 

Umbes 10 aastat tagasi mulle antud intervjuus ütlesid, et pärimusmuusika on 
friikide pärusmaa ja laiadesse massidesse see kindlasti kunagi ei jõua. Kas sa 
oled täna veel sama meelt? 

Noh, ta on ikka kuidagi friikide pärusmaa, aga õnneks on seda murdnud Trad. 
Attack! ja tema edulugu ja Curly Strings. Seda ma ei osanud ette näha, et niimoodi 
läheb, aga see on ainult positiivne ja tore. Ja ma julgustan kõiki neid inimesi, kes 
näevad mõnel laval parmupilli või karmoškat ja mõtlevad, et tahaks ka mängida: 
võtke ja tehke, see pole midagi keerulist. Ostke pill ja minge kursustele! Nii palju 
on näiteid, kes on võtnud ja ostnud endale pilli ja hakanud mingis eas veel pilli 
mängima – see on äge. 

Oma Viljandi folgi kontserdil ütlesid, et sinu soov on, et iga eestlane õpiks 
parmupilli mängima. 

Jah. Parmupill on mõnus lihtne pill ja sealt saab selle ahaa-elamuse kohe kätte. 

Sa oled tänaseks sidunud oma elu ja tegemised Viljandiga. Millisena sulle 
Raplamaa sealtpoolt paistab? 

Minu hing on ikka ka seal Raplamaal ja ikka jälgin natuke rohkem neid tegevusi, 
mis seal tehakse. Mulle väga meeldib Särina festival, mis on nüüd tekkinud, see 
on kindlasti väga äge. Siis Märjamaa folk. Au ja kiitus, et selline festivalikene on 
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püsti pandud. Märjamaal on ka väga aktiivsed lõõtsa mängivad naised – ülitore, 
kohe läheb hing soojaks. Vana-Vigalas on eestvedaja Krista Tõldmaker, kes kutsus 
meid sinna ühte laagrisse esinema. Sealt on tulnud meile ka mõned õpilased – üks 
kandlemängija tüdruk lõpetas just eelmisel aastal. Ja Margit Kuhi korraldatud 
laagrid ja Kandlekoda. Maiu Linnamäel on alati käed avatud, et tehke mõni 
pärimusmuusika õpituba. Mulle tundub, et mõnusalt aktiivne on see eluolu seal 
ja Raplamaa kuvand pärimusmuusika ja -kultuuri mõttes on väljastpoolt vaadates 
positiivne. 

Särin on üks sellistest algatustest, mis püüab Raplamaad Eesti mastaabis 
rohkem nähtavaks ja kuuldavaks teha nagu Viljandi folk on teinud Viljandiga. 
Mis sa arvad, mida selle õnnestumiseks vaja oleks? 

Ma arvan, et kõik sõltub eestvedajatest. Kui nad on positiivsed ja energiarikkad ja 
tiim veab täie energiaga seda eest, siis peaks õnnestuma. Ma käisin suvel Seto folgil 
ja seal oli tunda, et tohutu töö oli tehtud. On oluline, et eestvedajad ära ei väsiks ja 
tehtaks ikkagi särasilmil. Mina olen igal juhul valmis panustama. (Hakkab naerma.) 
Teeme selle Raplamaa pillilugudega noodivihiku ära ja kutsume muusikakooli 
lapsed Särina hommikul õpitupp, pärast esinema, siis tulevad lapsevanemad 
vaatama ja nii tore on. 

Millega sa hetkel tegeled? Mis projektid veel käsil on? 

Torupilli Jussi projektist juba rääkisin ja nendest noodivihikutest ka ja tudengitega 
möllan. Lõikuspeole teen filmimuusika klippe ja Torupilli Jussi trioga tahaks ka 
ühe video välja anda kevadel. Ja tantsupidu tuleb, käisime just tantsupeo lugude 
salvestamisel. Olen seal üks saateansambli liige, kes mängib torupilli, parmupilli 
ja flööti. Ja selliseid väikeseid esinemisi on palju. Ja mul on ka üks ballett Estonias, 
kus ma mängin torupilli, „Katariina I“. Toomas Edur lavastas ja Taimo Aints tegi 
muusika. Eelmisel hooajal see algas ja nüüd jätkub. 

Kuidas sa ikkagi jõuad? Vanasti oli sul märkmikus päevaplaan, kus oli tundide 
või isegi minutite kaupa ära jagatud, mida päeva jooksul teed. 

Kas juba siis oli? Aga jah, mulle meeldib organiseerida oma aega ja päeva ja asju. 
Ma pole üldse viimase minuti inimene. Ma tahan asjad varem valmis teha ja pigem 
planeeringi juba tegevusi varasemasse etappi, et asjad õigel ajal tehtud saaks. Mulle 
meeldib süsteemsus ja kord – see on suureks abiks. 

Mari Tammar, Raplamaa Sõnumid
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SAAREMAA
Saaremaa tunnustused 2018

Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia 2018

SAAREMAA 
MEESKOOR SÜM   

Saaremaa meestelaulu traditsiooni kandmise eest hellast 
pianost võimsa forteni

Saaremaa Kultuuripärl 2018

OTT TÄNAK   
kodusaare rahvale kingitud kirglike rallihetkede ning 
tahte ja visaduse eeskuju loomise eest

Elutööpreemia

LAINE SEPP  
professionaalsuse ja pühendumise eest noorte 
muusikute sihikindlal kujundamisel

Aastapreemiad

ANNE KEERD 
ereda tantsuloome ja viljaka tegevuse eest rahvatantsu 
õpetajana

MARI LEPIK sõrulaste pärimuse ja identiteedi väärindamise eest

KADRI RÕÕM
särava loomingulise panuse eest harrastusvõimlemise 
traditsioonide jätkamisel
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Muhu valla kultuuripreemia 2017

IVO LINNA  
kultuurisaadik, kes tutvustab Muhu saart, inimesi ja 
identiteeti

IRENA TARVIS
tunnustus Muhu eluolu kajastamise eest nii kohalikus kui 
ka üle-eestilises meedias

Kuressaare linn tunnustab:
Aasta tegu kultuuris 2017

MARJU JA ARGO 
KIRSS

Keskaja elamuskeskuse Archebald idee autorid ja 
teostajad

Kuressaare kaunite kunstide stipendium 2017

EDOARDO 
NARBONA

Läänesaarte kammerorkestri dirigent ja kunstiline juht

Kultuurisõber 2017

AVISION OÜ TEGEVJUHT IVO KÕVAMEES

Hetked ehk millest räägib kaheksakand

Eesti rahvamajade ühingu elutööpreemia „Kaheksakand 2017“ laureaat Aili 
Salong on elupõline saarlane, Taritu kandi tulehoidja ning särav ja toetav kolleeg.

Arvatakse, et kaheksakanna märki ei võtnud me üle mitte kristlikult kirikult, vaid 
see sümbol esines meie rahvakultuuris varem. Kaevurakked (uks kuhugi) või vaim-
sus, kodukolle – seotud naisega. Ristpalkmaja alus (palkide asetuse põhiplaan) – 
KODU, ka sünnimotiiv.

Aili, kuidas mõjutas kodu Sinu valikuid? 

Aili Salong: Olen oma vanemate ainuke laps: hoitud, märgatud, tähelepanu 
keskpunktis ja seda heas mõttes. Minu vanematel oli alati aega mind kuulata-
vaadata just siis, kui minul tuli tahtmine kas laulda, tantsida või mingil muul moel 
esineda. Nad lihtsalt istusid diivanil ja jälgisid väikese Aili etteasteid. Etteastetele 
järgnes alati tunnustus ja hoolimine, see aga tekitas eneseusku, positiivsust ja 
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enesekindlust. Alatiseks on jäänud positiivsus. On vaja leida aega istuda ja lihtsalt 
oma inimestega rääkida, maast ja ilmast. Ma tõesti usun, et inimesed on ilusad 
ja head. Ja et nad tegutsevad parimat soovides. Naiivne? Aga ju mul on olnud 
õnn sellises mullis elada ... Iga inimese võimuses on muuta oma ümbrus killuke 
ilusamaks. Selleks on vaja vaid hoolimist. Minu jaoks on tähendus hetkedel, mis on 
oma emotsioonikirkuses mulle  sööbinud. 

Ehk esimesi, tuleme Taritust nääripeolt: ema, isa, ja mina mootorratta külgkorvis. 
Lund ei ole, ilm on hall. Pöörame koduõue, aga minu süles on mu unistuste kingitus 
–väike sinine vineerist klaver. Saan teada, et unistused võivad täituda.

Või teine. Kuna ma lasteaias ei käi, siis mu suvepäevad mööduvad väikese 
kolmerattalisega mööda küla kihutades. Kui Oogude Liide ning Lausa Leena ja Viia 
juures on käidud, otsustan sõita Immudele, naabritüdrukute Eve ja Varje juurde. 
Olen seal ennegi käinud, aga mitte kunagi üksinda. Tee viib läbi metsatuka ja jõuab 
põldudeni. Need põllud tunduvad üüratu suured ja sõprade kodu ikka ei paista. 
Istun seal ratta seljas ja pööran tuldud teed tagasi. Saan teada, et maailm on suur.

Kõiki 8 ilmakaart esindav, avatud, valgust kiirgav rist, 4 aastaaega. Märki tehti 
uste kohale, aknalaudadele, et hinged tagasi tuleksid. Vanad eestlased uskusid, 
et hinged tulevad läbi selle allilmaga seotud värava. Sümbolimärgina tähendab 
see rist kindlat kohta, kus me oleme – see on sinu koht maailmas. Kus on Sinu 
koht maailmas?

Kauaaegne Taritu rahvamaja juhataja Linda Laht suunas teatud isikliku 
eeskujuga mind Viljandi kultuurikooli. Olles kodust kaugel koolis ei tulnud mulle 
hetkekski pähe, et ma ei tule kodukohta  tagasi. Seal oli ju kodu, minu inimesed, 
minu mälestused ja minu hetked. Arvan, et olengi maailmas ainuõiges kohas, minu 
kohas.

/…/ Järjekordne Taritu laulupidu on eile peetud. Täna on saadetud teele 
mandrikülalised ja peoplats koristatud. Jäänud veel viimane pink. Ja siis äkki on 
vaja lebada selili murul ja vahtida taevasse. Pisarad voolavad. Tühjus, kergendus, 
väsimus. Selle hetkega sai mu tass jälle pooltäis.

/…/ Vaatan pea kahesajasuulist Saaremaa ühendkoori Taritu uue laululava 
avamisel. Tunnen tänulikkust. selle eest, et olen juurdunud just siia, oma inimeste 
keskele.

Kaheksakand on raviva toimega kui see joonistada ühe jutiga haiguskolde 
kohale. Kaheksakanda kootakse nii troi-, suka- kui kindakirjadesse, õmmeldakse 
välja tanudele ja käüstele (käistele). Oled sa leidnud oma Kihelkonna kodustes 
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rahvarõivastes kaheksakanna märke? Milline tähendus on rahvarõivastel Sinu 
jaoks?

Ei, kaheksakanda pole ma leidnud, aga kindlasti on üksikuid fragmente, 
andes sellele rõivale väe. Rahvarõivas on olnud loomulik osa minu kasvamisest. 
Kandmine ja selga panemine ei vajanud õpetust, see on protsess minu loomulikust 
keskkonnast.

/…/ Armas külamemm Kiksi Salme on mulle kudunud triibuseeliku kanga. 
Jürise Linda ja Kopli Õie on pikalt seletanud, kuidas kurdude pressimine käib. Seega 
on lõngad sisse aetud, kangas märjaks tehtud, kotiriide sisse mässitud ja parasjagu 
kuumaks kõetud pliidirauale tuliste telliskivide vahele kuivama sätitud. Saan aru, 
kui hindamatu väärtusega on omatehtud rahvariie.

Silmusnelinurk – nõiamärk. Kui märki koos teistega kasutada, on see kaitsva 
või tugevdava mõjuga. Milles leiad Sina tuge oma tegemistesse?

Meie kogukonnas elavad kokkuhoidvad, abivalmis, intelligentsed inimesed. 
Arvan, et selle imelise kooskõla põhjus on kultuuri- ja hariduslooline järjepidevus 
ning traditsioonid. Olen kahel käel väikeste maakoolide pooldaja. Pedagoogid on 
maa sool. Nende vaimsus, teod ja eeskuju kujundavad kohalikku elu. Sama saab 
kindlasti öelda raamatukogude ja rahvamajade töötajate, kindlasti veel paljude 

Kaheksakand 2018 – Aili Salong. Foto: Jane Prostang



146 | SAAREMAA

teiste kohta.

Meie kantide eriilmelisus on meie suurim rikkus ja olgu meil tarkust seda 
hoida! Muidugi on ühiskond muutumises, kõike püütakse panna tabelisse ja ühel 
hetkel on number statistikatabelis kõige alus. Aga kuhu me läheme, mis meist 
saab? Küsisin täna selle küsimuse ühelt 92-aastaselt vanahärralt. Inimeselt, kelle 
pere on põlvkondade kaupa pidanud iseenesestmõistetavaks, et koosolemises ja 
koostegemises on rikkus. Ka tema jäi nõutuks ...

/…/ Istun üksinda kodumaja taga lõkke ääres ja vaatan, kuidas sädemed taevasse 
kuhtuvad. Ootan jaaniöist hämariku ja koidu käeandmist. Saan teada, kui hea on 
iseendaga. Hetk veel ja tulevad kõik teised: pere, naabrid, sõbrad. Ja see koosolemine 
toob uue täiuse.

Krista Lember
Saare maakonna rahvakultuurispetsialist

EV100 kultuurimüürid

Mustjala rahvamaja

Mustjala rahvamaja on kindlasti üks ajaloolise väärtusega hoone. Ehitatud on 
ta XX sajandi alguses. 1938. aastal, kui majale väljastati pass, algas majas sisuline 
tegevus. See, et maja ei olnud täielikult valmis, ei takistanud kunagi siin kultuuriga 
tegelemist.

Meie maja oli vana ja väsinud. Vajasime hädasti rahasüsti, et saaksime oma 
maja renoveerida. Aga kuidagi läks nii, et maja seisis ikka samasugusena keset 
alevit edasi. Sai küll tehtud pisikesi remonditöid, katusel vahetati eterniiti, pandi 
paar uut lauda seina ja värskendati värviga, Aga muidu oli kõik ikka muutumatuna 
edasi. Tuul vihises läbi seinte,  vett pidi tooma eemal asuvast külakaevust, sest 
majas puudusid vesi ja kanalisatsioon, põrand oli osades ruumides ära vajunud. 
Olime veel viimane maja, kus olid sees kuivkäimlad. Aga kõik toimus edasi, 
olid peod, inimesed lihtsalt panid ennast soojemalt riidesse, toimusid kohalikud 
üritused, tegutsesid ringid. Kui väljas oli väga külm, siis koliti kooli ruumidesse, 
et saaks laulu- ja tantsuproovid tehtud. Aga unistus uuest majast elas ikka edasi.

Kuni lõpuks, veel Mustjala valla lõpus, otsustati, et kui mitte nüüd kohe, siis 
ilmselt mitte kunagi. Leiti võimalused ja hakati meie maja renoveerima. Tööd 
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algasid küll veidi tagurpidises järjestuses, aga kõik oli juba väga käegakatsutav. 
Aastal 2015 valmis rahvamaja uus põrand. Küll oli ikka kaunis, heledast puidust 
ja sai käia nii, et kingakonts ei jäänud laua taha kinni, lauad seisid paigal, ilma 
et papitükid oleks jalgade alla pandud. See oli juba midagi nii suurt, et ei osanud 
rohkemast unistadagi.

2016. aastal hakati pihta maja välisfassaadi soojustamisega. 2017. aasta 
oktoobris toimus Mustjala rahvamaja pidulik avamine.  Praegune maja on nii 
armas ja kodune. Tore on see, et meil on nüüd maja, milles on säilinud vana hing, 
aga samas on kõik saanud uue ja värske ilme. Mul on hea meel, et see kõik just 
nii läks, säilis meie vana armas maja, mis sai lihtsalt uue hingamise, mitte ei ole 
ehitatud kaasaegset ja suurt betoonist maja. See maja on Mustjala süda, koht, kus 
kõik on alati oodatud, meie uus/vana maja!

Edith Viira
Mustjala rahvamaja juhataja

Lümanda kultuurimaja

Lümanda kultuurimaja avas esmakordselt uksed 1986. aasta 23. novembril. 
Kodukandi rahvas oli uhiuue ja uhke rahvamaja üle väga õnnelik. 32 aastat on 
maja  olnud Lümanda kandi rahvakultuuritraditsiooni kandja, hääks koduks 
rahvakultuurikollektiividele, sportliku tegevuse harrastajatele, erinevatele 
lasteringidele. Saanud osa paljudest-paljudest teatrietendustest, kontsertidest, 
piduõhtutest ja muudest ühistest ettevõtmistest. Pidanud vapralt vastu muudatuste 
tuultele, olenemata riigikorrast või valitsemisest.

Ja nüüd, oh seda rõõmu ja ootusärevust, mis pakitsemas hinges. Lümanda 
kultuurimaja saab uue „kuue“ nii seest kui väljast, mis tähendab maja täielikku 
renoveerimist ja kaasajastamist. See on tõeline kingitus EV100 aastal Lümanda 
kandi aktiivsele kogukonnale, tublidele tegijatele. Jõudsime ära oodata!

Käesoleva aasta 1. novembril lukustas kultuur ukse ja andis võtmed üle ehitajale, 
et õhinaga avada kaasaegselt renoveeritud maja septembris 2019, kui kõik on uus.

Jääme ootama oma uut, sooja, valget ja sõbralikku maja - RAHVAMAJA.

Ulvi Põld
Lümanda rahvamaja juhataja
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Pärsama rahvamaja

Pärsama kultuurimajale lõppes aasta 2017. aasta väga hästi: väärikas 90-aastane 
maja sai juubeliks väga asjalikud kingitused. 1999. aastal valminud juurdeehituse 
välisfassaad sai uue kuue ning ustele, mis seni olid ilma varikatusteta, said 
uued, sepistatud äärtega varikatused. Ja uhked oleme ka oma sepistatud aia üle, 
mis tähelepaneliku mööduja korraks seisatama paneb, sest see pole niisama 
aed, see on „Saaremaa valsi“ aed, noodikirjaga ja puha. Ja kõige olulisem: uue 
hakkepuidu katlamaja valmimisega asulas veeti kultuurimajani mitusada meetrit 
soojatrassi ja lõpuks saimegi sooja majja, mida olime nii pikalt oodanud. Ikka kohe 
ööpäevaringselt! Siiamaani uskumatu, vähemalt kolm korda päeva jooksul saab 
seda õnnetunnet välja näidata. Tule külla, näitan sullegi! 

