
VALIK AJAKIRJANDUSES ILMUNUD ARTIKLEID 2016. AASTA VEEBRUARIST 
 
1. Veebruari esimene nädal toob küünlapäeva ja mulgipudru (Maaleht, 01.02.2016) 
2. Loodusõhtul tuleb juttu umbrohu kasutamisest toidulaual (Bioneer, 02.02.2016) 
3. Tulemas on kolmas Parmupillifestival (Bioneer, 03.02.2016) 
4. Kas oled mõelnud, mida teha lumeta vastlapäeval? (Maaleht, 03.02.2016) 
5. Suuskade põnevast ajaloost Eestis ja nende säilitamisest (Märjamaa Nädalaleht, 03.02.2016) 
6. Sabatantsu festival täidab Telliskivi Loomelinnaku rahvatantsurõõmuga (Pealinn, 03.02.2016) 
7. Tarmo Noormaa: põhilised muusikalise traditsiooni edasikandjad on olnud naised (ERRi kultuuriportaal, 

04.02.2016) 
8. Eesti hakkab otsima rahvusmaastikke (Bioneer, 05.02.2016) 
9. Seakondist vastlavurr (Meie Maa, 05.02.2016) 
10. Vaike Reemann aitab mõista vanade asjade suurt võlu (Tartu Postimees, 05.02.2016) 
11. Parmupillihullus Menu toimetuses! Vaata, kui lihtne on parmupilli mängida (ERR Menu, 05.02.2016) 
12. Pärandist looduses ja kultuuris (Sirp, 05.02.2016) 
13. Fotod: seto lauluselts tähistas oma aastapäeva näitemänguga (Tartu Postimees, 06.02.2016) 
14. Muusikutepaar Lauri Õunapuu ja Meelika Hainsoo: pillimäng ja laul kodudesse tagasi (Valgamaalane, 

06.02.2016) 
15. PÄEVAINTERVJUU Vastlakukli kirev ajalugu - kuidas jõudis baltisaksa maius meie lauale? (Postimees, 

07.02.2016) 
16. Õige vastlapäev käib ikka priske hernesupiga (Saarte Hääl, 07.02.2016) 
17. Muti eestvõttel kaikus kaevanduskäikudes Kaera-Jaan (Maaleht, 08.02.2016) 
18. Lumepõud põllumajandusmuuseumi vastlatralli ohtu ei sea (Tartu Postimees, 08.02.2016) 
19. Usbeki ansambel esitab UNESCO kaitse all olevat muusikat (ERRi kultuuriportaal, 08.02.2016) 
20. Vana ristimänd kolis uude ERMi (Tartu Postimees, 08.02.2016) 
21. Vastlapäev on naiste pidupäev: tööd teha ei tohi, selle asemel tuleb hoopis kõrtsi minna! (Delfi, 08.02.2016) 
22. Mikk Sarve raamat räägib Kuust (ERRi kultuuriportaal, 08.02.2016) 
23. Luuvalupäeval tööd ei tehta (Maaleht, 09.02.2016) 
24. Mari Kalkun: pärimus on suur ja vägev (ERRi kultuuriportaal, 09.02.2016) 
25. Mõned vanaisa aegadest pärit puud (Maaleht, 09.02.2016) 
26. Vastlapäeval naised tööd tegema ei pea (ERR Menu, 09.02.2016) 
27. Maarja Nuut esitleb Jazzkaarel uut plaati (Postimees, 09.02.2016) 
28. Vormsilanna kogutud klaasanumad saavad osaks Järvakandi klaasimuuseumi püsiekspositsioonist (ERRi 

