Eesti Folkloorinõukogu tegevuskava 2016
Tegevus
1

Tegevuse tulemus ja väljund

Tähtaeg

Eesti folklooriliikumise kestlikkus on tagatud kõikide osapoolte selge rollijaotuse ja koostöö kaudu
ühiste eesmärkide elluviimiseks.

1.1. Eesti pärimuskultuuri valdkonna tervikpildi mõistmine ja mõtestamine
PK õppe ja tegelike vajaduste ning võimaluste
1.1.1. kaardistamine haridussüsteemis ja saadud teabe
analüüsimine

On tehtud ülevaade uuringutest, pärimuskultuuri
aasta
õppest kõrghariduses ja väljaselgitatud vähemalt
jooksul
2 vajalikku uurimisteemat

Pärimuskultuuris ja folklooriliikumises osalejate
1.1.2.
kaardistamine ja ühiste koostööpunktide leidmine

On uuendatud folklooriliikumises osalejate
andmed, täpsustunud on valdkondlik rollijaotus
ning koostööpunktid

1.2.

aasta
jooksul

Üleriigilise ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku ning vabatahtlike võrgustiku arendamine ja
tugevdamine

1.2.1.

Pärimuskultuurivaldkonna erinevate võrgustike
ümarlaua korraldamine

1.2.2.

CIOFF® Eesti Noortekoja tegevusprioriteetide
selgitamine ja liikmeskonna uuendamine

1.2.3.

Vabatahtlike folkloorikuraatorite võrgustiku
laiendamine ja koostöö arendamine

On toimunud üks ümarlaud teemal
pärimuskultuurist hariduses
On toimunud vähemalt 2 noortekoja liikmete
kokkusaamist ja on loodud noortekoolitusi
korraldav töörühm
On leitud uusi vabatahtlikke lisaks
olemasolevatele, korraldatatud õppepäev(i) või
koolitus(i)

aasta
jooksul
aasta
jooksul
aasta
jooksul

Rahvusvaheline koostöö: CIOFF®i kasuteguri
1.2.4. väljaselgitamine, kultuurivahetuse tõhustamine,
väliseesti kogukondadega koostöö alustamine

On osaletud rahvusvahelistel
koostöökohtumistel, on analüüsitud CIOFFi
kuuluvuse mõttekust ja kasutegurit, algatatud
väliseesti töörühma loomine

aasta
jooksul

Vähemusrahvuste töörühma tegevusse rohkemate
rahvuste kaasamine ning kontakti loomine VR
1.2.5.
seltsidega ja uussisserändajatega; seltside ja
rühmade ümarlaudade korraldamine

Võrgustik on laienenud ja täienenud uute
kogukondadega, toimunud on vähemalt 2
ümarlauda

aasta
jooksul

1.3. Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine
On kaardistatud kõik siht- ja sidusgrupid, kellega
koostöös ning kellele suunatult
Kommunikatsioonivajaduste kaardistamine siht-ja
kommunikatsioon toimub. On kohtutud
1.3.1. sidusgruppide lõikes, kohtumised ühiste eesmärkide
Juuli
olulisemate võtmeisikute ning -partneritega ning
ning valdkonda toetava teabe väljaselgitamiseks
viidud läbi ankeetküsitlus selgitamaks välja
kommunikatsioonivajadust valdkonnas.

Senise kommunikatsiooni (kanalite, sõnumite) ja
1.3.2.
visuaalse identiteedi analüüsimine

On selgitatud välja toimivad kanalid,
sõnumiteemad, märksõnad jms. Selle põhjal on
pandud paika uue kodulehe / pärimusportaali
üldine ülesehitus.

September

Üldiste ja sihtrühmadest lähtuvate
1.3.3.
kommunikatsioonieesmärkide püstitamine

On sõnastatud peamised eesmärgid ning
tulenevalt kohtumistest (vt p 1.3.1.) selgitatud
välja erinevatele sihtrühmadele vastavad
alaeesmärgid.

Juuli

Meediaplaani koostamine, sh tegevuste ja kanalite
1.3.4.
valimine

On koostatud aastane, igakuine ning -nädalane
meediaplaan, tehtud valik peamiste kanalite ja
tegevuste osas.

aasta
jooksul

Uue kodulehekülje / pärimusportaali
1.3.5. ettevalmistamine (sh arendaja ja lisarahastuse
leidmine)

On leitud sobiv veebiarendaja ning lisarahastuse
võimalus portaali loomiseks. On alustatud
sisumaterjalide kogumise ning
süstematiseerimisega, kohtutud võimalike
aasta
partneritega mujalt tuleva sisu kasutamise
jooksul
reguleerimiseks (nt Eesti Instituut, Rahvakultuuri
Keskus, Eesti Rahvaluule Arhiiv). On alustatud
portaali ülesehitamisega arendaja poolt.
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Inimesed teadvustavad paikkondliku ja kogukondliku pärimuskultuuri olulisust ning nad osalevad
aktiivselt folkloorialases tegevuses üle Eesti.

2.1. Kogukondlike algatusete suunamine ja innustamine

2.1.1.