Aina Tomson
Pärsama kultuurimaja juhataja, majas alates 1985

Aste klubi radadel
Kultuur Astes ehk rahvamaja

Astes on kultuuriga tegeldud kaua ja pikalt. Aga tänane ajaloorubriik räägib 
paarist viimasest aastakümnest. Aastal 2001 avas Kaarma vald endise Aste 
juveelitehase kontorihoone II korrusel asuvas saalis Aste klubi. Majale ehitati 
eraldi garderoob, tualetid ning juurdepääs II korrusele, et klubi saaks olla kontorist 
eraldiseisev asutus. Tegemist oli mõnusa väikese ja hubase saaliga, kuhu mahtus 
140 inimest teatrit vaatama ja rahvatantsijad usinasti proovi tegema. Ei puudunud 
ka lava, kus Aste näitering lavastusi välja tõi ja nii oma rahvale rõõmu pakkus. 
Korraldati pidusid ja kutsuti külalisi.

Aste noortekeskus

Maja esimesel korrusel käis aga  juveelitehase kontori tegevus edasi: töötasid 
ülemused, sekretärid ning muud asjaosalised. Kuna aga tehase toodang hoogsalt 
vähenes ning tegevus polnud enam nii vilgas, otsustati aastaks 2010 otsustati nii 
kontorikorrus kui nüüdseks terve hoone lõplikult üle anda Kaarma vallale. Majale 
otsiti ka uut juhti, kes sai ülesandeks ka esimene korrus kohaldada tööks kohalike 
inimestega. Nii tekkis sinna Aste avatud noortekeskus. 
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Aste raamatukogu

Aste on Kuressaare lähedal asuv üsna tiheda asustusega koht, kuhu paljud 
noored pered on viimastel aastatel kortereid ostnud ja elama asunud. See on aga 
tekitanud olukorra, kus Aste raamatukogu, mis asus seni lasteaia ruumides, sinna 
enam kenasti ära ei tahtnud mahtuda. Nii tekkiski olukord, et ka raamatukogu vajas 
uusi ruume. 

Aste klubi

Paar aastat tagasi võtsime siis ette paberid-pliiatsid ja juba aastaid varem tehtud 
plaanid ning tegime selle asja valmis – esialgu küll vaid paberil. Siis aga tulid 
juba professionaalsed joonistajad ja projekteerijad appi ning valmis sai ka maja 
eskiis. Kõik uude majja tulijad andsid oma soovid ja vajadused edasi ning nii ta 
pihta hakkas. 2017. aasta juunis kolisime oma maja tühjaks ja kopp löödi maasse. 
Endine juveelitehase kontorihoone sai  kolmandiku võrra suuremaks ehitatud ning 
vana osa uueks tehtud. 

Klubis tegutsevad nüüd kaasaegses keskkonnas ühiselt koos noortekeskus, 
raamatukogu ja rahvamaja. Nagu me ise naljatamisi ütleme: tegevust jätkub kõigile 
sünnist surmani ehk Aste  kogukonnakeskus. 

Majast unistamine algas Kaarma vallas, ettevalmistavad tööd said tehtud Lääne-
Saare vallas ning maja valmis 2018. augustis Saaremaa vallas Eesti vabariigi 100 
aasta juubeli kingituseks. 

Mõned olulised numbrid: 
- ehituse maksumus 723 450 eurot
- sisustus koos heli- ja valgustehnikaga 100 000 eurot
- ruutmeetreid kokku 865,8
- töid teostas AS Tesman

Triino Lest
Aste klubi juhataja
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Kaua igatsetud

Kui Kärla kihelkonna koolmeister ja kirikuõpetaja Peeter Südda 1872. a 
laulukoori ning kümmekond aastat hiljem Saaremaa esimese pasunakoori 
(tollal mängukoor) asutas, ei osanud ta uneski ette näha, et nende tegevuseks ja 
esinemiseks on vaja muud kohta kui kirik või park jõekaldal. 

20. sajandi algusaastatel hoogustus seltside tegevus ning 1914. a sai endisest 
valla magasiaidast Kärla rahvamaja. 1925. a otsustas vallanõukogu anda magasiaida 
ruumid piimaühistule meierei tarbeks ja nii tuli seltsidel oma pidusid vallamajas 
korraldada. 

1927. a andis vallavolikogu seltsidele 25 aastaks rendile endise 
kihelkonnakoolimaja hoone, mille seinad said Kärla rahvamajale koduks kuni 
2017. a augustini. Alates rendile andmisest võib ajalehtedest pidevalt lugeda, et 
Kärlal tuntakse puudust ruumikama rahvamaja järele. 

Plaane on peetud mitmeid: 
Plaan 1. 1937. a plaanis kohalik tuletõrjeühing ehitada rahvamajale juurde 

lavaruumi, mille all asuks pritsukuur ja ühel nurgal ka torn voolikute kuivatamiseks. 
Kas ehitus ka teoks sai, ajaleht ei kirjuta. See-eest on aga teada, et 1939. a 
novembris põles Kärla rahvamaja maha ja hoonest jäid püsti vaid kivimüürid. 1943. 
a novembrikuu Meie Maa annab teada, et Saaremaa 32 rahvamaja seas tegutseb ka 
Kärla rahvamaja. 

Plaan 2. 1991. a valmis Kärla kolhoosi tellimusel klubi-ambulatooriumi projekt. 
Ehitis plaaniti 2-korruselisena, klubiossa oli ette nähtud 160-kohaline saal, rida 
erineva suurusega ringi- ning abiruume, fuajee koos baariruumiga ja raamatukogu 
10 000 köitele. Ambulatooriumi poole peale planeeriti koguni ämmaemandapunkt. 
Projekt ei läinud töösse ja rahvamaja tegutses endiselt vanas kihelkonnakoolimaja 
hoones edasi. Kui kohalik kauplusehoone maha põles, tuli rahvamajal oma ruumid 
loovutada. 1995. a septembris võttis vallavalitsus tööle kultuurijuhi, pood koliti 
ümber ja rahvamaja sai taas tagasi oma katuse alla. 

Plaan 3. Ei läinud 20 aastatki, kui Kärla vald tellis rahvamaja ehitusprojekti. 
Seekord planeeriti 2-korruselisse hoonesse korraliku lava ja 180 istekohaga 
saal, raamatukogu, muusikakool ja noorte huvikeskus. Olemasoleva vana hoone 
paemüüritised pidi jääma fuajeed ilmestama. Projekt võeti vastu 2013. a ja kuulutati 
välja ehitushange. Aga ehituseks ei läinud, sest Kärla vald otsustas kosja minna ja 
sündis uus Lääne-Saare vald.  

Plaan 4. Uus vallavalitsus lükkas olemasoleva projekti kõrvale ja tellis uue, 
mille tulemusena   lammutati vana rahvamaja 2017. a maani maha ja alustati uute 
müüride ladumisega. 10.08.2018 avati pidulikult uus Kärla rahvamaja, kus on 
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korraliku lavatehnikaga 180-kohaline saal, valgusrikas raamatukogu ja võrratu 
vestibüül, mida kaunistab vana maja paekividest laotud müür. 

TULGE MEILE KÜLLA! 

Virge Varilepp
Kärla rahvamaja juhataja

Armastada oma kodu ja oma inimesi oma väikese
südame suure jõuga ehk saarlaste päris oma 

46. tantsupidu „Tuhande tunde saar“

Saaremaa tantsupidu 09. VI Kuressaare linnastaadionil. Stsenarist Marit 
Tarkin, kunstiline juht Virge Varilepp, kunstnik Anneli Teppo Toost, nimiloo 
autorid Erko Niit ja Laura Junson.

46. tantsupidu „Tuhande tunde saar“ oli Saare maakonna rahvatantsijate kingitus 
Eestile. Peo idee sündis meie saarerahva suurele südamele mõeldes. Mitte alati 
ei näita me oma emotsioone välja, oleme leplikud, töökad ja visad. Aga tunded 
pulbitsevad meie sees seda võimsamalt. Hinges ja sügaval südames elame kõike läbi 
tugevalt ja intensiivselt. Tantsuvägi viis kõik ühisel tantsupeol kokku austusega oma 
kodusaare ja inimeste vastu. Vahetekstid olid saarlaste endi jutustatud, olgu siis 
kodust, unistustest, saarerahvaks olemisest või armastusest. 

Peo tegid eriliseks 2017. aastal toimunud tantsuloome konkursile „Saarlane 
tantsib“ laekunud tantsuseaded. Need andsid peole oma näo. Konkursile laekunud 
33 saarlaste loodud tantsust esitati peol üheksa tantsu. Iga tants oli tantsumeistrite 
kingitus meie tantsuvaramusse. Esmakordselt tantsisid meie oma peol mudilased ja 
tantsuväljal sai kokku seatud ka tantse, kus mudilased ja väärikad koos, nii nagu elus 
ikka. Samuti kombineeriti erinevaid tõlgendusi. Erilise pildi andis tantsuväljakul  
meie igioma ja populaarne Saaremaa valss läbi kahe tantsulooja, Helgi Alliku ja 
Anne Keerdi loomingu, kus pool väljakut tantsis ühes hingamises, pool teises ja see 
sümbioos andis nauditava terviku. 

Saarlaste tantsupidu toimub iga kolme aasta järel. 46. tantsupidu läks 
ajalukku imelise väega, mis sündis tantsijate rõõmust, lavastajate sihikindlusest, 
päikesepaistest, saarlaste mõtetest ja imeliselt välja tulnud joonistest tantsuplatsil. 
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Sünergia ja koostöö parimas mõttes. Erko Niidi ja 
Laura Junsoni loodud laulu „Siia jään“ saatel liikusid 
tantsijad meie saarte kaardiks ja see oli kaunim 
lõpp ühele peole. „Südamesse minev pidu,“ ütlesid 
inimesed peo lõppedes. Aitäh, tantsuloojad, tantsijad, 
korraldajad, peolised – see oli meie kingitus Eesti 
100. sünnipäevaks. 

Peo lõppedes kõlasid järgmised mõtted: 

„Meie saar läbi kauni värvilise tantsu.“ 
„Armastus on tants vikerkaarel ja liblikate lend.“ 
„Armastus avab silmad ja teravdab meeli – see on 
nagu mässav mägijõgi või metsatulekahju, kus leegid 
üheaegselt latvades ja jalge all samblas.“ 
„Armastus on intensiivne ja särav nagu tunnete 
tants.“ 
„Tantsuarmastus ja tantsurõõm.“ 
„Tantsud armastusest ja armastusega.“

Just sellisena jääb 46. pidu meie mälestustesse. 
Energiaks suurele üldtantsupeole ja mõtete kogu-
miseks meie oma 47. peoks.

FAKTE 46. TANTSUPEOST:

Osalejad: 89 rühma, 1373 tantsijat ja võimlejat: 
mudilased, lasterühmad, koolinoored, C-rühmad, 
segarühmad, naisrühmad , väärikate rühmad ja 
võimlemisrühmad

Lavastustoimkond: Kai Jürlau, Maia Tõhk, 
Eena Mark,     Reet Sillavee,  Merle Sillavee, 
Anne Keerd

Võimlejate üldjuht: Kadri Rõõm

Lavastustoimkond: Tiina Käen, Marjana Tõnisson 
Graafiline kujundus: Arni Ots 
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Heli: SaarMusic – Ivo Aksiim   
Kavajuhid: Keneth Parbus, Riin Oeselg, Martin Õisnurm 
Peakorraldaja: Saaremaa rahvakultuuriselts 
Korraldustoimkond: Krista Lember, Krista Riik, Triino Lest 
Tantsupeo vahetekstide loojad: saare lapsed, emad, isad, 
vanaemad, vanaisad

Marit Tarkin

Tantsupidu. Foto: Marit Tarkin
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TARTUMAA
Tartumaa tunnustused 2018

Eesti kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi preemiad
Tartumaa Kultuuripärl 2018

JANNO PUUSEPP    
panuse eest Tartumaa kultuurimaastikku näitekirjaniku, 
lavastaja ja näitlejana

Elutööpreemia 2018

MAIMU JANISK     
südamega tehtud töö eest rahvatantsu õpetajana ja 
panuse eest rahvatantsu traditsioonide hoidmisel

Aasta kultuuritegija 2018

KULNO KUNGLA      
rahvusvahelise üliõpilaste laulu- ja tantsufestivali 
Gaudeamus suurepärase korralduse eest

AIRE PAJUR
panuse eest Tartumaa kultuurimaastikku LendTeatri 
eestvedaja, näitekirjaniku, lavastaja ja näitlejana

ÜLLE KOOL
panuse eest Tartumaa kultuurimaastikku ja rahvakultuuri 
hoidmise eest

LEA KURVITS
panuse eest Tartumaa kultuurimaastikku rahvatantsu 
õpetajana

MARGUS MÖLL
südamega tehtud töö eest näitekunsti valdkonnas 
LendTeatris

Foto: Aigi Kapten
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Ullo Toomi preemia

JAANUS RANDMA    
pika ajaloo ja traditsioonidega Tarbatu ansambli 
juhendamisel ning õpetaja Enn Madi elutöö 
jätkamisel

Rahvakultuuri keskuse tunnustused

ASTRID HALLIK     
rahvakultuuri hoidmise, kandmise, 
arendamise ja sündmustel kaasaaitamise 
eest

TARTUMAA RAHVA-
TANTSUJUHTIDE LIIT

rahvakultuuri edasikandmise ja Tartumaa 
tantsupeo „Vaba 100“ korraldamise eest

RIHO LEPPOJA
koorimuusika hoidmise  ja meestelaulu 
edendamise eest Lõuna-Eesti piirkonnas

TIINA KONSEN
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 üle-
eestilise aktsiooni „Hakkame santima!“ 
eestvedamise eest Tartumaal

MEELIKA KAARNA
Tartumaa algaja tantsujuhi koolituse 
korraldamise ja eestvedamise eest

TERJE PUISTAJA
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 üle-
eestilise aktsiooni „Hakkame santima!“ 
eestvedamise eest

KRISTEL MARUSTE
tantsupeo „Vaba 100“ lavastamise ja 
silmapaistva noore tantsujuhi tegevuse eest 
Tartumaal

LUUNJA AIDATEATER, 
LAVASTAJA IIRI SAAR

silmapaistva harrastusteatri alase tegevuse 
eest Tartumaal

GAUDEAMUS 2018 
KORRALDUSMEESKOND, 
PEAKORRALDAJA 
KULNO KUNGLA

Balti üliõpilaste laulu- ja tantsufestivali 
Gaudeamus 2018 korraldamise eest Tartus

KEDRAFESTI MEESKOND
üle-eestilise käsitööalase arendustegevuse 
ja Kedrafesti korraldamise eest

TIIGI SELTSIMAJA
Tartu linnas toimuvate rahvakultuurisünd-
muste koordineerimise, hoidmise ja X Tartu-
maa talvise tantsupäeva korraldamise eest
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Tantsides läbi elu - Jaanus Randma

Üleriigiliste ja Tartumaa tantsupidude pealavastaja assistent, liigijuht ja 
tantsude autor, rahvatantsurühmade juht Tartu ja Tartumaa erinevatel üritustel 
ja laulupidudel, Eesti tantsuelu edendaja, Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühma 
pikaaegne kunstiline juht, rahvatantsuõpetaja ja Tartumaa noorte tantsujuhtide 
mentor. Nii võiks suurejooneliselt kirjeldada üht väga lihtsat Tartumaa meest – 
Jaanus Randmat.

Jaanus Randma on sündinud Tallinnas, kuid keskkooli lõpetas ta Kõrvekülas ja 
ülikooli Tartus. Hariduselt on Jaanus Randma loomaarst ning rahvatantsumaailma 
sattus ta juhuslikult tänu oma kursusevennale. 1982. aastal alustas Jaanus Randma 
tantsimist Eesti põllumajanduse akadeemia (EPA) rahvatantsurühmas (praeguses 
Tarbatus). 

Üheksakümnendate aastate alguses kutsus Enn Madi (tolleaegne Tarbatu 
juhendaja) ta oma assistendiks. EPA segarühmast sai vahepeal maaülikooli 
rahvatantsuansambel Tarbatu ning Jaanus Randma hakkas juhendama selle 
noorterühma. 1996. aastal andis Jaanuse õpetaja, Enn Madi Tarbatu juhtimise talle 
üle ning sellest ajast alates on Jaanus Randma Tarbatu kunstiline juht. 

Tarbatu põhirepertuaaris on teadlikult hoitud eesti lavatantsu kullafondi 
kuuluvaid tantse. „Tahame, et noored neid ei unustaks, sest nii säilib järjepidevus. 
Uusloominguga puutuvad nad nagunii kokku, sest tantsupidude kava suuresti 
sellest koosnebki,“ ütleb Jaanus Randma.

Jaanus on tantsulooja. 2014. aasta tantsupeol „Puudutuse aeg“ tantsisid 
A-segarahvatantsurühmad tema loodud (Randma oli ka A-rühmade liigijuht) 
tantsu „Lilled juustes“, 2016. aasta Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühm kontserdil  
„Imeliku labajalga“ ja Tartumaa tantsupeol „Hingepuu“ tantsu „Pimedas on valge“, 
„Laanetantsu“ aga esitati 2018. aasta Tartumaa tantsupeol. Siinkohal võiks loetelu 
jätkata, sest loominguline õhkkond ja väga heade kaaslaste koosmõju on andnud 
loominguks küllaldaselt inspiratsiooni. Oma partneriga koos lõi ta tantsu  „Nelja 
tuule rand,“ mille kirjeldamiseks on tal vaid üks lause: „See on lugu minu elust.“.

