
VALIK AJAKIRJANDUSES ILMUNUD ARTIKLEID 2016. AASTA MÄRTSIST 
 
1. Raul Rebane: me vajame uut valgust (ERRi kultuuriportaal, 01.03.2016) 
2. Märts toob eidepäeva ja kevadise pööripäeva (Maaleht, 01.03.2016) 
3. Pärnumaal seilas ennevanasti esinduslik purjelaevastik (Pärnu Postimees, 02.03.2016) 
4. Leigarid meenutavad Kristjan Toropit lavastusega „Kujutletud maastikud“ (Külauudised, 02.03.2016) 
5. Kuidas ma sattusin sauna juurde? (Meie Maa, 02.03.2016) 
6. Mis seal vanas kirjakeeles veel uurida on? (Novaator, 02.03.2016) 
7. Jaanis Prii: merekultuur elab raadel (Postimees, 02.03.2016) 
8. Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä (Uma Leht, 03.03.2016) 
9. Kus asuvad Kolga kloostrimõisa hooned? (Harju Elu, 04.03.2016) 
10. Võrukeelse lastelauluplaadi kevadtuur (Õpetajate Leht, 04.03.2016) 
11. Toetuse abil soovitakse taastada 170 kilomeetrit kiviaedu (Bioneer, 04.03.2016) 
12. Miks eestlased laulavad? (Postimees, 05.03.2016) 
13. Muinasasustuse koht tegi Pulli kuulsaks (Pärnu Postimees, 05.03.2016) 
14. Kuidas elati Eesti mõisates? (Postimees, 05.03.2016) 
15. Ülevaateraamat, kus sees "kõige pustam eesti kiil, ei ole üstegi kiänet ega viänet siden" (Novaator, 

06.03.2016) 
16. Ilmub mahukas kokkuvõte vanausulistest Eestis (ERRi kultuuriportaal, 07.03.2016) 
17. Vanarahva kingispikker, mida võib meeles pidada ka tänasel naistepäeval (Novaator, 08.03.2016) 
18. Inka impeeriumi pärandi mõju tänapäeva Ladina-Ameerika riikide poliitilisele ja kultuurilisele 

eneseteadvusele (Novaator, 08.03.2016) 
19. Naistepäeval on selja taga kirev ajalugu (Valgamaalane, 08.03.2016) 
20. Folgifestival avalikustas esimesed esinejad (Sakala, 09.03.2016) 
21. Mulgimaast ja Mulgi keelest (Valgamaalane, 09.03.2016) 
22. Ingrid Rüütel üllitas ... Piibli (Maaleht, 10.03.2016) 
23. Maarja Nuut muudab muusikaga reaalsuse muinasjutuliseks (Linnaleht, 10.03.2016) 
24. Noored mulgid saavad kokku Linnakülas (Valgamaalane, 10.03.2016) 
25. Olgem siis munuksed (kenad)! (Saarte Hääl, 12.03.2016) 
26. 100 sekundi video: kui kaovad murded, kaob ka eesti keel (Novaator, 13.03.2016) 
27. Pärnus tähistati maslenitsat (Pärnu Postimees, 13.03.2016) 
28. Keel teeb rahva rahvaks (Viimsi Teataja, 14.03.2016) 
29. ERMis on Hiinat (Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 15.03.2016) 
30. Külapillimehed pidasid juubelipidu (Maaleht, 15.03.2016) 
31. Kuidas ehitati Väike-Pakri saare kirik? (Paldiski Linnaleht, 15.03.2016) 
32. Lapsed tegid Umale Pidole kingiks ligi 2000 ritsikpilli (Uma Pido ajaveeb, 15.03.2016) 
33. Video: Kaitsemaagia ja psühholoogia kohtuvad folkloristi rehetares ja töölaual (Novaator, 16.03.2016) 
34. Mulgimängude saatel on üles kasvanud põlvkond lapsi (Sakala, 16.03.2016) 
35. Tsirgupäev päädis tsirgulinnu voolimisega (Valgamaalane, 16.03.2016) 
36. Üks omapärane ja mõnus raamat (Maaleht, 17.03.2016) 
37. Välisminister Kaljurand: hõimurahvaste tihe koostöö on oluline kultuuripärandi hoidmisel (Postimees, 

