
 
 

 

Eesti Folkloorinõukogu / CIOFF® Estonia  Vene 6 10123 Tallinn, Estonia  
folkloorinoukogu@kul.ee +372 601 57 27 www.folkloorinoukogu.ee  

Eesti Folkloorinõukogu TEGEVUSKAVA 2015 
 
 

Eesmärgid: 
1. Loodud on tingimused paikkondliku ja kogukondliku identiteedi tugevnemiseks 
2. Väärtustatud on Eesti ja maailma kultuuriline mitmekesisus 
3. Kõikides Eesti maakondades toimub erinevaid vanuse- ja sihtgruppe kaasav aktiivne folkloori-

alane tegevus 
4. CIOFF®i Eesti rahvussektsioon on aktiivne osaleja CIOFF®i maailmaorganisatsiooni töös 
5. Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemine on aktiivne 
6. Aktiivselt tegutsevad rahvakandle mängijad on kaardistatud ja jäädvustatud. 
7. EFN on ühiskonnas nähtav ja hinnatud folklooriliikumise katusorganisatsioon 

 
2015. aasta mahukam koostöö: 

1. Tallinna Rahvaülikool (pärimuskultuuri õhtuõpe, pärimuslikud pärastlõunad, pärimuskultuuri 
avatud õhtutunnid teadjatega) 

2. Eesti Vabaharidusliit (paikkondlikud/ kogukondlikud koolitused). 
3. Noortekoja koostöö arendamine üldhariduskoolide võrgustikuga. 
4. Eesti-Mordva Seltsiga vähemusrahvuste pärimuskultuuri tegevuse edendamiseks. 

 

1 Arendamine 

 märkused aeg, koht 

Kogukondade innustamine ja toetamine pärimuse kasutamisel 
ja õpetamisel oma paikkonnas 

pärimuspeod, tähtpäevad 
ja pühad, koolitused lastele 
ja täiskasvanutele 

pidev, üle-eestiline 

Koostöö pärimuskultuuri valdkonnas tegutsevate 
institutsioonide ja  üksikisikutega  

teavitus, ühistegevused, 
töörühma tegevus 

pidev, üle-eestiline 

Koostöö vähemusrahvustega teavitus, koolitus pidev, üle-eestiline 

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse andmine teavitus, nõustamine, 
kutsekomisjoni töö 

pidev, üle-eestiline 

Noortekoja töö korraldamine  Laste ja noorte seas 
pärimuskultuurialase 
teavitustöö toetamine, 
noortekoja järelkasvu 
leidmine, enesetäiendus 

pidev, üle-eestiline 

Laste ja noorte kaasamine pärimuskultuuri liikumisse Teavitus, koolitus, laagrid, 
pärimuspäev Eesti 
Vabaõhumuuseumis  
20. august 

pidev, üle-eestiline 

Rahvusvaheline koostöö CIOFF® Estonia 
rahvussektsiooni kohus-
tuste täitmine, teavitus, 
osalemine juhatuse ja 
sektori töös, esinejate 
vahetus  

pidev, ülemaailmne 

Koostöö arendamine väliseesti kogukondadega teavitus pidev, ülemaailmne 
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UNESCO Vaimse Kultuuripärandi Kaitse Konventsiooni 
rakendamisele kaasaaitamine  

teavitus pidev, üle-eestiline 

Pärimusekandjate ja valdkonna eestvedajate tegevuse 
tunnustamine  

esildiste tegemine, 
folkloorikuraatori 
stipendiumi väljaandmine 

pidev, üle-eestiline 

2 Töörühmade tegevus 

Rahvakandlemängu traditsiooni  kaardistamine ja 
jäädvustamine – alustatud 2012. aastal 

materjalide töötlemine,  
kandlemängijate 
jäädvustamine, 
kogumiku koostamise 
ettevalmistamine, 
rahvakandlepäev Räpinas 

aasta jooskul 

Vähemusrahvuste töörühma tegevus koostöös Eesti -Mordva 
Seltsiga 

koolitused, 
pärimuskombestiku sari, 
pärimuspeod, 
hällilaulude- ja  
käsitööõhtud, 
näitus rahvustoitudest,  
hõimupäevadel osalemine, 
Baltica eelpidudel 
osalemine 