Lisaks pühendunud tööle kodumaal on Jaanus Randma Tarbatuga Eesti kultuuri 
viinud ka väljapoole Eesti piire. Maaülikooli tantsijad reisisid palju juba nõukogude 
ajal. Näiteks käidi esinemas Indias ja Iirimaal.  Eesti vabariigi ajal on kõige kaugemad 
reisid viinud Tarbatu tantsijad Uus-Meremaale, Austraaliasse ja Lõuna-Koreasse. 
Euroopa riikides käimine on nii tavaline, et ei tasu enam mainidagi.

Jaanus Randma on välisreiside puhul rõhutanud, et välisfestivalile minnes ei 
tohiks tantsijad siiski unustada, keda nad esindavad. Me viime Eesti maailma, 
oleme oma riigi visiitkaart.
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Jaanus Randma kauaaegne tantsupartner Ingrid Haamer on tema kohta öelnud 
nii: „Tema võime näha lavastuses n-ö suurt pilti on võrratu. See võime annabki 
talle oskuse luua hingeminevaid tantsulavastusi. Kõige viimane kogemus on just 
meie 2018. aasta Austraalia reis, see kuidas lavastus „Eesti aja lugu“ puges inimeste 
südametesse ja tõi pisarad silma, oli kindlasti Jaanuse teene.“

EV100 raames käis tantsuansambel Tarbatu Tartust, tantsuansambel Sõprus 
Tallinnast, Väägvere külakapell ja laulukoor Rõõmusõõm Austraalias Jaanus 
Randma loonud Eesti ajaloost jutustava lavastusega „Meie aja lugu“. Lugu kanti ette 
läbi erinevate laulude ja tantsude, lavastuses kõlasid nii Arvo Pärdi „Ukuaru valss“ 
kui ka Veljo Tormise „Raua needmine“. Eriti olulist rolli loo jutustamises mängis 
tantsijate poolt edasi antud emotsioon, mis aitas publikul mõista, millise perioodiga 
Eesti ajaloost parasjagu tegu on.

Jaanus Randma on olnud II Eesti naiste tantsupeo pealavastaja assistent ja 
liigijuht (2016). II Eesti-Soome tantsupeo pealavastaja (2005), Baltimaade laulu- ja 
tantsupidude Gaudeamus eesti tantsukava pealavastaja, assistent, meeskonna liige 
(2018, 2011, 2006, 1995), üleriigiliste tantsupidude pealavastaja assistent, liigijuht 
ning tantsude autor (2004 ja 2014), Eestimaa tantsujuhtide rahvatantsurühma 
kunstiline juht aastatel 2006-2016. 

Jaanus Randma. Foto: Nele Tammeaid
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Ta on Tartumaa rahvatantsujuhtide liidu asutajaliige. Tartumaal on ta olnud 
erinevatel tantsupidudel just noorte tantsujuhtide mentor ja suur hulk Tartumaa 
noori rahvatantsujuhte on välja kasvanud Tarbatu ridadest. Tema rühmade 
tantsukvaliteet on kahtlemata Eesti kõrgeim, mida näitavad ka tantsupeo ülevaatuste 
tulemused. 

Jaanus on hinnatud rahvatantsujuht kogu Baltikumis, aidates kaasa üliõpilaste 
tantsupidude Gaudeamus lavastamisel. Tema eestvedamisel on pikaaegsed 
koostöösidemed Läti, Leedu ja Eesti maaülikoolide rahvatantsurühmade 
vahel, osaledes regulaarselt erinevates riikides ja korraldades Tartus ühiseid 
tantsukontserte „Baltikum tantsib“.

2018. aastal omistati Jaanus Randmale Ullo Toomi nimeline rahvatantsu-
stipendium, mis on rahvatantsuliikumise kõrgeim tunnustus, mille pälvib laureaat 
Eesti rahvatantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest. Jaanus Randmat tunnustati 
tema töö eest pika ajaloo ja traditsioonidega Tarbatu ansambli juhendamisel ning 
õpetaja Enn Madi elutöö jätkamisel.

 „Üks ilusamatest pakkumistest, mida elu on mulle teinud, on täiesti juhuslik 
sattumine tantsu, just rahvatantsu juurde. Kindlasti ka inimesed, kelle pühendumine 
ja kirg tantsu vastu sütitasid ja innustasid mindki. Võib öelda, et hetkest, mil end 
tantsuga sidusin, on see olnud osa minust ja juhtinud mu elu. Tantsides läbi elu! 
Oma laste kasvatamise arvelt (Randmal on 5 last – toim.) olen võõraid lastetubasid 
just läbi tantsu püüdnud ühtseks ja harmooniliseks siduda. Arvatakse, et olen 
isepäine, justkui kass, kes kõnnib omapäi. Kuid see ongi andnud mulle võimaluse 
igal hommikul ärgates olla mina ise. Kõigis ettevõtmistes on boonusena kaasas 
loominguline vabadus, esivanemate kombed ja tavad, mida läbi tantsijate usalduse 
olen saanud teostada. Tantsus on minu jaoks midagi ürgset, kordumatut ja samas 
midagi väga inimlikku.“

Kati Grauberg-Longhurst
Tartumaa rahvakultuurispetsialist
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Tartumaa tantsupidu „Vaba sada“

Tartumaa tantsupidu 18. III A. Le Coq Sport spordimajas Tartus. Idee autor 
ja pealavastaja Kristel Maruste, vahetekstide autorid Anne-Mai Tevahi ja Janno 
Puusepp, muusikajuht Sten Arvi, kunstnik Meelika Kaarna, valguskunstnik 
Karel Kansvein.

Tantsupidu „Vaba sada“ jutustas Eesti loo tagurpidi ehk tänapäevast algusesse 
ning oli Tartumaa rahvatantsujuhtide liidu kingitus meie riigile 100. sünnipäeva 
auks. Peo tegid eriliseks pealtnäha väikesed, kuid omanäolised detailid, näiteks 
algas „Vaba sada“ täpselt kell 19.18 ja kestis 100 minutit. Tantsupeost võttis osa 
100 rühma ehk 1600 tantsijat, kelle kaunist esinemist oli vaatama tulnud üle 2000 
inimese. Kogu saal oli välja müüdud. Läbi peo kehastas Eestit viis meest, kõige 
vanem neist oli 97-aastane Kulno Raide ja kõige noorem 7-aastane Taaniel Päri. 
Ilusale peole pani punkti finaaltants „Säde“ ning publiku võimsa aplausi saatel 
tantsiti „Tuljakut“ kaks korda. 

 

Eellugu

Eesti vabariik, vaba Eesti. Esimest korda tõeline vabadus, omariiklus, rahvus, 
100 aastat tagasi. Eestlust on vaid inimese eluiga. Üks elu. Nad on veel siin, nad on 
meiega. Meie: eestlased, 100-aastased. Erilised inimesed. Nemad, kes on vanemad 
kui meie riik. Meil on viimased hetked, et neilt küsida, kuidas see kõik algas. 
Kuidas sündis meie riik? Kuidas sündis meie olemine? Kuidas see, mis algas, kadus 
ja taas tärkas? Milline on olnud ühe tavalise eestlase elu? Eriline elu, 100-aastane 
elu. Kuidas nad kasvasid, armastasid, nutsid, põgenesid, õnnestusid ja tantsisid. 
Kuidas nende elatud elu peegeldub ja põimub tänapäevaga. Tänase Eesti ja tänaste 
eestlastega.

 

Idee

„Vaba sada“ tantsupidu vaatab Eestit ja eestlust läbi silmade, mis on kõike näinud. 
See on Eesti lugu inimese tunnete ja emotsioonidena. Tantsupidu jutustab meie riigi 
loo tagurpidi. Tänapäevast algusesse. Rõhutades just algust, mitte seda, mida me 
igapäevaselt näeme. Otsides sildu toonase ja tänase vahel – noorte ja vanade vahel. 
Mõtestades hetke, mil meie riik on vanem kui meie inimesed. Kuidas me siiani 
jõudsime ja kuidas me ühtse rahvana edasi läheme? Kuidas väärtustada minevikku 
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ja luua tulevikku? On väga oluline, et noored 
hoiaksid meeles meie oma Eesti lugu ja toimuks 
generatsioonide vaheline suhtlus. Ühiskonna areng 
on nii kiire, et vanad tunnevad, et ei püsi robotite 
ja nutindusega kursis. See tekitab veelgi suurema 
lõhe noorte ja vanade vahel. Vanad räägivad, kuidas 
vanasti oli muru rohelisem ja milliseid õudusi meie 
minevik endas kätkeb. Peaksime mäletama kõike – 
küüditamist ja oma kultuuri mahasurumist –, aga 
me ei tohi sellesse lõksu jääda. Tuleb olla õnnelik, et 
meil on võimalus elada vabas Eestis. Liikudes looga 
tänapäevast minevikku mõistavad ja tunnetavad 
praegused noored, et kunagi olid need 100-aastased 
ootusi ja unistusi täis noorukid, just nagu nemad 
praegu. Oluline on, et publikule ja tantsijale jääks 
vaatamata meie traagilisele ajaloole tantsupeost 
positiivne ja helge emotsioon. Samas peavad 
noored teadma, milline on olnud Eesti minevik, 
ja pidu peab pakkuma nii naerupahvakuid kui ka 
pisut pisaraid.

Intervjuud

Põnev on arutada tundmatu tuleviku üle, aga siis kaotame võimaluse haaramaks 
veel viimast, mis on siinsamas meie kõrval veel olemas. Kui õigel ajal mineviku 
kohta ei uuri, ei mäleta seda varsti enam keegi. See on meie varandus, mida tundma 
õppida, kuni veel võimalik. Olen külastanud ja intervjueerinud kolme Tartu linna 
üle saja-aastast elanikku. Hilda Paju (104), Evald Rooma (105) ja Felita Agate Viikna 
(102) ning nende emotsionaalsed tagasivaated elule olid liigutavad ja andsid kuivale 
ajaloole isikliku puudutuse. Eakatega kohtudes soovisin lisaks nende elukogemusele 
mõista just seda, milline oli nende lapsepõlv ja kuidas nad kasvasid vabas Eestis. 
Läbi tantsupeo kehastasid 5 meest Eestit, kes läbi loo aina nooremaks muutusid. 
„Vaba sada“ algas, kui tuli lavale 100-aastane Eesti. Minu algne soov oli tuua lavale 
päriselt üks üle 100-aastane mees, Evald Rooma, kellega oli meil ka juba sel teemal 
kokkulepe sõlmitud. Kahjuks selgus paar nädalat enne tantsupidu, et elul olid omad 
plaanid … See andis mulle kinnitust, kui oluline on just läbi taolise vaate tantsupidu 
luua. Intervjuudest tehtud salvestusi kasutasime  vahetekstidena, mis pani publiku 
kõrvu teritama ja tõi saali ka naerupahvakuid. 
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Mõtisklus

Minu jaoks oli „Vaba sada“ üks ääretult suur kasvamine. Õppisin inimesena, 
et kardan langeda konfliktidesse ja nende vältimiseks pigem annan järele. Ju 
see tantsupeo tegemine ongi kompromisse täis, mis ei pruugigi olla alati halb, 
vaid pigem arendav ja koostööd soosiv. Ma ei tea, kas tantsuinimesed on mingi 
eripärane liik, aga nad on ülimalt abivalmid, siirad, toetavad ja kohusetundlikud. 
Mõtlen siinkohal nii tantsuõpetajaid kui ka kõiki tantsijaid. Sellises valdkonnas 
on õnn töötada. Minu poolt veelkord suur kummardus kõigile lavastusmeeskonna 
liikmetele. Olete mõnus ja sõbralik punt, kellega on lust koos töötada! 

Olen ääretult tänulik Tartumaa rahvatantsu liidule, et sain noore ja rohelisena 
sellise võimaluse pidu lavastada ning loodan, et Tartumaa sai oma ajalukku ilusa 
peo, mida meenutada. 

VABA 100 lavastus- ja korraldusmeeskond. Foto: Mati Tint
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Peale „Vaba sada“ olen ka ise grammikese vanem ja targem.

Kui üldse millelgi on väärtus, siis ajal.
        Silmade puudutusel,
                        sõnade paitusel,
            päikese naeratusel,
                     ööde hingamisel,
            päevade õitsemisel,
                               vabadusel,
            armastuse riivamisel,
                          meie kodumaa,
           siniste vete lauludel,
                   mustade lindude hüüetel,
                                  valgete pilvede sosinatel.

Kristel Maruste

Liigijuhid ja assistendid

1.- 2. klassi segarühmad – Ülle Kepler ja Kaie Tali
3.- 5. klassi segarühmad – Külli Petersell ja Talis Petersell
6.- 9. klassi segarühmad – Margit Metsla ja Aveli Vellerind
C- segarühmad – Kati Grauberg-Longhurst ja Uve Saar
A- segarühmad – Jaanus Randma ja Elen Sukamägi
B- segarühmad – Aveli Asber ja Mae Viires
D- segarühmad – Meelika Kaarna ja Kalli Ird    
Naisrühmad – Ave Anslan, Lea Kurvits ja Kerli Kasar, Lea Hanni
Neiduderühmad – Kärt Vuks ja Kertu Alvre
Pealavastaja assistendid – Anna-Liisa Kirsch ja Marius Aave
Korraldajad

Tantsupeo peakorraldaja ja projektijuht – Tarmo Lillo
Turvaülem, projektijuht ja administraator – Astrid Hallik
Etenduse logistik ja projektijuht – Uve Saar
Vabatahtlike juht – Karin Küttis
Projektijuhid -  Maire Jürgel, Ade Piht ja Meelika Kaarna

Pidu on järelvaadatav aadressil 
https://www.youtube.com/watch?v=eOmOxNcOd2E

https://www.youtube.com/watch?v=eOmOxNcOd2E
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Õnneseene vabariik Elva lasteaias Õnneseen                                                      

2017. aasta esimesel suvekuul toimus Õnneseene vabariigi 50-liikmelise 
personali esimene väljasõiduistung, kus tehti tõhusat mõttetööd uue õppeaasta 
teemaprojekti loomiseks. Ees oli igati juubelihõnguline aasta: EV100, Elva 75, Elva 
lasteaed Õnneseen 35! Mööda Eestit tuuritas ringi Laste vabariik. Idee Õnneseene 
vabariigi loomiseks sündis justkui iseenesest. 

11 rühma lastele vormusid konkreetsed õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Laps teab Eesti vabariigi, Elva ja Õnneseene sümboolikat        
(sh hümn, lipp, logo).

2. Laps tunnustab Õnneseene vabariigi ühiseid väärtusi,          
teab oma õigusi ja kohustusi.

3. Laps arvestab kaaslaste omapära ja vajadustega.
4. Laps on lugupidav kaaslaste ja täiskasvanute suhtes.
5. Laps on loov, uudishimulik ja julge tegevuste algataja 

omandamaks uusi teadmisi ja kogemusi.

Õppeaasta projekti motoks valisime lause „Armsas Eestis kasvan suureks, 
Õnneseenes on mu juured.“. Õppeaasta algas tarkusepäevaga, mis kandis pealkirja 
„Me armastame Eestit!“. Kuulutasime välja Õnneseene vabariigi, milles rühmadest 
said moodustusid Mänguministeerium, Metsaministeerium, Teadusministeerium, 
Nutiministeerium, Sõbraministeerium, Teatriministeerium, Jõuluministeerium ja 
Keskkonnaministeerium.

Õppeaasta alguses tegime Elva gümnaasiumi kunstiõpetajale ettepaneku 
teostada koos projekt „Aiakindad“. Inspiratsiooni selleks saime Heimtalis Anu Raua 
muuseumi ühiskülastusel. 5. ja 9. klasside õpilased käisid sõimeaedade lippidele 
rahvusmustrites labakuid maalimas. Vahva kindamütsi sai 395 aialippi. Projekt 
valmis vahetult enne Õnneseene traditsioonilist heategevuslikku toidulaata „Eelista 
Eestimaist!“, mis toimus eelmisel aastal kuuendat korda. See on eestimaist toitu 
tähtsustav ettevõtmine, kus iga rühma lapsevanemad toovad müüki eestimaistest 
toiduainetest valmistatud või koduaias kasvanud toitu. Sel aastal olid oodatud 
rahvustoidud, millele anti nimetus  tänava või talu nime järgi. Kohvikus pakuti 
ravimtaimede ja meega Õnneseene väeteed, laululaval toimus EG õpilase R. Punkari 
raamatu „Ma armastan pitsat, pole midagi parata“ oksjon. Ühissündmustena 
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korraldasime veel Õnneseene 35. sünnipäeva, EV100 
aastapäeva, emakeele päeva, näitemängupäeva ning 
Õnneseene laulu- ja tantsupidu.

Õnneseene 35. sünnipäeval tulid kõik rühmad piduliku 
muusika saatel saali oma rühma lipuga. Pärast lühikest 
tervitust koputas uksele Elva vallavanemast jõuluvana, kelle 
kingikotti olid pakitud laste Õnneseene vabariigi passid. Passi 
pidasime oluliseks, et saaksime selles kajastada laste õigusi ja 
kohustusi, et lasteaed-kodu koostöös saaksime ühiselt aru, 
kuidas lapsest lähtuvat kasvatust mõista ja ellu rakendada.

ÕIGUSED
Mul on õigus olla lasteaias kaitstud, hoitud ja armastatud.
Mul on õigus mängida ja õppida.
Mul on õigus olla puhtas mängukeskkonnas.
Mul on õigus öelda oma arvamus.
Mul on õigus saada tervislikku toitu.
Mul on õigus liikuda värskes õhus.
Mul on õigus puhata.

KOHUSTUSED
Austan oma lasteaeda.
Austan oma õpetajaid ja vanemaid.
Pean kinni rühma reeglitest.
Hoian oma mängukeskkonda.
Käitun kaaslastega sõbralikult.
Arvestan kaaslaste omapära ja vajadustega.
Hoolin oma tervisest.

Oktoobris 2017 korraldasime koostöös Eesti lastevanemate liiduga Õnneseene 
saalis koolituse lastevanematele ja kogu  lasteaia personalile teemal „Vaba kasvatus 
ja kasvatamatus“. Taas rõhutati ühtsete väärtuste (koostöö, loovus, innovaatilisus, 
tervis) järgimise olulisust nii kodus kui lasteaias. 