kultuuriportaal, 09.02.2016) 
29. Viljandi pärimusmuusika festival sai EBU Euroraadio partneriks (ERRi kultuuriportaal, 09.02.2016) 
30. Laatre ristimänd leiab koha näitusesaalis (Valgamaalane, 09.02.2016) 
31. Rae valla ja talle nime andnud mõisa lugu (Rae Sõnumid, 10.02.2016) 
32. “Salapärase Eesti” uus trükk juhatab huvilised mõistatuslikesse paikadesse (Põhjarannik, 10.02.2016) 
33. Tõnu Pedaru selgitab: mida on Neitsitornil pistmist neitsitega? (Postimees, 11.02.2016) 
34. Muhu murde lood koguvad hoogu (Saarte Hääl, 11.02.2016) 
35. Küünlavalgel (Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 11.02.2016) 
36. Maidla kalme aarded on Mahtras näitusel (Lääne Elu, 11.02.2016) 
37. Mikk Sarv kuuaiandusest ehk taimede istutamisest kuufaaside järgi (Delfi, 11.02.2016) 
38. KUULAMISELAMUS: Püksid maha ja pepu paljaks (Maaleht, 11.02.2016) 
39. Valentinipäeva ajaloost ja kommetest (Kuulutaja, 12.02.2016) 
40. Põlised külaelanikud ei lahkunud maalt linna (Maaleht, 12.02.2016) 
41. Sirje Kiin: kas vajame rahvusmüüte? (Postimees, 12.02.2016) 
42. Köster-koolmeister Pert Davidson (Meie Maa, 12.02.2016) 
43. Kingiks Hiiu lugemik (Meie Maa, 12.02.2016) 
44. Kultuur 2020 – Kultuuripärand kui ressurss (Sirp, 12.02.2016) 
45. Tšuvaani keele eripära (Sirp, 12.02.2016) 
46. Tsaaripolgud Keilas sajand tagasi (Keila Leht, 13.02.2016) 
47. Räime järgi nimetatud sadam (Saarte Hääl, 13.02.2016) 
48. Marju Kõivupuu vaatleb uues raamatus inimese elu keskseid sündmusi (ERRi kultuuriportaal, 15.05.2016) 
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49. Uus tippkeskus koondab uurijaid folkloristidest arvutilingvistideni (Tartu Postimees, 15.02.2016) 
50. Ansambel Lepaseree esitleb esikalbumit "Väräjän" kontsertidega (Menu, 15.02.2016) 
51. Palun aidake välja anda Nabala piirkonna pärimusraamatut (Delfi, 15.02.2016) 
52. Folklorist: 22 pole enam ammu viimane taks! (Õhtuleht, 17.02.2016) 
53. Põllumajandusmuuseumis alustab kohalikku traditsioonilist toitu propageeriv kokakool (Maaleht, 

17.02.2016) 
54. Lihavõttesaar võis alla käia sõjatagi (Novaator, 17.02.2016) 
55. Rääma folklooripidu kutsub pastlaid kulutama (Pärnu Postimees, 17.02.2016) 
56. Kõo valla vembumehe Kilk Jüri humoorikad juhtumised (Kõo Vallaleht, 17.02.2016) 
57. Udmurdi tantsud ja mängud Tartu tantsuklubis (Külauudis, 18.02.2016) 
58. Kuu faasid: kui on näha parem pool, on tegu kasvava Kuuga, kui pahem pool, siis on kahanev Kuu (Delfi, 

18.02.2016) 
59. Muuseumis on ravimtaimenäitus (Vooremaa, 18.02.2016) 
60. Galerii: Västar, rüsa, hauskar ja männad (Tartu Postimees, 18.02.2016) 
61. Rääma folklooripidu peetakse 20. korda (Linnaleht, 18.02.2016) 
62. Eesti tee (Sirp, 19.02.2016) 
63. Võrumaal esitleti 4000 aasta vanust kivikirvest (Novaator, 20.02.2016) 
64. Maie Orav saab täna Paides Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsu elutööpreemia (Läänlane, 20.02.2016) 
65. Maie Oravale anti Paides üle Anna Raudkatsi nimeline rahvatantsu elutööpreemia (ERRi kultuuriportaal, 

21.02.2016) 
66. Galerii kampsuninäituselt: Et kuub poleks külast kuulatud (Lääne Elu, 21.02.2016) 
67. Looduskeskus otsib Nõva kõige veidramat, jämedamat ja huvitavama looga puud (Läänlane, 21.02.2016) 
68. Postimees avaldab muuseumidest pärinevate fotode galerii iseseisvuspäeva tähistamisest enne sõda 

(Postimees, 22.02.2016) 
69. Eesti Vabaõhumuuseum sai kingiks hinnalise ikooni (Maaleht, 22.02.2016) 
70. Õie Pärteli kandlemängu õpetused tõid tunnustuse (Meie Maa, 23.02.2016) 
71. Kas eesti naine ikka väärib välismaa meest ehk muinasjuttudest ning tõsielusarjadest (Novaator, 23.02.2016) 
72. Digitalgud said stardipaugu (Menu, 23.02.2016) 
73. Eestluse kestmist võõrsil portreteerib «Vabaduse mustrid» (Postimees, 24.02.2016) 
74. Täna on ussi äratamise päev (Maaleht, 24.02.2016) 
75. Kuulamismulje: Meelika lepasel reel (Maaleht, 25.02.2016) 
76. Kohtla-Järvel saab näha maailma suurima ikoonikogu 12 tähtsaimat ikooni (ERRi kultuuriportaal, 25.02.2016) 
77. ERMi rändnäitus rändas teisele poole ookeani (Tartu Postimees, 25.02.2016) 
78. Uus pärimuskultuuri spetsialist tuleb Kihnu laevameistrite suguvõsast (Külauudis, 26.02.2016) 
79. Galerii: Paide peetakse pärimuskonverentsi (Järva Teataja, 26.02.2016)  
80. Eesti rahvatantsijad aitavad maavärina ohvreid (Maaleht, 29.02.2016) 
81. Orisselja Reet edendab pärimuskultuuri (Pärnu Postimees) 
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