 Tallinn, 
Palamuse 
 

Pulmakombestiku töörühm koostöös ERA, KM folkloristika 
osakonnaga 

lektorite ettevalmistamine 
 

 
 

Baltica 2016 ettevalmistamine meeskonna 
kokkukutsumine, 
tegevusjuhendi 
koostamine, kontseptsiooni 
ja töökava koostamine, 
koolitamine, nõustamine 

üle-eestiline 

Uue arengukava 2016 - 2020 koostamine töörühma loomine ja 
arengukava koostamine 

II poolaasta, Tallinn 

     3 Nõustamine 

Pärimuse kandjate, rühmajuhtide, festivali korraldajate, 
kuraatorite, kultuuritöötajate, koolide huvijuhtide jt 
folklooriliikumises osalejate järjepidev nõustamine 

valikained,  tähtpäevad, 
koolitus, ringitöö, allikad 

pidev, üle-eestiline 

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlejate nõustamine teavitus, selgitus  pidev, üle-eestiline 

Mentorprogrammi kasutamine koostöös ERRSi ja 
folkloorikuraatoritega 

teavitus pidev, üle-eestiline 

4  Sündmused 

Üldkoosolek ja rahvakannelde näitus korraldamine 21. märts, Tallinn 

Vähemusrahvuste kombestiku pärimuspeod koostöös Eesti 
Mordva Seltsiga 

korraldamine jaan - dets 

Baltica 2016: maakondlikud pärimuspeod koostöös 
folkloorikuraatoritega Võrumaa, Võru, Viljandimaa,  Tallinn,  
Põlvamaa,  Jõgevamaa, Tartumaa, Tartu 

korraldamine september  2015 – 
aprill 2016 

Baltica 2016: looduslike pühapaikade fotonäitused ja korraldamine september 2015 – 
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tutvumine kohalike pühapaikadega Baltica eelpidudel 
koostöös Maavalla Koja ja SA Hiitemajaga  

aprill 2016 

Rahvakandlepäevad: 
   Päkarauakandlepäevad  
   Rahvakannelde väljanäitus Tallinnas 

korraldamine  
7.-8. august, Räpina 
märts 

Vähemusrahvuste pärimuspidu „Kultuuriruumi rikkus“  
koostöös Jõgevamaa folkloorikuraatoriga 

korraldamine 26.-27. september, 
Palamuse 

Pärimuslikud pärastlõunad perega  korraldamine 24. jaanuar,             
28. veebruar,          
28. märts, 25. aprill, 
Tallinn 

Paastumaarjapäev koostöös EVM-iga korraldamine 25. märts, Tallinn 

Mardipäev korraldamine Tallinn 

5 Koolitamine 

Pärimuskultuuri õhtuõpe Tallinna õpetajatele, ringijuhtidele pärimuskultuuri õpetamine 
ja õppimine koolis 

14. jaanuar,            
18. veebruar,         
11. märts, 15. aprill, 
Tallinn 

3D KULTUUR: meie kultuuriruumi mõjutajad ja tegijad - 
loomeõhtud: 
- Marju Kõivupuu „Sinasõprus juurtega“ 
- Sille ja Kristiina Kapper „Üks kaerajaan puha“ 

korraldamine 16. jaanuar, 
25. veebruar,  
Tallinn 
 

Vähemusrahvuste pärimuskultuuri koolitused – noored 
noortele  

vähemusrahvuste pärimus 13. veebruar,         
14. märts, 
september; Tallinn, 
Tartu 

Baltica 2016 koolitused – koostöös folkloorikuraatoritega:  
Pärnu, Rapla, Viljandi, Haapsalu, Põlva, Tartu,  Talllinna, Harju, 
Hiiu-, Saare-, Viru-, Võrumaa 
 
 
 
 

pärimuspidu, jaanipäeva 
kombestik ja rahvalaul, 
kohapärimus 

aasta jooksul 

Folkloorikuraatorite seminar korraldamine 26.-27.september, 
Palamuse 

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse seminarid  identiteet ja isiklik suhe september, Mooste 

6 Muud 

Folklooriliikumise materjalide arhiveerimise (1987 – 2013) 
lõpetamine  

arhiivi korrastamise 
lõpetamine 

Tallinn 

   
 

Tegevuskava täieneb pidevalt  
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