Personali meeleolukates töötubades valmisid aastaringsed maja dekoratsioonid: 
sinimustvalgete äärispaeltega rühma- ja ühisstendid, jõuludeks valged 
viltkaunistused akendel ning sinised ja valged kootud kuulid jõulukuusel, Eesti 
vabariigi sünnipäevaks EV100 sümboolika saali seintel. Erilise dekoratsioonina 
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mõjus maakondliku kunstinäituse „Õnnitluskaardid Eesti vabariigile“ ülespanek 
saali peegelseinal. Õnneseene korraldataval traditsioonilisel kunstikonkursil osales 
17 lasteaeda ja saadeti 156 kaarti. Pildigalerii näitusest avaldasime ka Õnneseene 
lasteaia Facebooki lehel pühendusega: „Need õnnitluskaardid on teile, armas 
Eestimaa rahvas!“.

EV100 pidustused viisime läbi koostöös Naiskodukaitsega. Toimus 
traditsiooniline paraad Õnneseene õuealal, Eesti teemaline viktoriin saalis ja 
metsavarustuse tutvustus rühmades. Emakeelepäeval tutvustas iga rühm kogu 
Õnneseene perele ühe eesti lastekirjaniku raamatut. Illustratsiooniks oli plakat ja 
väike kostümeeritud etteaste katkendiga samast teosest. Esitleti Epp Petrone, Heljo 
Männi, Eno Raua, Ellen Niidu, Tiia Toometi, Iko Marani, Silvi Väljali, Oskar Lutsu 
ning J. Oro teoseid.

Aiakindad 2. Õnneseene vabariik. Foto: Aigi Kapten 
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Õnneseene näitemängupäeval oli võimalik vaadata Teatriministeeriumi 
teatritrupi „Õunake“ nelja lavastust kinolinal. Nendeks olid „Supikeetmise lugu“, 
„Kadripere lugu“, „Vastlakakuke“ ja „Jussikese seiklused“. Mitteteatrite festivalil 
esineti lavastusega „Jussike tutvub Õnneseene vabariigiga“. Žürii jagas Õnneseene 
lasteaia näitlejaile 5 kiidukirja. 

Kõige populaarsemaks on juba aastaid kujunenud õppeaasta teemaprojekti 
kokkuvõttev suursündmus koos Õnneseene peredega. Juubeliaasta puhul 
korraldasime Elva linna lauluväljakul Õnneseene vabariigi laulu- ja tantsupeo. 
Ühtsustunde loomiseks tellisime  kõigile etnomustriga sinimustvalgetes värvides 
puhvid.  Õnnestunud Õnneseene vabariigi aasta koos laulu- ja tantsupeoga tõi 
postkasti südamlikku tagasisidet muusikaõpetajalt: „Aitäh teile väga toreda peo 
eest! See tunne oli võimas!  Kui Toomas Lunge viimast laulu „Maa tuleb täita lastega“ 
laulis, tahtis vägisi pisar silma tulla. Aitäh, et olite toetavad ja aitasite! Teen teile 
kõigile suure kalli! Kui rongkäigus tõrvikut kandsin ja aeg-ajalt selja taha vaatasin, 
oli uhke tunne küll, et meid selline pidu ees ootamas ja nii palju lapsi selja taga on. 
Olen üks suur Õnneseen!“. 

Lasteaia direktriss Kersti Mihailov polnud kiitusega kitsi: „Aitäh peo 
silmapaistvatele peakorraldajatele! Oli lühike, lööv ja armas üritus. Väikesed 
Õnneseened olid rongkäigus nii vaprad ja meile oli palju kaasahüüdjaid. Orkester 
Popsid oli nii lustiline ja tore! Te kõik olete kiidusõnad ära teeninud, ka need, 
kes laululava kenaks kruttisid. Oli küll väga palav, aga kõik õnnestus! Rühma 
meeskonnad olid  puhvide esiletoomise nii nutikalt  lahendanud. Kiidusõnad 
rahvariides piigadele! Kõik teised olid samuti ilusad! Peojuht Toomas Lunge mõjus 
väga soojalt ja sobivalt, kiitis meie lasteaeda ka! Laulud voolasid kenasti ja oleme 
ikka tänulikud, et meil on selline muusikaõpetaja! Tantsud olid lustilised ja oleme 
rõõmsad, et meil on tantsuõpetaja! Kõik meeskonnad andsid endast parima  ja 
tehtud see ongi! Hoolivus ja üksteise toetamine aitab meid edasi, ma olen teie üle 
väga uhke! Teen teile pai ja kummarduse!“

 Õnneseen olla on uhke ja hää!                                                               

Aigi Kapten 
Elva lasteaia Õnneseen õppealajuhataja
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Kedrafest Uhti kõrtsi õuel

Mis on Kedrafest?

Kedrafest toimus Tartumaal, Uhti kõrtsis teist aastat. 
Kedrafest on savitöö ja keraamika sündmus, mille eesmärk on tutvustada 

eelkõige potikedral treimist, ning tõsta savitööga tegelejate meisterlikkust, ärgitada 
potiketrade aktiivsemat kasutuselevõttu kogu Eestis. 

Korraldajad on oma päeva ette näinud kahes osas 
1. Koolitus, kus saavad osaleda nii algajad kui ka edasijõudnud.
2. Potikedral treimise võistlus

Kes korraldavad Kedrafesti?

Kedrafesti meeskond:
Andri Viinalass – Kedrafesti päämees. Reola kultuurimaja juhataja ja kogu 

Kedrafesti eelarve eest vastutaja, lepingute sõlmija ja tehniline tugi näiteks  
potiketrade kokkuvedamise logistik ja tänukirjade üleandja. On pannud käsi savi 
peale, andekas.

Kai Paks – Uhti kõrtsiemand, kelle hoovi peal, sepikojas ja kõrtsihoones kogu 
see sündmus toimub. Muretseb auhindu ja söödab-joodab nagu perenaisele kohane. 
On pannud käsi savi peale, andekas.

Aili Palm – Kedrafesti treimisvõistluse proua, kes seisab selle taga, et Kedrafesti 
treimisvõistluse juhend on vormitud, võtab vastu registreerunud võistlejad, otsib 
kokku žürii, viib läbi võistluse, glasuurib ja põletab võistlustööd ja muretseb 
auhindade kätteandmise ning võistlejate kohalejõudmise eest Mardilaadale. On 
pannud käsi savi peale, andekas.

Tiina Konsen - Kedrafesti kuulutajanaine, kes on Tartu linna poolne koostöö-
partner, kelle häid ideid sai kasutada juba  Kedarafesti sünni juures ja sealt alates 
on Tiina ja Tiigi Seltsimaja tublide koostööpartnerite abiga sündinud Kedrafesti 
plakatid, flaierid, näoraamatu lehe kujundused, tänukirjad. On pannud käsi savi 
peale, andekas.

Astrid Hallik – Kedrafesti kirjutajamamsel, tema on see, kes protokollib 
koosolekud, küsib kummalisi küsimusi, aitab läbi rääkida,  kirjutab kokku 
rahataotlused ja teeb lõpuks ka aruanded. Ei pane käsi savi peale, kardab, et hakkab 
meeldima.

Kas midagi on teistmoodi ka kui 2017. aasta Kedrafestil?

Eelmisel aastal toimunud esimene Kedrafest läks hästi, lausa nii hästi, et 2017 
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aastal toimunud Kedrafest sai Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu preemia Maakonna 
tegu 2017. Andri ja Tiina käisid preemiat kätte saamas. Kuna preemiaga liigub kaasa 
ka veidi preemiaraha, siis otsustas meeskond selle raha….ei mitte ära jagada vaid 
viia sisse uuenduse. Nimelt anti Kedrafestile meistripäeva vorm. Otsustati kutsuda 
sündmusele üks oma ala meister, kes annab sellele oma näo, nimetab enda kõrvale 
koolitaja ja loob kogu päeva ideestiku ja osaleb ka Kedravõistluse žürii töös. Ning 
tunneb rõõmu käsitööst - nii nagu on see meie tänavuse teemaasta pealkiri. 

Kedrafesti kunstiliseks vormijaks on Eva Krivonogova. Eva on lõpetanud Tartu 
Kunstikooli ja õppinud Ahvenamaa Rahvaülikoolis. On olnud keraamikakursuse 
juhendaja Tartu Lillekoolis ja keraamikaateljee kunstnik Tartu Kunstikombinaadis 
ARS ning portselanmaali ateljee kunstnik AS Tuvikene. Alates 2003 Tartu 
rahvaülikooli keraamika kursuste juhendaja. Sellepärast arvati, et Kedrafesti 
korraldab Tartu Rahvaülikool. 

Eva kutsus koolitama Kaur Vasli Räpina keraamikast,  aitas Uhti kõrtsi hoovis, 
hobuvankril korraldada väga imelise keraamikanäituse ja ka väikese väljamüügi. 
Lisaks lubas Eva tuld all hoida nii tünnipõletus- kui ka puupõletuskoolitusel. 
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Tänavu oli imeline suvi, soe, päikesepaisteline ja tuleohtlik. 

Jah, oli väga tuleohtlik ja nii juhtuski, et korraldajad pidid välja andma teate, ühe 
ja teise põletuskoolituse edasilükkamisest suure tuleohu tõttu. Uhti kõrtsi hoovil 
oleva puupõletusahju kütmine toimus hoopis septembri lõpus ja siis juba nii nagu 
päriselt, tulelont korstnast väljas. 

Aga võistlus? 

Võistlus muidugi toimus. Andri oli aidanud kohele transportida kedrad, Uhti 
kõrtsi sepikojas oli neid üleval lausa 7. Vahepeal oli Aili kibedasti tööd teinud, 
kokku pannud Kedrafesti  žürii- liikmetega Kristi Kull (Kambja Vallavalitsus), 
Virve Tuubel (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu esindaja) ja  Eva Krivonogova 
(Kedrafesti kunstiline vormija). Registreerinud osavõtjad ja neid oli 6 ja pannud 
valmis auhinnad.

ERRi portaal kirjutas, et teist aastat järjest korraldatakse Eestis ainulaadset 
potikedral treimise võistlust. Kuna festivali toimumispaik on ajaloolises kõrtsis, 
siis on võistlusel valmivad nõud seotud kõrtsiteemaga ja kannavad koondnimetust

Kedrafest. Foto: Kai Paks 
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Uhti kõrtsinõu. Iga osaleja saab soovitud koguses savi, et treida kõrtsinõu, mille ma-
hutavus peale kõrgkuumuspõletust oleks 1toop ehk 4 kortlit ehk 4 x 0,3074 l (19. saj 
mahuühik). Mahutavus 1 toop tuleb tähistada nõu sees joonega. Selle puudumisel 
loetakse toobimõõduks triiki täis võistlustöö. Töö teostamiseks on aega 1,5h. 

Kuidas siis seda treimisvõistlust hinnatakse?

Hinnatakse kahes jaos. 

I etapp - visuaalne vaatlus võistluspäeval
Žürii hindab ja annab preemiad välja kahes etapis:
1) mahutavuse hindamine visuaalse vaatluse põhjal
2) Funktsionaalsust - kõige kõrtsilikum nõu, sobivaim Uhti Kõrtsis kasutamiseks
3) Loomingulisust 

Lisaks lastakse kõigil pealtvaatajatel samuti käed saviseks teha ja panna oma peos 
veeretatud savikuul kõige rohkem meeldinud anuma juurde. Nii selgub publiku 
lemmik. 

Kuid kõrtsinõu peab ometi ka midagi sees kinni hoidma, kohe ju mõõta ei saa?

Aili Palm pakkis peale võistlust kõik võistlustööd usinasti kokku ja toimetas 
glasuurimise ja põletamise tööga Mardilaadani välja. 

Mardilaadal mõõdeti Uhti kõrtsinõu võistluse kahe täpseima võistlustöö 
mahtuvust ja võitja sai 10 pakki savi ning kõrtsiraha. Kõrtsirahas on ka sel aastal 
uuendus lisaks, selle on vorminud Uhti kõrtsi kullassepp ja võitja saab seda 
hõberaha kaelas kanda. 

Kedrafest 2018 potikedral treimise võistluse lõppvõitja on Kaur Vasli.  
Ootame sind, hea keraamik, 11.08.2019 Tartumaale, Uhti kõrtsi Kedrafest 2019 
koolitusele, kas siis koolitama või õppima ja võistlusele kohe kindlasti. Sel korral 
tuleb vormida kraapen.

Võta oma potikeder ka kaasa, siis saad kindlasti asjast osa! 

Täpsem info FB Kedrafest.

Meeskonna liikmeid intervjueeris Astrid Hallik
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VALGAMAA
Valgamaa tunnustused 2018

Valgamaa ekspertgrupi aastapreemiad kultuurivaldkonnas

Pärandihoidja sõled (Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts)

ESTI KITTUS  elutöö

ANNE PERLOV  käsitöö valdkonnas

EGELY PRUULI noor rahvakunstnik

HELE TERAS rahvatantsu valdkonnas

EHA MANDEL kultuuritöötaja

Elutööpreemia

SIRJE PÄSS     väsimatu muusikapõllu harija

Aastapreemia kategoorias Lootustandev noor

ROMET PILLER    
kirglik teatrialase tegevuse eestvedaja ja 
kultuuritöö edendaja

GRETE-LISETTE GULBIS
multitalent: 2-eurose meenemündi kujundaja, 
tantsu- ja rühmvõimlemisvõistluste võitja

Foto: Sirje Lemmik
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Aastapreemiad kultuurivaldkonnas

MEELIKA HAINSOO     
Sangaste kihelkonna laulumänge tutvustava 
raamatu „Õnnõkõn siin tsõõrin olla“ koostajale

MARJU REBANE
Silmapaistva panuse eest Säde aiapeo 
korraldamisel

Aastaring pärimuses

Milleks meile pärimus? Nii võivad küsida ilmselt paljud ... Mulle on see oluline. 
Me võime avastada maailma (nagu seda minagi teinud olen), aga oluline on 
pöörduda taas oma juurte juurde, hoida alles oma esivanemate pärandit ja jagada 
seda edasi. Seepärast olengi pidanud oluliseks vaadata aastale ja korraldanud 
erinevaid pärimuslikke kokkusaamisi kogu aasta jooksul.

Heaks partneriks on olnud Eesti rahvapärimuse kool, kelle abiga oleme läbi 
viinud praktilised koolituspäevad koos õpitubadega:

• „Vistel-vastel meil on vastlad“, kus lisaks traditsioonilistele 
tegevustele toimusid õpitoas praktilised tegevused: vurri 
valmistamine, paela punumine, vastlanuku valmistamine ja 
selle peitmine.

• „Kevadpühade kombestik Eesti traditsioonilises kultuuris. 
Rahvamängud kevadpühadel“: saime teadmisi miks oli oluline 
urbimine ja munaveeretamine.

• „Jaanipäeva tähistamine ja rituaalid“. 

Miks on üldse oluline lugude jutustamine ja perepärimus? Miks me käime sandis? 
Kõik need traditsioonid vajavad järgimist ja teadmiste edasiandmist. Oluline ei ole 
ainult laulude-mängude edasi andmine vaid ka traditsiooniline toit, nii oleme ka 
sellealaseid koolituspäevi korraldanud, ikka selleks, et traditsioonid säiliks ja 
põlvest põlve edasi kanduks.

Tänavusel VII Valgamaa rahvamuusikapäeval, mis toimus 2. detsembril Lüllemäe 
kultuurimajas, oli külaliseesinejaks Meelika Hainsoo tütrega. Meelika oli just välja 
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andnud raamatu ja plaadi „Õnnõkõn siin tsõõrin olla“, milles tutvustab Vana-
Võrumaa laulumänge. Oi, kui kenasti kõlasid need laulud ja kui vahvad olid need 
laulumängud!  Küll on tore, et  aastaring jätkub ja saab taas uut hoogu – neid, kellele 
pärimus ja traditsioonid on olulised, jätkub!

Ene Kaas
Lüllemäe kultuurimaja juhataja ja rahvaõpistu juhataja

Vastlakada. Foto: Ene Kaas
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Kui ma astusin kultuuri

On 1986. aasta august ja meeletult palav. Tuled süttivad ja kardin avaneb. Laval 
laulab Karl Madis, kelle kontsert parajasti minu sündimise ajal toimus. Tere, mina 
olen Merilin, pärit pisikesest Eesti linnast nimega Otepää. 

Lõpetasin aastal 2005 Otepää gümnaasiumi ning asusin edasi õppima Tartu 
ülikool Viljandi kultuuriakadeemiasse näitleja erialale. Pärast kooli lõppu aastal 
2009 kuni tänaseni olen olnud vabakutseline näitleja ning osalenud erinevates 
lavastustes, seriaalides ja olnud lastele õpetajaks. Lisaks klassikalisele teatrile olen 
10 aastat olnud tegev veel improvisatsioonilises teatris ning viimased viis aastat on 
minu koduks olnud improteater Impeerium. 

Kuigi jumaldan ja armastan teatriinimesi ning teatrimaagiat, olen mingil 
põhjusel ekselnud erinevates Eesti kohtades, et endale asu leida, kuid alati on 
olnud see miski, mis mind on kodulinnas kinni hoidnud. See võib olla sõprade 
ja pere lähedus, mis tekitab turvatunnet või hoopiski see imeline Otepää loodus 
ja ilu. Mäletan ennast mingil eluhetkel unistamas sellest,  kuidas ma leian oma 
kodulinnas väljundi seoses oma erialaga ning võiksin rohkem paikseks jääda, kuid 
ma ei uskunud, et see võimalus võib tõesti tekkida. Ma isegi kaalusin erialavahetust 
ja käisin Räpina aianduskoolis väikeaia kujundust ja floristikat õppimas. 

Leides 2018. aasta alguses töökuulutuse Otepää kultuurikeskuse loomejuhi 
kohale, lõi see mind üsna pahviks ning tundsin suurt tungi kandideerida. Mõtlesin, 
et nüüd või mitte kunagi. Niisiis astusin aastal 2018 teatrist kultuurimaastikule ja 
leidsin ennast loomejuhi laua tagant, mõtlemas välja tulevaste sündmuste sisu ja 
vormi, arvates, et see kõik võiks toimida umbes nii nagu teatris, sest teistsugust 
mängutuba mul pole olnud. 