17.03.2016) 
38. Kes kasemahla joob, on igavesti noor! (Maakodu, 17.03.2016) 
39. Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist (Uma Leht, 17.03.2016) 
40. Toimus 20. Mulgimaa laste folklooripäev (ERRi kultuuriportaal, 17.03.2016) 
41. Ritsikpilli Umalõ Pidolõ (Uma Leht, 17.03.2016) 
42. Galerii: Bõliina pidas maha uhke sünnipäevapeo (Lääne Elu, 19.03.2016) 
43. Abrukal on elu lill ka siis, kui lilled ei õitse (Meie Maa, 19.03.2016) 
44. Avatud on Uma puut (Valgamaalane, 20.03.2016) 
45. Algas kevad: kust tuul täna puhub, sealt puhub ta terve kevade (Maaleht, 20.03.2016) 
46. Püüdlemine maalt linna algas juba tsaariajal (Maaleht, 21.03.2016) 
47. Vahva aktsioon: rahvariiete kandjad pääsevad Rapla kodumängule poolmuidu! (Delfi, 22.03.2016) 
48. Lauri Vahtre: kust eestlased tulevad (Postimees, 22.03.2016) 
49. Eesti esimene viikingite turg tuleb Salmel (Meie Maa, 23.03.2016) 
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50. Paastumaarjapäev toob naised varahommikul välja (Järva Teataja, 23.03.2016) 
51. Vabariigi president annab üle preemiad parimatele rahvaluulekogujatele (Õpetajate Leht, 23.03.2016) 
52. Mulgi mudilased pidasid folklooripäeva (Valgamaalane, 23.03.2016) 
53. Rahvapärimus: lihtne nipp, kuidas kevadpühadel oma rahalist seisu parandada (Märjamaa Nädalaleht, 

24.03.2016) 
54. Käes on urbenädal: valmistu kevadpühadeks vanarahva traditsioonide kohaselt (Delfi, 24.03.2016) 
55. JÄÄDVUSTAME EESTI ELU: Ambla kihelkonna lugu (Maaleht, 24.03.2016) 
56. Märtsi lõpp, aprilli algus (Targu Talita, 24.03.2016) 
57. Rõõm lihavõttekaartidest (Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 25.03.2016) 
58. Omad eestlased viskasid nutva imiku küüdimasina kastist lumme (Maaleht, 25.03.2016) 
59. Vene noored uudistasid kultuurifoorumil Silver Sepa naelapilli (Põhjarannik, 25.03.2016) 
60. Päev, mil abielunaised pidutsevad ja käivad kõrtsis (Maaleht, 25.03.2016) 
61. Viljandi Folgile saabub Mali ööbik (Menu, 26.03.2016) 
62. Vedurivile kostis Salme Arabkajeval veel kaua kõrvus (Pärnu Postimees, 26.03.2016) 
63. Leinapargis mõtleb Kalju Sarapu saatusekaaslastele (Pärnu Postimees, 26.03.2016) 
64. Vendade pered said kokku küüdirongis (Järva Teataja, 26.03.2016) 
65. Galerii: president tänas kirjandusmuuseumis rahvaluulekogujaid (Tartu Postimees, 28.03.2016) 
66. Merekultuuriaasta alustab peagi rannaretkedega (Menu, 28.03.2016) 
67. "Piirideta meri" avab mere mõju piirideülese ühendajana (ERRi kultuuriportaal, 29.03.2016) 
68. Rahvarõivastesse on talletatud killuke perekonnalugu (Vooremaa, 29.03.2016) 
69. Salme leiud annavad uut aimu viikingiaja algusest (Saarte Hääl, 29.03.2016) 
70. Tondikivi (Bioneer, 29.03.2016) 
71. Ahto Kaasik: hiied olid enamasti külasüdamete ligidal (ERRi kultuuriportaal, 29.03.2016) 
72. Lugejate ette tulid kandlevirtuoos ja muinaslood (Tartu Postimees, 29.03.2016) 
73. “Meie jaoks on oluline osa festivalist külalistega toimuv suhtlus” – intervjuu Eva Toulouze’iga (Eesti Rahva 

Muuseumi ajaveeb, 29.03.2016) 
74. Külakandle koduõpe on võtmas hoogu (Koit, 29.03.2016) 
75. Pärimuspäevaks kogunevad meenutused Saardest (Pärnu Postimees, 29.03.2016) 
76. Nimekad soome-ugri pärimusmuusikud festivalil Tallinn Music Week (Postimees, 30.03.2016) 
77. Mahlast ja muust (Maaleht, 31.03.2016) 
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