Kogukondlike algatuste toetamine pärimuslike
koolituste ja teabe vahendamise kaudu

Igas maakonnas on vahendatud nõustajaid,
koolitajaid ja harrastajaid ning Folkloorinõukogu aasta
abil on levitatud infot sündmuste ja koolituste
jooskul
toimumise kohta

Jaanipüha pärimusliku tähistamisele üles kutsumine,
On toimunud ja kaardistatud pärimuslikult
2.1.2. info levitamine ning pärimuslike jaanipäevade
tähistatud jaanipäevad
kaardistamine

Juuni

Rahvakandle mängijate ja kannelde jäädvustamine ja
Kogutud jäädvustused (filmid ja fotod) on
kaardistamine, kogutud materjalide korrastamine
2.1.3.
süstematiseeritud ja üle antud ERAsse ning on
trükise väljaandmiseks ning andmebaasi loomiseks
alustatud kogutud andmete korrastamisega
rahvakandle töörühma eestvedamisel

aasta
jooksul

2.1.4.

Pärimuspeo „Kultuuriruumi rikkus“ korraldamine
Mulgimaal

Vähemusrahvused on tutvunud mulgi
kultuuriruumiga ning üksteise pärimusega

2.1.5.

Pärimusliku pulmakombestiku töörühma loomine ja
töörühma juhi leidmine

Töörühm alsutab paikkondlike pulmade
tradistioonide uurimist.

2.2. Valdkonna suursündmus(t)e ellukutsumine ja korraldamine

1.-2. või 8.9.10, 04,
20.08,
02.11
aasta
jooksul

Rahvusvahelise pärimuspeo Baltica 2016
2.2.1. korraldamine: eelpeod ning pärimuspidu Baltica
Moostes, Vanamõisas ja jaanipäevad üle Eesti

On toimunud eelpeod ja Rahvusvaheline
pärimuspidu Baltica 2016

I poolaasta, 22.24. juuni

Rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica
Kolme riigi kohtumine Eestis 2017. aastal on ette detsem2.2.2. tulevikuvisiooni teemal kohtumise ettevalmistamine
valmistatud
ber
Läti ja Leedu partneritega
2.2.3.

EFNi iga-aastase suursündmuse formaadi
väljatöötamine

On loodud sündmuse formaat ning käivad
ettevalmistused selle toimumiseks 2017

aasta
jooksul

2.3. Tunnustatud ja karismaatiliste eestkõnelejate-arvamusliidrite kaasamine
Pärimuskultuuri spetsialisti kutse andmine, kutse
omanike kaasamine koolitustegevusse, sündmuste
2.3.1.
korraldamisse ning nende kasutamine valdkonna
eestkõnelejatena

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse saanud
esindavad EFNi, nad on atiivselt kaasatud
valdkondlikku tegevusse ning nad on tuntud
kõneisikud-eestkõnelejad oma paikkonnas.

aasta
jooksul

Pärimusekandjate ja valdkonna eestvedajate
2.3.2. tegevuse tunnustamine ja nende esitamine
olemasolevatele tunnustustele

Pärimukultuuri valdkonna eestvedajad on
tunnustatud ning premeeritud

aasta
jooksul

2.3.3.

Pärimuskultuuri auhinna PäKu ja vabatahtliku
kuraatori stipendiumi väljaandmine

EFN on välja andnud PäKu ahinna ja vabatahtliku I poolkuraatori stipendiumi
aasta

3 Haridusel on oluline osa pärimuskultuurialaste teadmiste ja hoiakute edasiandmisel.
3.1. Pärimuskultuuri õpe formaalhariduses
Läbirääkimiste pidamine õppekavade täiendamiseks
pärimuskultuuri mooduliga ning uudsete
On peetud läbirääkimised TÜ VKA, TLÜ ja TÜ
3.1.1. kogemuspõhiste õppeviiside levitamine kõrgkoolides Pärnu Kolledžiga ning leitud võimalusi
klassi- ja aineõpetajate, kultuurikorralduse,
pärimuskultuuri õppemooduli sisseviimiseks
loodushariduse ja maaturismi ettevõtluse erialadel

aasta
jooksul

Pärimustundide ja –päevade korraldamine ning
3.1.2.
pärimuslike tähtpäevade tähistamine koolides

Koolides on toimunud erinevate rahvakalendri
tähtpäevade tähistamine ning läbi on viidud
pärimuspäevad Lõuna-Eesti koolidele Moostes

aasta
jooksul

Pärimuskultuuri teema tutvustamine ja tegijate
3.1.3. vahendamine projektis "Tagasi kooli" ja kohtumiste
sarjas "Elamusaasta"

EFN on rikastanud pärimuskultuuri teemaga
erinevaid projekte

aasta
jooksul

3.2. Pärimuskultuuri õpe vabahariduses
EFN Kooliltuskeskuse koostatud pärimuskultuuri
On loodud meeskond õppekava uuendamiseks ja aasta
3.2.1. õppekava muutmine kogemuspõhisemaks ning selle
õppekava on uuendatud
jooksul
uuendamine: pärimuskultuur kui abivahend enesega
edukamaks toimetulekuks

Kogemuspõhise kaheaastase koolituse korraldamine
Koolitus on komplekteeritud, käivitatud ja I osa aasta
3.2.2. õpetajatele, mis põhineb erinevate tähtpäevad ja
on toimunud
jooksul
sündmuste vaatlus- ja osaluspraktikal - I osa
Vähemusrahvuste pärimuse õppe korraldamine
3.2.3. kogukondades (mokša, vene, mari, kaukaasia,
udmurdi)

Koolitused on korraldatud ja kogukonnad
kaasatud

aasta
jooksul