Paljudel tekkis küsimus, et mida see töökoht üldse tähendab ning mis on üldse 
minu tööülesanded, justkui kaheldes, kas selline koht on üldse vajalik. Muidugi 
närisid teadmatus ja kahtlused ka minu hinge, kuid sisendasin endale pidevalt, et 
kui ma vaatan ja mõtlen kõigele avatud südamega, siis juhatab see mind edasi ja 
ma saan sellega hakkama. Oli ju minu peamine eesmärk just Otepääle tööle asudes 
see, et anda endast midagi tagasi oma kodulinnale,  mis andis mulle nii suurepärase 
lapsepõlve, sõbrad, hariduse kui ka tõuke minu ametile. 

Seega mõtlen ma üritusi ette valmistades eelkõige meie inimestele ja ootan 
inimestelt samasugust avatud südant, sest vaid nii saab tekkida dialoog rahvaga. 
Tehniliselt vaatan ürituste peale natukene nii lavastaja kui ka publiku pilguga, et oleks 
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midagi visuaalselt vaadata, et sisu oleks ürituse 
teenistuses ja kogu kupatusest moodustuks 
tervik. Ilmselgelt on võimatu panna piire, kust 
algab ja kus lõpevad loomejuhi ülesanded, 
sest võrreldes teatriga on kultuurimajades 
tööjõudu vähem, seega tuleb olla mitmekülgne, 
loominguline ning väga paindlik. 

Nii ma siis astusin optimistlikult vastu 
tulevastele üritustele, mis õnnestusid väga 
hästi ja vastukaja oli positiivne. Muidugi ei 
kujutanud ma varem ette selle töö mahtu, mis 
ühe ürituse korraldamisega kaasneb, sest seda 
kavandades lasen mõtted lendu ning maalin 
sellest visuaalse liikuva pildi ega lepi enne 
kui olen saavutanud enam-vähem kõik, mis 
oli mul peas, kuigi see ei mahu normaalsete 
töötundide sisse. Nagu teatris nii on ka 
kultuuritööl mingisugune väline mask, mille taha jääb mitte nii glamuurne elu, 
magamata ööd, kuumaliimipüstolist villis käed, värvist määrdunud juuksed ning 
mõningad põhjendamatult pahased inimesed, kellel ei ole oma muresid kellelgi 
kurta. 

Kui teatris töötavad inimesed oma emotsioonidega ning elavad kõike läbi, siis 
ollakse tööl teineteise vastu pigem head ja toetavad, sest kõik on ühise eesmärgi 
nimel väljas, kuid see ei tähenda jälle, et ei olda üksteise suhtes ausad, vaid ollakse 
taktitundelised. Läksin kultuuri sama heas usus, et kõik on ju ühise eesmärgi nimel 
väljas, et inimestel oleks üks hea ja alati soe koht, kus kogeda läbi ürituste koos 
erinevaid emotsioone. Kui teatris on publikuga kokkupuudet tunda saalist või näha 
netikommentaaridest ja teatriarvustustest, siis kultuuris on kontakt rahvaga otsene 
ning igapäevane. Netikommentaare ja arvustusi ei pea lugema, aga elava inimesega 
tänaval kohtudes ei saa puu taha peitu joosta. Või noh, saab, aga see näeks veider 
välja, seega peab pidevalt hoidma selget pead ja teadvustama inimeste erinevaid 
olemusi ning isiklikel emotsioonidel juhitud vestlusi. 

Vabakutselise näitlejana on mul suhteliselt vabad käed selles osas, mis töö ma 
võtan vastu ning millal on minu vabad päevad, aga loomejuhi kohal olen siiski palgal 
ning täidan ka ettenähtud kavasid. Minu üllatuseks on tunda, kuidas poliitilised 
valikud mõjutavad igapäevaselt inimeste elu ning seeläbi jõuavad ka erinevad 

Merilin Kirbits
Foto: Mari-Liis Nellis
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olukorrad kultuuri, mis on minu põhimõtete vastane, vastupidi, minu eesmärk on 
hoida kultuur apoliitilisena ning iga kultuurimaja peaks olema koht, kus inimesed 
jätavad oma poliitilised kalossid ukse taha ning ei ole omavahel konkurendid, vaid 
pigem nagu üks pere. 

Usun koostegemise rõõmu ja jõudu, kuid vahest juhtub olukordi, kus ma ei 
saa päris täpselt aru, miks keegi antud üritust korraldab, kui ei tehta seda suure 
südame ja pingutusega. Mure võib olla ka selles, et palju aastaid sama üritust tehes 
kaobki sära silmadest ning pea on tühi, sest kõik võimalikud ideed on juba lavalt 
läbi käinud. Ma ise tunnen küll, et ka loomejuhi ja kultuurikorraldaja tööd ei saa 
teha, kui sul pole seda sütitavat energiat ja andmise rõõmu, mis edasi viib. Mulle 
meeldib Juhan Smuuli ütlus ühest lavastusest, kus ma kaasa mängin: „Südamega 
tuleb vaadata, ainult siis sünnib looming!“. Mind on see mõte juba mõnda aega 
saatnud ja jõudu andnud, sest kõige suurem usk, mis edasi viib, ei ole uskumine 
millessegi, mis on kehast väljas, vaid see peab olema inimese sees, olgu see siis usk 
endasse või antagu sellele ükskõik, mis nimi. Sellega ei soovi ma öelda, et mina 
meeletult endasse usun. Iga päev lööb ümbritsev maailm selle kõikuma ning siis 
tuleb nutta või vihastada, aga sellega jällegi ei tohi haiget teha teistele ega ka endale. 
Igal tegemisel võiks olla mõte, siht, põhjus, ajend, sest kui teha midagi niisama, siis 
... on see tühi tegemine. 

Olles tööl olnud kaheksa kuud, võin öelda, et kultuurikorraldaja töö on üks 
raskemaid, sest ta asub valla ja rahva vahel ning püüab samas ka ennast kehtestada, 
sest kultuurimajadel on oma majas hing ja olemus ning tulevikuvisioonid ja 
sihid. Ühine joon teatri ja kultuuri vahel on tööaeg, mis ei küsi, kas sul on perega 
koosolemise aeg, vanaema juubel, uneaeg, arstiaeg, puhkepäev jne. Ja seda ikka selle 
nimel, et inimestel oleks koht, kus saada kokku, jagada rõõme ja muresid, pidada ja 
jagada traditsioone, saada emotsionaalselt mõjutatud, naeru ja nutuga ennast välja 
elada ja kui sellel kõigel on veel üks hariv faktor juures, mis inimesed koju jõudes 
paneb mõtlema, et tohoh, nii ma pole kunagi mõelnud, siis on see üritus korda 
läinud. Siis on sellest üritusest saanud sündmus. 

Olen selle kaheksa kuuga õppinud ääretult palju Otepää valla, selle töö ja ka 
enda kohta. Mul on kahtlus, et pealt vaadates tundub see töö lihtsam kui on, seega, 
kellel on sama kahtlus, siis astu kultuuri! Igatahes minu müts läheb maha teie ees, 
kultuurikorraldajad. Aplaus! 

Kardin sulgub. Tuled lähevad kustu ning hing jääb tühjaks, sest maja on tühi. 
Panen oma kalossid jalga ja nühin kodu poole, pere magab, aga kuu on selges taevas.

Merilin Kirbits, Otepää kultuurikeskus
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VILJANDIMAA
Viljandimaa tunnustused 2018

Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi preemiad 2018

Viljandimaa Kultuuripärl 2018

ALTMAR LOORIS       
Viljandi Nukuteatri kauaaegne juht – mees mitmes 
ametis

Aastapreemiad

URVE TAMM  harrastusvõimlemise arendaja ja edendaja

KAI KANNISTU energiline ja särav kultuuritöötaja

MAREK JOHANSON entusiastlik jalgrattatreener

MEESKOOR SAKALA, 
DIRIGENDID 
LIISI TOOMSALU, 
KADI RITSING JA 
HENRI ROHT

edukad esinemised 2018. aastal ja suur panus 
meestelaulu edendamisse

Foto: Kaire Kannistu
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Rahvakultuuri keskuse tunnustus
Rahvakultuuri auhind 2018

ABJA PÄEVAKESKUS, 
JUHATAJA MARI SAARELA 

mitmekülgne Abja seltsielu korraldaja ning 
pärimuskultuuri hoidja ja kandja

VILJANDI HUVIKOOLI NOORTE 
RAHVATANTSURÜHM 
RU-LE-ME, JUHENDAJAD 
MERILIN METSATSIRK JA 
MAIE TAMMEMÄE

aktiivne rahvatantsutraditsioonide hoidja ja 
järjepidevuse kandja

AGNES KURG
aktiivne dirigent, muusikaõpetaja,  
koorimuusika traditsioonide hoidja ja 
edendaja

MERIKE MIKKOR pühendunud koduloouurija ja talletaja

Lille-Astra Arraste: austatud tantsuõpetaja ja 
pärimuse hoidja 

Tänavu 15. aprillil tähistas oma 85. sünnipäeva tantsija, tantsuõpetaja, rajooni 
rahvatantsu instruktor ning tantsulooja Lille-Astra Arraste, kes on terve oma elu 
pühendunud rahvatantsu populariseerimisele ja säilimisele. 

1960. a osalesid kolm Lille juhendatud rühma esmakordselt suurpeol, astudes 
üles XX üldlaulupeo rahvakunstiõhtul. Siit sai alguse Karksi-Nuia tantsurühmade 
tantsupidudel osalemise traditsioon. Tänaseks on Tallinna üldpidudest osa võtnud 
161 Karksi kandi rahvatantsurühma. Juba algusest peale on ta enda kõrvale 
koolitanud noori tantsuõpetajateks. Neid on 20 ja kõik on oma rühmadega 
tantsupidudel osalenud. Erinevatel aastatel on Lille ise Tallinna pidudele kodukohast 
viinud 53 rühma.

Lille-Astra juhendatud tantsurühmad on saanud hulganisti tunnustusi 
võistutantsimistel ning tutvustanud Eesti rahvatantsu ja pärimuskultuuri paljudes 
välisriikides.

Vabariiklike suurpidude lavastajate meeskonda kuulus Lille-Astra Arraste alates 
1967. aastast, olles noorte tantsupeol 5-6 kl. liigi assistent ja järgnevatel noorte 
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tantsupidudel 1977,1982, 1987,1997 liigijuht ning 2002. aasta peol üldjuhi mentor 
ning konsultant.

Lille-Astra Arraste on olnud üldtantsupidudel 6 korral liigijuhi assistent (1970, 
1973, 1975, 1981, 1994, 1999), samuti liigijuht (1985) ja üldjuht-lavastaja (1990). 
2014. a oli Lille-Astra Arraste koos Alo Ritsinguga peotule süütaja Tartus Raadil 
ning üks XIX üldtantsupeo aujuhtidest.

Lille-Astra Arraste on aastate jooksul olnud korduvalt Viljandimaa 
rahvatantsupeo üldjuht ja lavastaja ning üks folkloorifestivali Viljandimaa Virred 
algatajatest.

Lisaks rahvatantsu edendamisele on Lille-Astral  ja abikaasa Rasmus Arrastel 
(1930–2014), olnud oluline roll koduloo uurimisel ja jäädvustamisel. Koostöös 
Karksi-Nuia gümnaasiumi õpilastega on kaante vahele saanud „Mulgimaa 
rahvakalender“ (2003-2004), „Mulgimaa kihelkondade muistendeid“ (2005), 
„Tantsimisest, tantsudest ja tavadest“ I-II (2006-2007), „Rahvatantsust Karksi vallas 
läbi aegade“ (2004-2006).

Olulise tähtsusega on nende roll raamatute „75 aastat Eesti tantsupidusid“ (2009) 
ja „Noorte laulu- ja tantsupeod“ (2011) koostamisel, mis sisaldavad Arrastete 
poolt koondatud fotosid, repertuaari, juhtide tabeleid ning muid materjale. 
Lille-Astra Arraste aktiivne tegevus Karksi-Nuia kogukonnas jätkub, seda nii 
tantsurühmas osaleja, nõuandja kui koduloo uurija ja kogujana. 2015. a loodud 

Lille-Astra Arraste pingi avamine. Foto: Kaire Kannistu
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tantsupeomuuseumile annetatud materjalid on suures osas pärit just Arrastete pere 
koduarhiivist. 

Lille Arraste eestvedamisel on Karksi haridusseltsis koostamisel teatmik „100 
aastat Karksi kihelkonna rahvakultuurikollektiivide  osalemistest üldlaulu- ja 
rahvatantsupidudel“. 

Veel osaleb Lille nõu ja jõuga Karksi-Nuia kultuurikeskuses Karksi mulke 
mokalaada tegemistes. Ühiselt on kohaliku pärimuste säilitamiseks ning mulgi 
keele ja kultuuri hoidmiseks väljaantud DVD-d „Mede kotuse tähtpäevä “ I-II, 
„Linatalgud“, „Suvitse tüü ja tegemise“, „ Kuda mokalaat süvva tei“, „Mokalaada 
jutukse“. Koos Karksi pensionäride ühingu liikmetega kogus Lille ajaloolisi 
materjale ja aitas koostada näitust „Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl“. 

Lille-Astra Arraste tunnustused:

1975 – Eesti NSV teeneline kultuuritegelane
1989 – Ullo Toomi nimeline stipendium 
2001 – Eesti vabariigi pärimuskultuuri auhind
2006 – Karksi valla I aukodanik koos teenetemärgiga
2008 – Viljandimaa vapimärgi omanik  
2009 – Anna Raudkats nimeline elutööpreemia 
Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi auliiga, aumärgi omanik, kõrgema 
kategooria mentor 
2017 – Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi elutööpreemia

Tänavu  otsustasid Mulgi vallavalitsus, Karksi-Nuia kultuurikeskus ning 
kohalikud tantsijad paigaldada austatud tantsuõpetajale ja pärimuse hoidjale 
temanimelise pingi. Pingi avamisele kogunes rohkearvuliselt tantsusõpru. 
Erinevatest põlvkondadest segapaarid esitasid tantsurahva hümni „Tuljak“. 
Õnnitlejate rivi oli ääretult pikk ja Lille sai lilledega ümbritsetud.

Pingilt avaneb vaade kahele poole. Sellel istuja saab imetleda tantsivate mulkide 
puuskulptuuri või piiluda kultuurikeskuse akendest sisse ja saada osa seal toimuvast, 
teiselt küljelt näeb aga ürgorgu ja August Kitzbergi monumenti. Sellel istudes on 
võimalus olla terve päeva näoga päikese poole – siis jäävad varjud selja taha.

Lillel on unistus, et lisaks nimelisele pingile paigaldataks ka üks plaat, kuhu on 
jäädvustatud kõikide Karksi kandi rahvatantsuõpetajate nimed.

Kai Kannistu
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X erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeoga 
tähistati ka Eesti 100. sünnipäeva 

25. augustil 2018 aastal toimus Viljandi lauluväljakul juba X erivajadusega 
inimeste laulu- ja tantsupidu. Sel aastal oli üritus pühendatud lausa kahele juubelile: 
EV100 ning laulu- ja tantsupidu 10. 

Kogu tänavune pidu kulges juubelimeeleolus: seda kajastas nii peo repertuaar, 
kohal olnud külalised kui ka Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi osavõtt. Tänavusele 
peole oli kogunenud üle 1000 laulja-tantsija, kes kõik koos lõid Viljandi lauluväljaku 
üheks päevaks särama. Kuulati kõnesid peo erikülalistelt, kelleks olid lisaks proua 
Kaljulaidile veel ka sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning Viljandi linnapea Madis 
Timpson, lauldi kaasa Ivo Linnaga, tantsiti Antti Kammiste pilli järgi ning mis kõige 
tähtsam – kohati taas sõpru teistest linnadest üle Eesti. Loomulikult tõlgiti ka sel 
aastal kogu pidu Eesti viipekeelde. Esmakordselt jagati peol kavasid Braille’ kirjas, 
et ka nägemispuudega inimesed saaksid sellest paremini osa võtta. Samuti jõudis 
pidu veebiülekande kaudu koju kätte kõigile inimestele, kes seal mingil põhjusel ise 
osaleda ei saanud. 

Laulu- ja tantsupeo vahepeal sai külastada laata, kus müüdi erinevaid 
käsitööesemeid, mille olid valmistanud erivajadusega inimesed üle Eesti. Osta sai 
nii istumisaluseid kui ka kaunist maalikunsti. Tänavune pidu oli suurim, mis seni 
toimunud on, nii osavõtjate kui ka pealtvaatajate arvu poolest ning korraldajate 
arvates on sellel potentsiaali veelgi suuremaks kasvada.  

Peo projektijuhi abi Birgit Nisu sõnul oli sel aastal osalejaid tõesti rohkem kui 
varasematel aastatel, kuid tema arvates tegi see peo veelgi võimsamaks. „Korraldajana 

X erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeoga tähistati ka Eesti 100. sünnipäeva.
Foto: Ade Aasmäe
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on hea tunne seal ringi liikuda ning näha siirast rõõmu inimestes, kes ei karda seda 
ka välja näidata. See, kui palju häid emotsioone osalejad ise ning ka pealtvaatajad 
sellest peost saavad, ei ole ma ühelgi teisel sündmusel varem kohanud. Loodan, et 
järgmisel aastal on meid veelgi rohkem ning usun, et meil on arenemisruumi veel 
üsna palju. Järgmisel aastal loodaks näha veelgi rohkem publikut ja ning ehk isegi 
välisesinejaid-osalejaid.“ 

Peo projektijuht Kristiina Alliksaar täiendas: „Käesoleva aasta juubelipidu oli 
suurem kui kunagi varem, mis näitab, et pidu on vaja ja traditsiooni tuleb kindlasti 
jätkata. Suur tänu kõigile osalejatele ja panustajatele, toetajatele ja külalistele. Eesti 
sai meie kõigi poolt 100. sünnipäevaks väga väärika kingituse!“

Birgit Nisu 

Nii arvasid peost osalejad Põlvamaalt Maarja külast: 

Tairi Tihhanov (tantsija): „Hästi meeldis. Mulle meeldis kõige 
rohkem seal Anti Kammiste.“ 

Kati Alekand (tantsija): „Hea oli. Mulle meeldis Ivo Linna                        
ja ratastoolitants.“ 

Taavi Luts (tantsija): „Hästi meeldis, meeldis kõike head ja 
paremat.“ 

Siiri Latik (tantsija): „Kõik meeldis, sai hästi palju tuttavaid näha.“ 

Martin Vinkel (tantsija): „Mulle meeldis tantsimine, ilus ilm oli,          
oli hea meel kohata häid sõpru.“ 

Tjorven Tamm (tantsija): „Hea oli, mulle meeldis seal päike.“ 

Jana Sutt (tantsija): „Väga hea oli, Ivo Linna meeldis.“ 

Angel Uibopuu (laulja): „Ivo Linna ja Anti Kammiste meeldisid, 
laulda meeldis. Järgmine aasta tahan uuesti minna, nägin palju 
sõpru, head emotsioonid olid sel päeval, mulle meeldis veel 
ratastoolitants.“ 

Virko Vahtra (laulja): „Mulle meeldis tegelikult kõik.                          
Kõige rohkem meeldisid Ivo Linna laulud, tantsijad meeldisid           
ning ratastoolitantsud.“ 
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Iga lugu loeb 

Eesti vabariigi 100. sünnipäeva 
aasta oli aeg, mil igaühel meist oli 
põhjust mõelda, kes me oleme, 
kust me tuleme ning mida meil 
on anda tulevastele põlvedele. See 
oli meenutamiste ja kingituste 
tegemise aasta. Kingitused saavad 
meenutusteks, meenutused saa-vad 
looks: see on meie pärand, kodulugu, 
meie Eesti lugu. Põhja-Sakala vald 
tunneb oma lugude üle uhkust.

Kuidas koguneb oma lugu

Suure-Jaani raamatukogus töötab Merike Mikkor, kes teeb oma toimetusi suure 
pühendumusega. Merike on raamatukogu raudvara, olles hoidjaametis alates 1987. 
aastast. Lisaks igapäevatööle lugejateenindajana on ta võtnud oma südameasjaks 
koduloolise materjali kogumise ja talletamise. Koduloo uurimine on Merikesele 
nii töö kui hobi. Tema eestvedamisel avati 2014. aastal raamatukogus kodulootuba. 
Lisaks paberkandjal olevatele materjalidele koostab Merike Suure-Jaani ajaloost 
digitaalset fotokogu, mida pidevalt täiendab. Tema kogutud pildifaile on 
andmebaasis tuhandeid, kõik on sorteeritud temaatiliselt ja isikuliselt. Kus iganes  
ajaloolist materjali vaja, siis Merikese kogust leiab ikka ja jälle erilisi aardeid. Fotode 
põhjal on ta koostanud mitmeid näituseid.

Aastate jooksul on Merike vedanud koduloolist sündmuste sarja „Vanade 
fotode maailmas“. Kohtumistel vaadatakse vanu fotosid ja räägitakse lugusid ning 
üritus on kogukonnas väga populaarne. Merike soovib, et ajalugu ei kaoks koos 
inimestega. Ta peab oluliseks piirkonna ajaloo- ja kultuuripärandi tutvustamist 
ja väärtustamist, seda eriti lastele ja noortele. Just seetõttu alustas ta 2018. aastal 
ürituste sarja „Vanade fotode fotojaht Suure-Jaanis“ korraldamist.

Merike osaleb ka ise meeleldi erinevatel kultuuriüritustel, armastab teatrit 
ja muusikat. Tal on palju häid mõtteid kohaliku kultuurielu elavdamiseks ja 
põlvkondade sidumiseks. Merike loob ise lugu ning aitab hoida teise lugusid. Iga 
kogutud lugu loeb.

Koduloouurija Merike Mikkor 
Foto: Marko Reimann
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Oma lugu on jutustada Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks 
valminud kingitustel

Aasta jooksul tehti Põhja-Sakala vallas EV100 egiidi all palju üritusi ning 
eripalgelisi kingitusi Eesti vabariigile. Rajati tammeparke, Suure-Jaani kooli 
õpilased maalisid õpetaja Reeda Sadama eestvedamisel „Kodukoha 100 portreed“ 
Suure-Jaani inimestest, kes on panustanud kodukoha arengusse või teevad seda 
praegugi. Portreteeritavad selgitati välja hääletuse teel. Suure-Jaani kooli ja Kõpu 
põhikooli õpilased andisid oma panuse EV100 kingituse, 100-meetrise lapivaiba 
„Minu Eesti täna“ valmimisele. Vaip koosneb 100 x100 cm väikestest vaipadest ning 
vaiba päriskodu asub Eesti Rahva Muuseumis. Lahmuse kooli õpilased valmistasid 
õpetaja Kaja Saare eestvedamisel seinavaiba, mida aitasid kududa 100 inimest. Vaibal 
on kujutatud sümboolne teekond läbi valla ehk Kõpust Kõoni ning valmistamisel 
on kasutatud erinevaid materjale, mida õpilased meisterdamistundides kasutavad 
(klaas, vill, savi), kootud osas on kujutatud Põhja-Sakala vallas olevad kihelkondlikud 
mustrid. Vaip on imetlemiseks Põhja-Sakala vallavalitsuse istungitesaali seinal.

Üheks erilisemaks kingituseks on Suure-Jaani kultuurimaja ehk Kondase maja 
sinist saali ehtiv uhke lühter, mille valmimiseks koguti raha ligi kolm aastat. Lühtri 
tegid valmis klaasikunstnik Eili Soon ja metallikunstnik Kristjan Sisa. Lühtri idee 
autorid on Ain Saviauk, Anneli Kundla ja Liis Pihlik ning see valmis 33 eraisiku ja 
asutuse annetuste ning valla toel.

Saali sobiva lühtri heaks kuulutati välja korjandus juba 2015. aasta jõulukontserdi 
ajal, selleks ajaks olid kunstnikud valmis saanud ka valgusti joonised. Selgus, et 
klaasdetaile on sada.

Sealt tuli idee, et lühter võiks valmis saada Eesti vabariigi sajandaks aastapäevaks.
Üks idee autoritest, Anneli Kunda on öelnud: „Väga uhke tunne on seda lühtrit 

vaadata. Kui me selle all seisame, siis alt üles vaadates meenutab lühter mandalat. 
Sinna võibki vaatama jääda! Tal on nii palju kihte ja see on ka võrratu, kuidas valgus 
mängima hakkab.“  

Eesti vabariigi 100. sünnipäev oli kogu Eesti pidu. Kogudes ja talletades 
meenutusi, tehes südamlikke kingitusi Eestile, oleme Põhja-Sakala vallas loonud 
oma lugu inimestele, kogukonnale, rahvale.

Evelyn Härm

Lahmuse kooli kingitus “Eesti 
Vabariik 100”, mille kudumisel 
osalesid 100 inimest.
Foto: Marko Reimann.
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VÕRUMAA
Võrumaa tunnustused 2018

Valgetähe IV klassi orden

KAIT TAMRA   oma loomingu eest

Võrumaa teenetemärk

MERIKE KAPP  väljapaistev klaveriõpetaja ja kontsertmeister

Eesti Kultuurkapitali Võru ekspertgrupi preemiad
Elutööpreemia

ILMAR KUDU  
Võrumaa kauaaegne kultuurivedur ja 
orkestrimuusika eestvedaja

Võrumaa Kultuuripärl

MARI KALKUN  Võrumaa kultuurisaadik maailmas

Aastapreemiad

RUTI MURUSALU  
režissöör, Võru inimeste muhe ja oskuslik 
portreteerimine filmis „Kõik sündü Võrol“

MERIKE TIGAS V Uma Pido inspireeriv eestvedaja

ÜLLE VOITKA Võru linna ja maakonna kultuuripildi rikastaja 

Kubija pidu. Foto: Kalle Nurk
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JÃNIS PRANGELS
Eesti-Läti piiriäärse kultuuri pühendunud 
vahendaja

HELENA KESONEN
võro ja seto kultuuripärandi võluv köitmine 
kaasajaga loomingulises tegevuses

ILME AIM
SIRJE PAKLER

100-meetrise lapivaiba „Minu Eesti täna“ loomise 
eestvedajad

KATI VELNER
kohaliku kultuurielu mitmekülgne ja pühendunud  
vedaja

ULVI TOOMIK rõõmsameelne ja aktiivne rahvatantsu juhendaja

JAAN RANDVERE
tegus ja loominguline aasta muusiku ja 
orkestrijuhina, V Uma Pido muusikute innustaja

VÕRU MUUSIKAKOOLI 
SÜMFONIETTORKESTER

aktiivselt tegutsev noorteorkester

STEDINGU MAJA omanäoline kultuuripesa

Kreutzwaldi  mälestusmedali laureaat

GUNTARS GODINŠ
eesti rahvuseepose “Kalevipoeg” tõlkimise eest läti 
keelde

RAOUL ANNION
pilteepose “Kalevipoeg/Kalõvipoig“ I-III osa eest; 
“Kalevipoja” järjepideva tutvustamise eest

Bernard Kangro kirjanduspreemia

HEIKI KELP
jutukogu „Elu ongi muinasjutt. 17 elumustrit 
Võrumaalt”

Aasta dirigent

SILJA OTSAR 
Parksepa keskkooli, Võru gümnaasiumi ja Võru 
Muusikakooli muusikaõpetaja ja kohaliku 
muusikaelu edendaja

Aasta orkestridirigent

JAAN RANDVERE 
Võru muusikakooli puhkpilliõpetaja, orkestrite 
dirigent ja kohaliku muusikaelu edendaja
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August Teppo pärand ahvatleb noori 
lõõtspilli mängima

„Eesti mehe muudab pillimäng kirglikuks,“ tõdes Juhan Uppin 6. juulil 2018  
August Teppo nimelisele Võru XXX lõõtspillimängijate võistlusele pühendatud 
konverentsil XXIV Võru pärimustantsu festivali aegu, mil oli fookusesse tõstetud 
Teppo timm ja polkasamm. 

Teppo lõõtsa tähtsus Lõuna-Eesti kultuurielus hakkas taas esile kerkima XX 
sajandi kuue-kümnendate lõpul. Heino Tartese mälestuste põhjal andsid selleks 
olulise tõuke piirkondlikud isetegevuse ülevaatused. Siis kogesid vanad pillimehed, 
et neid on veel kellelegi vaja. Konverentsi avaettekandes andiski Heino Tartes 
ülevaate oma tegevusest viimase viieteistkümne aasta jooksul, rõhutades kuidas 
lõõtsahaigus on nüüd levinud üle Eesti. Ja et elav muusika on jutuülene asi, esitles 
ta oma Eesti vabariigile pühendatud sajanda pilli kõla. 

Pillitöökoja Härmoonik lõõtsameister Leho Laaser on püüdnud varasest 
noorusest alates ehitada lennukeid ja kiviheitemasinaid. Lennuk õhku ei tõusnud, 
masin küll kive heitis, aga lõõtspillidega ei anna kumbagi võrrelda. Põlva 
lõõtspillikursuselt külge jäänud sõltuvus ei anna iial rahu ja Leho Laasergi eelistab 
verbaalsele lõõtsalahkamisele elavat mängu, sest vanamoodi käsitsi tehtud uutel 
pillidel on hing sees. Nad kõlavad päriselt ja igal juhul paremini kui masstoodangu 
liinidelt tulnud koopiad.

Käsitööpillide mängimine vääristab omamoodi igat inimpõlve. „Rahvamuusika 
kõnetab väga paljusid. Mängijad käivad ajaga kaasas,” selgitas Eesti pärimusmuusika 
keskuse juhataja Tarmo Noormaa Võru tüüpi lõõtspillide mängustiili muutusi 
tutvustades. Mis on Teppo timm? Põnev kütkestav kõla, mis vere käima paneb. 
Kuidas niisugust esitust saavutada? Näiteks Karl-August Kikas (1914–1992) olevat 
üht oma lugu kaks aastat lihvinud. Kogemustega mängija Noormaa näitas stiile ja 
mänguvõtteid erinevate lõõtspillidega.  Ka lõõtsakuningas Juhan Uppin tunnistas, 
et lõõtsamängu väärtusi on raske sõnadesse panna. Teppo timm kui taasavastatud 
väärtus hääle, häälestuse, tämbri tähenduses. Teppo pill kui Eestile  ainuomane: 
mahlakas, värvikas, pehme, selge, särav, särisev, kaunis, kõlav, naturaalse 
häälestusega. Tempereeritud häälestus, kus ühele noodile on võimalik leida mitu 
helikõrgust. Kauni välimuse, kindla kuju ja mõõtmetega valmistatud nn teppo 
tüüpi pill oma ainulaadse häälestusega nõuab samaväärset mängutehnikat, stiili ja 
esteetikat. 

Elav muusika kinnitas väidet: miski siin ilmas ei asenda ehtsa pilli häält.  
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Tõestatud sai ka tõsiasi, et lõõtspill pole pelgalt 
kaugest ajast päritud lugude nautimiseks. 
Lõõtspill võimaldab edukalt esitada ka tänapäeva 
muusikat. Konverentsi moderaator Kadri Valneril 
oli palju häid küsimusi. Parimateks vastusteks  
ikka pillilood, mis konverentsist osavõtjaid ja 
korraldajaid tantsupõrandale tõmbasid. 

Kadri Mähar ja Priidu Teppo – August Teppo 
Lõõtsatalu pererahvas – jäid rahule: aastatel 
1971– 2018 on Võrus 30 korda  211 ja enamgi  
lõõtsamängijat oma mängustiili asjatundlikul 
žüriil hinnata lasknud. Kõikide osavõtjate nimed 
pole kahjuks kirja pandud, sest võistumängimiste 
protokolle on kaotsi läinud, ajakirjanikud on 
jäädvustanud enamasti esikohta-dele tulnud 
mängijate nimed. 

August Teppo Lõõtsatalu kogutud materjalide, 
kohalike ajaleheartiklite ja erakogude põhjal koos-
tasid Silvi Jansons, Aivar ja Marika Sepp, Kadri 
Mähar ja Priidu Teppo näituse „Lõõtspillide 
võis-tumängimine August Teppo mälestuseks 
Võrus“. Aivar Sepa kaunist näitusekujundust ning 
Võru Foto laitmatut tehnilist teostust käidi Võru 
Kandles huviga uudistamas kahe suvekuu jooksul. Paljud külastajad pildistasid 
just neid huvitavaid stende. 2019. aasta alguses saab näitust vaadata Viljandis 
pärimusmuusika aidas. Näituse kodupesaks jääb mõistagi August Teppo Lõõtsatalu 
Võrumaal Loosul.

Sisuliselt annab näitus sõnas ja pildis ülevaate Võrumaa lõõtsameister August 
Teppo (1875–1959) elutööst, tema mälestuseks korraldatud lõõtsamängijate 
võistlusest ja sündmuste kajas-tamisest ajakirjanduses. Esimese, 1971. a Võru 
võistumängimise laureaat oli Elmar Koovik (1918–1989). Tema lugude salvestusi 
leidub ERR-i arhiivis. Südantsoojendav oli ansambel Lõõtsavägilased kontserdil 
Kandles 15. märtsil 2018 kuulda Margus Põldsepa teadustust: „Järgmine lugu on 
Elmar Kooviku valss.“. 

Margus Põldsepp on 1995. aasta võistumängimise võitja. Tollest 95. aastast ongi 
lõõtsamängijate mõõduvõtmine Võrus iga-aastane järjepidev rahvamuusikaüritus. 
Võisteldakse neljas kategoorias: algajad (kes on mängimist õppinud vaid ühe aasta), 
noored (vanuses kuni 21),  täiskasvanud (21-aastased ja vanemad) ning ässad, kes on 

Kolm lõõtsakuningat. Vasakult Richard Ott Leitham, Juhan Uppin ja Toomas Ojasaar 
Foto: Aivar Sepp
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täiskasvanute klassis 1., 2. või 3. koha saanud. Väga häid noorteklassis mängijaid 
võib žürii tõsta ka ässade hulka võistlema. Kolmekordsele ässade klassi võitjale 
omistatakse lõõtsakuninga tiitel. Kuningaid on siiani neli: Aivar Teppo (1958–
2017), Juhan Uppin, Toomas Ojasaar ja Richard Ott Leitham.

7. juulil 2018 Võru Kandle aias toimunud teppo pilli tüüpi lõõtsade 
võistumängimisest võttis osa 19 pillimeest. Võistlejaid hindas žürii koosseisus 
Tarmo Noormaa, Harri Lindmets, Toomas Ojasaar ja Siiri Konksi. Viimaste 
aastate järjekindel auhindade väljapanija on Võru vald. Nagu tavaks esitas 
iga võistleja kaks võimalikult erinevat pala, mille sisukusele, muusikalisele 
väljendusrikkusele, intonatsioonile ja kõlale žürii oma hinnangu andis ja 
võitjad välja kuulutas. Seekordki tõsteti noorte hulgas võistleja ässade klassi üle 
ning sündiski uus lõõtsatäht: 19-aastane Kuusalu noormees Kert Krüsban – 
ässade võitja. Kuueaastaselt lõõtspilli kätte võtnud Kert on jõudnud õpinguteni 
Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli pärimusmuusika osakonnas. Ässade 
teine mees oli Ants Järv ja kolmanda koha vääriliseks tunnistati Sirli Aia. 

Kolm lõõtsakuningat. Vasakult Richard Ott Leitham, Juhan Uppin ja Toomas Ojasaar 
Foto: Aivar Sepp
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Täiskasvanute esikoha omanik Tõnis Tartes tõestas, et käbi kännust kaugele ei 
kuku. Tema jätkab Tartese pereisa Heino vaba aja elustiili.  Ka teisele kohale tulnud 
Merili Murde on väga hea mängija. Kolmanda koha vääris Saaremaa mees Ants 
Karu. Publik tunnistas oma lemmikuks noorteklassi võitja Rasmus Kadaja, kellel 
oli värske heliplaat „Kadajane“ fännidele väljapakkumiseks kaasas. Teisele kohale 
tõusnud põlvalase Mart Kirotari mängu nimetati tantsuliseks. Kolmanda koha 
saavutas Antsla kandi noor Herbert Konnula. Algajatest tunnistati parimaks Tartu 
noormees Martin Otsing. Eripreemia pälvis julge ja kindla mängu eest 12-aastane 
võrokene Kertu Hordo. Võru vald tunnustas oma noort mängijat Joel Mürki 
kindlameelsuse eest.

Lõõtsamäng läts vahtsõst muudu okupeeritud Eestis Võrumaal 1970. aastatel. 
1975. a pühitseti suurejooneliselt August Teppo 100. sünniaastapäeva. Teppo enda 
lõõtsad ja nn teppo tüüpi pillid toodi kappidest välja. Leidus inimesi, kes katki 
läinud mänguriistad ära parandasid, kes ise pillimeisterdamisega  toime tulid. 

August Teppo Lõõtsatalu korraldab  lõõtsade valmistamise teist kursust. 
Eelmisel õppeaastal osales viisteist huvilist, neli naist ja üksteist meest, kes 
kõik selle aasta juulikuuks endale oma käega tehtud pillid  valmis said. „Pilli 
valmistamine on pikk protsess. Meie kursus kestab kokku 9 kuud. Igas kuus 
toimub üks õppesessioon, millele järgneb juba iseseisev töö kodus. Pilli tegemist 
alustame vahelõõtsa valmistamisest, sellele järgnevad otsalauad, siis bassipakk 
ning nupud, klahvid. Kui kõik detailid valmis, järgneb pilli osade ühendamine, 
lõõtspilli viimistlemine ning häälestamine. Töötunde oleme arvestanud umbes 
1235. Kuid kindlasti on ka neid tegijaid, kellel kulub aega rohkem,“ pajatab Kadri 
Mähar.  Kursuse õpetajad on lõõtspillimeister ja Põlva muusikakooli õpetaja 
Heino Tartes ning vabakutseline kõrgharidusega puidutöö õpetaja Taavi Pumbo. 
„Pilli ehitavad need, kelle sooviks ongi pilli sisemust lähemalt tundma 
õppida, aga ka need, kes tahavad endale või oma lastele, lastelastele teppo 
lõõtsa tüüpi pilli muretseda,“ iseloomustab Kadri kursuslasi. Õnnelikud on 
mõistagi pillimehed, kelle käes ehtne vanematelt päritud Teppo tehtud pill. 
„August Teppo tehtud lõõtspille on Eestis mängimas vähemalt 45,“ väidab 
pillimeistri enda Augusti-nimelise pojapoja Heino poeg Priidu Teppo. 

Mänguhuvilisi jätkub. Võru võistu-mängimistest osavõtjate hulgas on sel sajandil 
sündinud lõõtsamängijaid üheksa. Kindlasti on kodutares mängijaid enamgi. Egas 
kõik kipu kohe võistlema. Lõõtsamuusikagi on eelkõige enda jaoks, oma eluväe 
allikaks. Tänu neile, kes seda heldelt ja rõõmsalt pereringist välja jagada raatsivad. 

                                Silvi Jansons
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Aimi Hollo – Kreutzwaldi pärandi hea hoidja

Aimi Hollo tuli Kreutzwaldi muuseumisse tööle 1981. aastal. Tuli, et jääda. Siis 
ei propageeritud töökoha vahetamist iga viie aasta järel hüüdlausega, et muidu ei 
areneta ega olda enam tasemel. Nii ongi Aimi nüüd juba peaaegu 40 aastat olnud 
Kreutzwaldi pärandi hea hoidja. Niisuguses ametis on tähtis järjepidevus, kasuks 
tuleb teadmine sellest, mis oli aastate eest, mis on täna ja siis on selgem seegi, mis 
tuleb homme. Pärandiga ei tohi lohakalt, süvenemata ja möödaminnes ümber käia.

Tartu ülikooli lõpetas Aimi eesti filoloogina ning töötas pärast ülikooli 
Jõgevamaal emakeele ja kirjanduse õpetajana. Pedagoogiamet oli peaaegu loomulik 
elukutsevalik, oli ju Aimi isa legendaarne Misso koolimees Alfred Hollo, tõeline maa 
sool. Aimi ongi pärit Missost ja Võrru tuleku üheks põhjuseks oli soov ja vajadus 
tulla kodukanti tagasi. Eesti koolisüsteem kaotas hea, põhjaliku ja armastatud 
õpetaja, aga Kreutzwaldi muuseum oli võidumees. Samasuguse pühendumusega 
nagu Aimi oli teinud õpetajatööd, sukeldus ta nüüd muuseumitöösse.

1980. aastatel oli päevakorras uue ekspositsiooni tegemine, toonane direktor 
Aleksander Krull (1922–2010) oli Saksamaal käies näinud sealseid ajastule omase 
mööbli ja tarbeesemetega sisustatud kirjanike muuseume ja kindlalt otsustanud 
luua samasugune interjöör-ekspositsioon ka Kreutzwaldi majja. Targa juhina andis 
ta noortele inimestele vabaduse toimetada ja nii sündis ekspositsioon, mis on 
ajahambale vastu pidanud tänaseni. Selle loomine, eriti ekspositsiooni kirjandusliku 
osa koostamine pakkus Aimile erakordse väljakutse, kus kulus ära Aimi 
imetlusväärne süvenemisoskus, lugemus, armastus kirjanduse vastu. Aleksander 
Krull armastas ikka korrata: „Jah, praegu on teil kiire ja pingeline aeg, aga saate 
ekspositsiooni valmis, võite pikalt nautida rahulikke aastaid.“. Etteruttavalt võib 
öelda, et see Krulli ennustus ei ole täide läinud! Tehes kasvas isu! Kui Kreutzwaldi 
elumaja sisustatud sai, tekkis kõrvalhoone esimesele korrusele kirjanduslik 
ekspositsioon, aita Kreutzwaldi loomingu kordustrükke ja tõlkeid tutvustav näitus, 
laut-tõllakuuri muinasjututuba ja sõiduvahendite väljapanek ning uuenes sauna 
interjöör. Kreutzwaldi suurepärane aed muutus omaette vaatamisväärsuseks.

Aimi toimetamistes on alati märgatav lapsepõlvekodust kaasa saadud pärand: 
hea lastetuba, arukas talupojatarkus, empaatilisus, intelligentsus. Aimil on 
suurepärane oskus suhelda nii olnu kui ka olevaga, neid siduda. Ei ole ta ometi 
vaid ninapidi raamatutes. Ka inimestega oskab lävida ja nõu anda, suunata neid 
nii, et see toetab ja aitab. Lugupidamisest Võrumaa inimeste ja nende pärandi vastu 
on kantud Aimi toimetatud kogumik „Viruskundra“ (2006). Viruskundraks kutsuti 
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Lõuna-Eestis majahaldjat, sama nime kandis ka Heino Siku (1933–1994) poolt välja 
antud ajaleht. „Viruskundra“ koondab samanimelises omaaegses ajalehes ilmunud 
lood Võrumaa inimestest. Aimi töö koostaja ja toimetajana, fotode ja muu materjali 
lisajana väärindas seda kogumikku ülioluliselt. Aimi on suurepärane uma, võro 
keele  kõnõlõja, suur on olnud tema roll võrukeelse laste omaloomingu konkursi 
Mino Võromaa žürii liikmena.   

Muuseum ei saa kunagi valmis! Ajad muutusid, muuseumidelt hakati rohkem 
nõudma pedagoogilist tegevust, meelelahutust. See oli ka hädavajalik, sest inimeste 
huvid, harjumused olid muutumas, muuseum pidi ja peab tõsiselt pingutama, 
et ikka uuesti tuldaks ja oldaks. Muuseumil on väga raske võistelda muu 
meelelahutusmaailmaga. Aimi käe all on Kreutzwaldi maja suutnud säilitada oma 
sisukuse, heas mõttes konservatiivsuse, muuseumi pedagoogilised programmid, 
ajutised näitused, väljaanded, mis kõik lähtuvad ennekõike Kreutzwaldist, tema 
elust ja loomingust. Aimi ütleb ikka, et kirjaniku eest rääkigu tema loodu ja 
kirjutatu. Inimest tuleb harida maast madalast, nii sai Kreutzwaldi aia sisse auk 
tehtud ja muinasjutuväravad avatud, et kõrval olevast lasteaiast lapsed kiiresti 
muuseumi õuele ühisüritustele pääseksid. Sündmusi toimub Kreutzwaldi majas 
palju, olulisematest mainigem iga-aastast muuseumi mälestusmedali (alates 1985. a) 
ja stipendiumi üleandmist Kreutzwaldi sünnipäevale pühendatud mälestuspäeval, 
luulekonkurssi täiskasvanutele, raamatute esitlusi, kontserte ja teatrietendusi. Ikka 
Aimi korraldamisel ja eestvõttel.

  Pärand ei ole mitte ainult varasematel sajanditel loodu, tänasesse kandunud 
ja meid mõjutav. Pärandit loome ka meie ise oma igapäevase tegevusega, Aimi 
tehtu on ise juba pärandiks muutumas. Aimi oma tagasihoidlikkuses ütleb 
siinkohal kindlasti üsna klišeelikud, aga siiski õiged sõnad: „Mis mina, mina üksi 
ei suuda midagi, ikka me kõik koos.“. Ja nii on õnnelikul kombel juhtunudki, et 
muuseumisse on sattunud ametisse suurepärased inimesed, kes kõik on andnud 
oma osa Kreutzwaldi pärandi hoidmisse ja säilimisse. Samas, selles, et lauluisa maja 
meeskond on nii hästi toiminud, on just Aimil suur roll olnud. 2017. a tunnustati 
Aimi tööd Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi poolt määratud elutöö 
preemiaga.

Aimile ja teistele lauluisa kodu headele haldjatele vaimuerksust, töötahet, 
optimismi!

Siiri Toomik 
(Aimi Hollo kolleeg aastatel 1981–2012)
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Aimi Hollo. Foto: erakogu
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Viisteist aastat Võrumaa maateatripäevi

Võrumaal on teatritegemist harrastatud juba ammustel aegadel. 1887 alustas 
Misso mõisapidaja Steini abikaasa näitemängu tegemist. Tollase ajalehe teatel 
öelnud üks näitemängu vaadanud Luhamaa seto: „Kaegõ no ilma imeht, määnust 
kometit ka siih veeteh naatas tegemä! Ku eelä ärr olõs koolnu, sõs jäänu soo ilo külh 
nägemätä.“.

Tulles tagasi 21. sajandisse, siis 2003. aastast tõid uut hoogu harrastusteatrite 
tegemistesse Võru Kandles toimuma hakanud Võrumaa maateatripäevad, 
eestvedajaks ja korraldajaks Kalju Liiver. 2005. aastal lõid kaasa ka teatritrupid 
Valga- ja Põlvamaalt, nii said alguse Kagu-Eesti maateatripäevad. 2015. aastal 
eraldi Võru maakondlikku teatripäeva ei toimunud, siis oli kõikidel näitetruppidel 
võimalus osaleda Põlvas kahepäevasel Kagu-Eesti maateatripäeval. 

Kolm esimest

Esimene Võrumaa maateatripäev toimus Võru kultuurimajas Kannel 22. märtsil 
2003, kus osalesid Rõuge rahvamaja näitering lavastusega „Pööripäev“ (omakandi 
autor Raimond Pähn, lavastaja Riina Kööts), Varstu kultuurikeskuse näitering 
kohaliku legendi põhjal  sündinud lavastusega „Krigulipalu kuld“ (lavastaja Linda 
Türk),  Antsla kultuuri- ja spordikeskuse näitetrupp  Vello Jaska kirjutatud looga 
„Elu ilusamad õied“ (lavastaja Helge Niit) ning Puiga RM näitetrupp August 
Kitzbergi muinasjutuga „Kolm suuvi“ (lavastaja Külli Vijard). Puiga trupile omistati 
kiidukiri võru murde suurepärase kasutamise eest ning nad esindasid Võrumaad  
Pärnus üleriigilisel teatrifestivalil.

27.03.2004 toimus Kandles Võrumaa II maateatripäev, osales 5 truppi ja 
Valgamaalt Hargla näitetrupp. Lavastusega „Hõbepaber“ (autor Ardi Liives) 
esindas Vastseliina näiteseltskond Võrumaad üleriigilistel näitemängupäevadel. 
Lavastaja Ingrid Välbe pälvis tunnustuse tugeva ja leidliku lavastajatöö eest. Samuti 
läks Vastseliina parima naisosatäitja (Ester Märdimäe) ja parima meesosatäitja 
(Ivar Traagel) tiitel.

19. märtsil 2005 sai toimus juba III maateatripäev ja I Kagu-Eesti maateatripäev 
Vastseliina rahvamajas. Viiest Võrumaa trupist valiti laureaadiks Loosi Naljanaasõ 
Juhan Jaigi jutul põhineva Kaie Kirchi lavastusega „Laanemees“, samuti tunnustati 
laureaaditiitliga Riidaja rändteatrit (lavastaja Anne Pai) ja Räpina rahvateatrit 
(lavastaja Raivo Adlas).
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Meie teatritrupid

Kõige enam etendusi aastatel 2003-2018 on Võrumaa maateatripäevadel publiku 
ette toonud Lasva näitetrupid. Alates 2014 osaleb Lasva kahe näiteringiga: Lasva 
rahvamaja näitering Häänali ja Näitelust, mõlemal lavastajaks Pille Täht (2017 Kaie 
Kirch, 2018 Elenora Aida). Selle aja jooksul on Lasva truppide poolt meie maakonna 
maateatripäevadel lavale toodud 16 lavastust!

Puiga RM näitetrupp või Puigalasõq ja 3 monolavastust Mart Lissmanni esituses 
(lavastaja Külli Vijard) on kokku esitanud 12 etendust. Tsooru külateater (lavastaja 
Laine Keerov, varemalt Tsooru näitering ja lavastaja Ale Annus)  on välja toonud 9 
lavastust. 

Rõuge RM näitetrupp on Riina Köötsi lavastajatööna toonud vaatajate ette 
7 lavastust ja Heino Palli lavastuse „Serenaad“ (autor Slawomir Mrožek). Krabi 
külateater on köitnud publikut kuue võrukeelse humoorika ja elulise lavastusega, 
kus autoriks, lavastajaks ja näitlejaks on olnud Marje Mürk. Trupile on omistatud 
kolmel korral parima lavastuse tiitel („Pinsipäiv“, „Poodi man poliitikast“, „Massu 
massmise mass“ jne).

Antsla kultuuri- ja spordikeskuse näitetrupi lavastajateks on olnud Helge Niit, 
Tõnu Lanukopli, Helger Kavant, Kairit Thealane ning trupp on osalenud kuuel 
korral. Samuti on publikut rõõmustanud viiel korral Sulbi külateater (lavastaja 
Airika Saamo).

Vastseliina näiteseltskond (lavastaja Ingrid Välbe) on üles astunud  kahel  ja 
Vastseliina rahvamaja näitetrupp Vana Habe (lavastaja Aado Kuhlap) kolmel korral.

Mõnistest on osalenud  näitering  nelja lavastusega (lavastajad Kalju Raag ja Tiiu 
Liiskman) ja Paganamaa KAI näitetrupp Elurõõm (lavastaja Tiiu Liiskman) ühe 
korra.

Parksepa keskkooli õpetajate näitetrupp (lavastajad K. Kütt, U. Mustmaa, Airi 
Pütsep) on maateatripäevi  sisustanud neljal  korral. Parim lavashow aastal 2011 
oli meeskonnatööna valminud lavastus „7 vanatüdrukut“ (lavastaja Andre Laine).

Võru gümnaasiumi muusikalitrupi esitatud L. Tungla  „Kiviaja Kalle“ (lavastaja 
Heino Pall ja muusikajuht Silja Otsar) tunnistati 2016. aastal parimaks  lavastuseks. 

Ühe korra on maateatripäeval osalenud  veel  Loosi Naljanaasõ,  Meremäe 
näitetrupp Omapäi (lavastaja Hele Verrev), Uue-Antsla rahvamaja näitering ja 
Vanaemade näitering (lavastaja Ellen Varov), Varstu kultuurikeskuse näitering 
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(lavastaja Linda Türk) 
ja Varstu näitering 
Kõgõkogo (lavastaja Lea 
Mändmets), neile ka 2008. 
aasta preemia lavastuse ja 
säravate karakterite eest.

Võrumaa maateatri-
päevade korraldajateks, 
eestvedajateks, projekti-
juhtideks on olnud 
meie maakonna tublid 
kultuuritöötajad. 
Korraldajana nimetan 
siin küll ühe nime, aga 
igas majas olid ja on 
omad head abilised. 
Kalju Liiver korraldas 
Võru Kandles esimese, 
teise, neljanda ja viienda 
teatripäeva (lisaks ka 2005. 
ja 2007. a harrastusteatrite 
riigifestivali): „Eriti on 
meelde jäänud ja hinnatav, 
et etendati  ka omakandi 
inimeste kirjutatud lugusid 
või siis lavastaja kirjutas 
ise tekstid nagu seda tegi 
Krabi külateatri lavastaja ja 
näitleja Marje Mürk. Kuigi 
inimesi jääb Võrumaal  
järjest vähemaks, on tore, 
et ikka tehakse teatrit ja 
traditsioon jätkub.“

III Võrumaa ja I Kagu-Eesti maateatripäeva 2005. a Vastseliinas, XII Võrumaa 
ja X Kagu-Eesti maateatripäeva Kandles 2014. a korraldas Ingrid Välbe. Võrumaa 
VI ja IV K-Eesti maateatripäev toimus Varstu kultuurikeskuses 2008. a Anneli 
Mändmaa eestvedamisel: „Ootasin maateatripäevale Varstu kultuurikeskusesse 

Lasva näitetrupp. Foto: Kalle Nurk
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rohket publikut ja 
pabistasin hirmsasti 
sellepärast, et maja saaks 
ürituse päevaks soojaks. 
Meil oli tihti automaatse 
küttesüsteemiga 
probleeme ja seda 
juhtus päris palju, et 
enne üritust ei olnud 
ruumides kütet ning 
rahval oli külm ja 
ebamugav olla. Nii ka 
tollal muretsesin, et 
küttesüsteem saaks 
kasvõi päev enne 
maateatripäeva korda ja 
majja saaks sooja hõngu. 
Lõpuks muidugi sai asi 
korda, aga nagu ikka, 
viimasel minutil.“

Riina Köötsi 
korraldamisel 
toimusid Rõuge 
rahvamajas Võrumaa 
VII maateatripäev 
2009. a ning Võrumaa 
IX ja Kagu-Eesti VII 
maateatripäev 2011. 
a: „Pealtvaatajana on 
eredalt meelde jäänud 
Parksepa keskkooli 
näiteringi hoogne 
tantsukava ning naiste 
supeltrikoos esinenud 

Mart Lissmann Puigalt (Liina Valperi „Rannakomplekt 2011“), viimane eriti just 
seetõttu, et saalis oli jahedavõitu. Ja muidugi Lasva näiteringi esitatud „Buss“, kus 
terve loo vältel sai ohjeldamatult itsitada.“

Lasva näitetrupp. Foto: Kalle Nurk
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2010 ja 2017 toimusid Lasva rahvamajas vastavalt siis Võrumaa VIII ja XIV 
maateatripäev, kus korraldajaks oli Sirje Kuuseorg: „Olime ette valmistanud nn 
greenroomi, kuhu palusime näitetrupi just peale esinemist, et küsimusi esitada. 
Samal asjal jälgis vestlust videosilla vahendusel ka saalis olev teatripublik suurelt 
televiisorilt. Kuni järgmist etendust lavale seati, täitsid pause teatrimaskid, st 
päevajuhid Liisi ja Priit, kes andsid lühiülevaate teatriajaloost, et saada vastuseid 
viktoriiniküsimustele Vana-Kreeka ja Eesti teatri kujunemisest. Auhindadeks 
teatripäeva logoga portselankruusid maalisime ise.“

Meile, korraldajatele (Sirjele Kuuseorg, Kaie Kirch ja Maarika Torop) jättis 
meeldejääva elamuse (2017. a maateatripäev) viimane etendus – Rõuge rahvamaja 
näitetrupi „Limonaadi Ets“. Lavastaja Riina Kööts, kes jalavigastuse tõttu viibis 
hetkel ratastoolis, elas sellele vaatamata kulisside taga oma trupile kaasa ja nautis 
rõõmsalt meie päeva.“

2012 jõudis X maateatripäev Antsla kultuuri- ja spordikeskusesse, eestvedajaks  
Kairit Thealane: „Oli au olla X Võrumaa maateatripäeva korraldamise juures. Meelde 
on jäänud, et tol päeval olid Antsla kultuuri- ja spordikeskusesse kohale tulnud 7 
näitetruppi, asjatundlik žürii ning isegi väike teatriarmastajatest koosnev publik. 
Žürii poolt sai parimaks valitud Vastseliina Vana Habeme  lavastus pealkirjaga 
„PiiÄrr“. Mäletan ka seda, et korraldajana oli mul küll võimalus teatritegemises 
osaleda Antsla trupi koosseisus, kuid enamjaolt oli see päev täis logistikateemalisi 
väljakutseid, alates sellest, kuidas tellitud kringlid kohale saaksid ning lõpetades 
sellega, kuidas dekoratsioonid lavale mahuksid. Aga eks selline olegi kultuuritöötaja 
argipäev.“

XI maateatripäev 2013. a  toimus Mõniste rahvamajas, korraldajaks Ave Saluorg. 
2015 teatripäeva maakonnas ei toimunud, kõik trupid võisid osaleda Kagu-Eesti 
maateatripäeval Põlvas. Vastseliina rahvamajas toimus jällegi 2016. aastal XIII 
Võrumaa ja XII Kagu-Eesti maateatripäev, seekord korraldajaks Anneli Lõhmus: 
„Teatripäevad andsid võimaluse tutvustada osalejatele Vastseliinat ja selle  ajaloolist  
kultuuripärandit, mida  esindas Vastseliina piiskopilinnus. Teatrikunsti juured on 
sügaval keskaja pinnases arenenud, seega lõime Vastseliina rahvamajas keskaja 
hõngulise atmosfääri. Vaheaegadel tutvustas linnuserahvas linnuse ajalugu, keskaja 
kombeid ja sai mekkida vürtsjooke. Teatripäevi juhtis heerold, keda kehastas 
Heino Pall ja kelle lustlikud ning ajastukohased sissejuhatused etendustele lõid 
erilise keskaegse atmosfääri, lisaks veel igat etendust väljakuulutavad fanfaarihelid. 
Lavastusi hindas kolmeliikmeline žürii koosseisus Virko Annus, Peeter Volkonski 
ja Helena Kesonen.“



VÕRUMAA | 199

Olemegi  jõudnud 1. aprillini 2018 ja XV Võrumaa maateatripäevani Uue-Antsla 
rahvamajas, kus korraldaja kohustused võttis enda  kanda rahvamaja juhataja 
Kati  Velner: „Saanud teada, et meie Uue-Antsla rahvamajal tuleb korraldada XV 
Võrumaa maateatripäev, valdas mind esialgu suur hirm, kuna ma ei olnud varem 
ühtegi maakondlikku žanripäeva läbi viinud. Aga õnneks oli abilisi, kes nüüd lahkelt 
oma teadmisi ja kogemusi minuga jagasid. Lisaks saalitäiele pealtvaatajatele vaatas 
etendusi ka professionaalidest koosnev nõukoda, kuhu kuulusid Marje Metsur, 
Aire Pajur ja Heino Pall, päeva juhtis Siiri Põldsaar. Kõik trupid ja lavastajad said 
pärjatud tänukirjaga ning väikese meenega meie kohalikelt meistritelt: lavastajad 
said Urvaste külade seltsi kinkekomplekti ning trupid maiustamiseks Wertoni 
imemaitsvat sepikut koos punapeedi määrdega.“

Žürii töös on osalenud mitmed näitlejad, lavastajad, harrastusteatrite liidu 
esindajad, meie oma maakonna teatriinimesed. Kõige enam on žürii töös osalenud 
Zoja Mellov. 

Viieteistkümne aasta jooksul Võrumaa maateatripäeval  antud  lavastuste arvuks 
saame ilusa numbri – 104 (arvestatud on ka Põlva-, Valgamaa truppide lavastused, 
kes osalesid Võrumaal toimunud Kagu-Eesti teatripäevadel). 

Naabermaakondadest on osalenud Võrumaal toimunud Kagu-Eesti maateatri-
päevadel Alle-Saija Teatristuudio (Janno Puusepp), Hargla näitering (Lea Radsin), 
Hummuli RM näitering (Kiira Soovares), Kanepi harrastusteater (Tuulike Mölder), 
Karisilla külaseltsi näitering ja Karisilla külateater (Elli Lepasild), MTÜ Kungla 
muusikalitrupp (Siiri Põldsaar, Tanel Pai, Maarika Eespere), Näitetrupp ATINA 
(Anita Pavlova), Otepää draamastuudio (Kerli Adov), Riidaja rändteater (Anne 
Pai), Ruusa harrastusnäitlejad (Helje Põvvat), Räpina rahvateater (Tiiu Must),  
Tõrva kultuurimaja näitering (Kiira Soovares).

Usun ja loodan, et veel paljudel aastatel saame näha meie maakonna teatri-
truppide kaasahaaravaid etteasteid, huvitavaid osatäitmisi, isetegemise rõõmu ja 
publiku teatrivaimustust.

Maie Pau 
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Valik 2018. aastal rahvakultuuri valdkonnas 
tehtud uurimistöid

Urve Gromov

TARTU ÜLIKOOL
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool (Tallinna, Tartu ja Helsingi ülikoolide 
koostööprojekt)
Doktoritöö
The procedure of guided core reflection for supporting the professional 
development of novice dance teachers („Suunatud sügava refleksiooni protseduur 
algajate tantsuõpetajate professionaalse arengu toetamiseks“) / Anu Sööt

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Kultuurikorralduse eriala lõputööd

Festival mini Eesti Muusika Päevad / Lilian Hütti
Kai Kase raamatu „Kogetud teosed“ kirjastamine ja raamatuesitluse korraldamine 
/ Theo Kehlmann 
Konverents „Draama ühendab inimesi: kool ja kogukond“ / Grete Kungla
Vabaõhulavastus „Inemise igä“ Piusa liivakarjääris / Heleen Kurvet
8. Viimsi JazzPopFest / Silvia Käsk
Kohtla-Nõmme valla aastapäev 2017 / Jüri Link
Kooliteater 2018 Valgamaa voor / Janeli Nielson
Tapa rongijaama elluärkamine / Ade Piht
Sügisulg 2017 / Egert Pull 
10. Viljandi kitarrifestival (2017) / Keirin Pärn
Ansambli Miljardid esikalbumi „Kunagi läänes“ esitluskontserdid Eestis / Britt 
Randma
Teater noorele vaatajale 2017 / Marii Rein
Projekt „Õppepäev Eesti trükimuuseumis ja trükikojas Greif “ / Taavi Tihanov
VI Ambla kihelkonnapäevad & Ambla kooli 15. aastapäev / Triin Väin
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Huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala lõputööd

Eesti rahvakalendri talvise perioodi tähtpäevade tutvustamine ja tähistamine Leisi 
keskkoolis: loov-praktiline lõputöö / Sindy Saarkoppel
Abja lõimeleer: loov-praktiline lõputöö / Christi Lõhmus-Erg 

Etenduskunstide osakonna lõputööd

Refleksioon kui tantsuõpetaja arengu toetamise võimalus / Kadi Keskülla 
Sellest, kuidas me gümnaasiumi tantsugrupiga tantsu kui kunsti õppisime / Elise 
Laius
Töö väljenduslikkusega „Dancecall“ tantsustuudios / Irena Pauku
Tantsulise loovuse arendamine läbi improvisatsiooni ja kaasaegse tantsutehnika /
Ursula Rummel
Stiliseeritud eesti tantsu loomise mõju vene rahvusest tantsuõpetajale / Ainikki 
Seppar
Õpetaja eneserefleksioon / Maria Priks

Rahvusliku käsitöö osakonna lõputööd

Panustehnika ja selle eksperimentaalsed katsed / Alo-Allar Altmets
Naiste töörõivad XIX sajandil ja nendest inspireeritud taaskasutatud kangastest 
loodud suviste kleitide kollektsioon / Helve Alla
Sitiksallid – Põhja-Viljandimaa 19. sajandi koekirjalistest õlakatetest inspireeritud 
sallide kollektsioon / Kati Kuusemets
Pallapooltest inspireeritud rõivakollektsioon / Grete Küppar
Järva-Peetri käiste tikandi rekonstruktsioon / Ülle Muzakko
Käiste valmistamine ja kandmine Põhja-Eestis 19. sajandil ning traditsiooniliste 
võtetega uute Viru-Nigula käiste valmistamine / Kersti Nõmme
13. – 15. sajandi nahkjalatsipealsete leidudest inspireeritud tänapäevased vabaaja-
jalanõud / Anneli Oru
Eestirootsi meeste rõivastus 19. – 20.sajandil. Nulljäägiliste lõigetega ülerõivaste 
kollektsioon / Kaili Raamat
Peipsi läänekaldal elanud vanausuliste meestesärgid 20. sajandi esimesel poolel ja 
nende valmistamine tänapäeval / Mari-Liis Renser

https://dspace.ut.ee/handle/10062/62139
https://dspace.ut.ee/handle/10062/62139
https://dspace.ut.ee/handle/10062/62130
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60324/Keskulla_Kadi_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60323/Laius_Elise_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60327/Rummel_Ursula_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60333/Seppar_Ainikki_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60781/Priks_Maria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Setu naise hame aineline kleidikollektsioon – veere pääl / Eleriin Seim
Saaremaa kampsunitest inspireeritud teksasjakkide kollektsioon VAMPSIK / 
Linda Talts
Kirivöö-mustrilised õlakatted / Elen Tammet
Ruhnus ja Saaremaal kantud liistikud ja abud 19. – 20. sajandil  Saaremaa 
muuseumi esemekogu põhjal. Tänapäevaste liistikute kollektsioon / Vaike Treiberg

Magistritööd
Seentega lõngavärvimine ja katsed kaneelpruuniku kasvatamiseks / Airi Gailit
Paikkondliku rahvarõivanõuandekoja tegevuspõhimõtted. Saaremaa nõuandekoja 
näide / Mareli Rannap

KULTUURITEADUSTE INSTITUUT

Etnoloogia osakond
Kultuurikorralduse eriala magistritööd

Muutused kultuurikorralduses haldusreformi kontekstis Jõgeva valla näitel / Ehtel 
Valk
Võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido –  korraldusprotsessi ja vaimse 
kultuuripärandi kasutuse analüüs / Triinu Laan
Erivajadusega külastajad kui sihtrühm muuseumis / Merike Toomas

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond

Doktoritöö

Character Engagement and Digital Community Practice: A Multidisciplinary 
Study of „Breaking Bad“  / Siim Sorokin

Magistritöö

Ühistegevus kui järjepidevuse sümbol kolhoosnike elulugudes Saaremaa Viktor 
Kingissepa nimelise kolhoosi näitel / Aivo Põlluäär

Bakalaureusetööd

Naiste pahed. Naiste negatiivsete omaduste kujutamine 1931. aasta Abielulehtedes 
ja Eesti rahvalaulude antoloogia (1971) regilauludes / Liisi-Reet Reinet

http://dspace.ut.ee/handle/10062/60837
http://hdl.handle.net/10062/59057
http://hdl.handle.net/10062/59057
http://hdl.handle.net/10062/61155
http://hdl.handle.net/10062/61155
http://hdl.handle.net/10062/61154
http://hdl.handle.net/10062/61154
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Unenäojutud folkloristliku uurimisallikana: usundiline, žanrianalüütiline ja 
kommunikatiivne vaatepunkt / Kätlin Kink
Märt Raua perekonnaajalooliste teoste võrdlev analüüs / Gerda-Liis Palmiste
Kooliteema elulugudes. Elulugude kogumisvõistluse „Eesti Vabariik 100. Minu elu 
ja armastus“ näitel / Maret Palusalu

Kirjanduse ja teatriteaduse osakond
Bakalaureusetöö

Noortekultuuri ilminguid selle sajandi eesti noorteromaanides / Maris Pukk

HARIDUSTEADUSTE INSTITUUT

Sotsiaalteaduste valdkond

Magistritöö

Õppimine praktikakogukonnas meeskoori liikmete arvamustes / Rasmus 
Toompere

http://hdl.handle.net/10062/61153
http://hdl.handle.net/10062/61153
http://hdl.handle.net/10062/61152
http://hdl.handle.net/10062/61149
http://hdl.handle.net/10062/61149
https://drive.google.com/open?id=1fW73B9X3HI77dcBJQXWi7AScbErX99zn
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STATISTIKA

1. Harrastajate arv tegevusvaldkondade kaupa 2018

MAAKOND folkloor harrastus-
teatrid koorilaul kultuuri-

korraldus
kultuuri-

seltsid käsitöö
muu instru-

mentaal-
muusika

muu 
tants

muu 
vokaal-

muusika

puhkpilli-
muusika muu rahva-

muusika
rahva-
tants Kokku

Harjumaa v. a Tallinn 29 580 5420 0 9 209 295 38 329 447 0 230 3938 11524

Hiiumaa 48 43 238 0 0 39 14 0 29 11 6 0 295 723

Ida-Virumaa 113 335 1800 0 45 321 58 91 213 114 25 66 1047 4228

Jõgevamaa 31 215 1003 0 0 140 14 0 91 162 0 32 702 2390

Järvamaa 46 167 970 0 0 167 20 91 161 92 10 77 940 2741

Läänemaa 38 139 834 0 0 106 24 8 92 43 0 38 887 2209

Lääne-Virumaa 136 448 1828 0 0 164 51 134 346 96 0 158 1160 4521

Põlvamaa 91 279 801 27 24 275 20 55 172 65 0 84 714 2607

Pärnumaa 337 332 2530 21 8 369 68 20 492 248 0 201 1815 6441

Raplamaa 53 244 1311 25 19 366 40 102 159 78 0 143 1205 3745

Saaremaa 129 297 1329 0 15 143 66 32 168 64 0 83 1049 3375

Tallinn 263 781 10114 12 12 311 342 131 149 621 12 285 2563 15596

Tartu 91 429 4211 0 0 83 135 0 31 378 0 36 1433 6827

Tartumaa v. a Tartu 39 291 1897 0 0 61 12 149 261 131 0 107 801 3749

Valgamaa 61 213 564 0 45 239 76 186 344 20 0 54 759 2561

Viljandimaa 121 301 1563 10 90 426 150 45 445 185 7 135 1531 5009

Võrumaa 263 348 1416 0 0 645 218 530 480 113 0 177 749 4939

Välis-Eesti kollektiiv 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20

Kokku 1899 5442 37829 95 267 4064 1603 1612 3962 2868 60 1906 21598 83205
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Allikas: Rahvakultuuri keskuse andmebaas
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2. Huvi- ja harrastuskollektiivid maakondade kaupa 2018

MAAKOND folkloor harrastus-
teatrid koorilaul kultuuri-

korraldus
kultuuri-

seltsid käsitöö
muu instru-

mentaal-
muusika

muu 
tants

muu 
vokaal-

muusika

puhkpilli-
muusika puudub rahva-

muusika
rahva-
tants Kokku

Harjumaa v. a Tallinn 5 50 208 0 1 26 14 4 34 23 0 26 250 641

Hiiumaa 2 3 10 0 0 3 1 0 2 1 1 0 22 45

Ida-Virumaa 9 25 72 0 1 20 5 6 18 6 1 8 69 240

Jõgevamaa 2 22 44 0 1 12 5 0 12 9 0 6 54 167

Järvamaa 4 13 39 0 0 14 2 6 16 6 1 8 70 179

Läänemaa 3 9 37 0 0 8 1 1 5 3 0 6 60 133

Lääne-Virumaa 7 35 65 0 0 13 4 11 34 4 0 15 79 267

Põlvamaa 6 22 38 2 1 22 2 5 17 3 0 11 48 177

Pärnumaa 25 27 104 3 1 31 13 3 57 10 0 29 122 425

Raplamaa 2 26 59 1 1 24 1 7 16 4 0 11 84 236

Saaremaa 9 20 55 0 1 13 8 4 22 4 0 11 75 222

Tallinn 23 54 296 1 1 28 13 8 16 29 1 28 140 638

Tartu 5 25 108 0 0 7 5 0 4 13 0 7 83 257

Tartumaa v. a Tartu 3 20 66 0 0 7 2 8 25 4 0 11 60 206

Valgamaa 4 16 19 0 2 13 4 13 28 1 0 7 51 158

Viljandimaa 7 27 72 1 4 32 9 4 50 7 1 17 111 342

Võrumaa 23 37 57 0 0 48 30 27 48 7 0 20 55 352

Välis-Eesti kollektiiv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Kokku 140 431 1349 8 14 321 119 107 404 134 5 221 1434 4687
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