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1.1.

1.1.1.
 Pärimuskultuuri valdkonna vajaduste selgitamine, 

sotsiaalse tellimuse täitmine.

On alustatud paikkondliku pulmapärimuse uurimise I 

osaga (Harju-, Järva-, Viru-, Mulgi- ja Hiiumaa) ja II osaga 

(Järva-, Tartu, Võrumaa, Vormsi ja rannarootsi) , on 

koostatud rahvakandlemängijate ja meistrite teatmik 

(2012-2017), jätkatakse pärismushariduse kaardistamist 

ja kõrg- ning kutseharidusse õppe sisseseadmist.

Ene Lukka-Jegikjan, 

Liis Burk, Guldžahon 

Jussufi

Eesti Kirjandusmuuseum, 

kõrgkoolid

1.1.2.
Pärimuskultuuris ja folklooriliikumises osalejatega 

ühiste koostööpunktide leidmine

On täpsustunud valdkondlik rollijaotus ning 

koostööpunktid

EFNi juhatus, Annela 

Laaneots
Folklooriliikumises osalejad

1.2.

1.2.1.
Pärimuskultuurivaldkonna erinevate võrgustike 

ümarlaua korraldamine 

On toimunud ümarlaud teemal pärimusharidusest, mille 

jätkuks toimub 2018 pärimushariduse konverents. 

EFN juhatus; teabe- 

ja korraldusjuht
Folklooriliikumises osalejad

1.2.2.
CIOFF® Eesti Noortekoja tegevusprioriteetide 

selgitamine ja liikmeskonna uuendamine 

On toimunud vähemalt 2 noortekoja liikmete 

kokkusaamist ja on loodud noortekoolitusi korraldav 

juhtrühm

Laura Karp Noortekoda

1.2.3.
Vabatahtlike kontaktisikute võrgustiku 

laiendamine ja koostöö arendamine

On leitud uusi vabatahtlikke, korraldatatud õppepäev(i) 

või koolitus(i)
Annela Laaneots

Vabatahtlikud 

folkloorikuraatorid

Eesti Folkloorinõukogu tegevuskava 2017

Eesti pärimuskultuuri valdkonna tervikpildi mõistmine ja mõtestamine

Üleriigilise ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku ning vabatahtlike võrgustiku arendamine ja tugevdamine

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



1.2.4.

Rahvusvaheline koostöö: Eesti rolli ja mõju 

suurendamine CIOFF®is, kultuurivahetuse 

tõhustamine, väliseesti kogukondadega koostöö 

alustamine, rahvusvaheliste koostööprojektide 

algatamine

On osaletud rahvusvahelistel koostöökohtumistel, Eesti 

on saavutanud  CIOFFis tugevama positsiooni, on 

algatatud rahvusvaheline maskide traditsioonide 

koostööprojekt ja eestlastele teiste rahvuste eheda 

pärimuse tutvustamise projekt (Itaalia, India, Egiptus), on 

alustatud väliseesti kogukondadega koostööd laste ja 

noorte tasandil

Kati Taal, Laura 

Liinat, Kaia Kärner

CIOFF®, väliseesti koolid ja 

noorteliikumised

1.2.5.

Vähemusrahvuste töörühma tegevus - oma 

päritolumaa ning eesti pärimuse sügavam 

tundmaõppimine ja kasutamine

Võrgustik on laienenud ja täienenud uute 

kogukondadega, eestvedajate ja liidrite kaasamine 

vähemalt  2 ümarlauda ja vähemalt 4  uuele pärimuslikule 

tähtpäevale. Rahvustepäeva tähistamine (rahvarõivaste 

esitlus, ümarlaud, loengud, pärimustantsu töötuba, 

näitused)

Natalia Ermakov, Ene 

Lukka-Jegikjan

KM, ERÜ, MISA, FU, Tallinna 

RÜ

1.3.

1.3.1.

Kohtumised koostööpartneritega ühiste 

eesmärkide sõnastamiseks ning valdkonda toetava 

teabe levitamise võimaldamiseks 

On kohtutud olulisemate võtmeisikute ning -partneritega 

ning leitud võimalikud lahendused ühiselt sõnumite ja 

teabe levitamiseks

Annela Laaneots

Vabatahtlikud 

folkloorikuraatorid, Eesti 

Pärimusmuusika Keskus, 

Kultuuriministeerium,HTM, 

ERRS,Eesti Rahva Muuseum, 

Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti 

Vabaõhumuuseum, 

Rahvakultuuri Keskus

1.3.2.
Kommunikatsiooni ja visuaalse identiteedi 

parandamine ja tugevdamine

On tehtud parandused visuaalses identiteedis ning leitud 

võimalused sõnumite ühtlasemaks ja tõhusamaks 

esitlemiseks

Annela Laaneots

Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine



1.3.3.
Meediaplaani koostamine, sh tegevuste ja kanalite 

valimine

On koostatud aastane, igakuine ning -nädalane 

meediaplaan, tehtud valik peamiste kanalite ja tegevuste 

osas.

Annela Laaneots

1.3.4.

Uue kodulehekülje avalikustamine, 

pärimusportaali ettevalmistamine (sh arendaja ja 

lisarahastuse leidmine)

On leitud sobiv veebiarendaja ning lisarahastuse võimalus 

portaali loomiseks. On alustatud sisumaterjalide 

kogumise ning süstematiseerimisega, kohtutud võimalike 

partneritega mujalt tuleva sisu kasutamise 

reguleerimiseks (nt Eesti Instituut, Rahvakultuuri Keskus, 

Eesti Rahvaluule Arhiiv). Uus organisatsiooni 

kodulehekülg on avalik.

Annela Laaneots
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2.1.

2.1.1.
Kogukondlike algatuste (sündmused, tähtpäevad, 

pühad, koolitus) toetamine

Paikkondade eestvedajate, õpetajate jt nõustamine, 

koolituste korraldamine koostöös vabatahtlikega, teabe 

vahendamine

Annela Laaneots, Ene 

Lukka-Jegikjan

EFNi liikmed, vabatahtlikud, 

erinevad võrgustikud

2.1.2.

Üleskutse tähistada pärimuslikku jaaniaega, info 

levitamine  ning pärimuslike jaanipäevade 

kaardistamise jätkamine.
On toimunud ja kaardistatud pärimuslikult tähistatud 

jaanipäevad 2017
vabatahtlikud

2.1.3.

Rahvakandle mängijate ja kannelde kaardistamine 

ja jäädvustamise (2012 - 2017) kokkuvõte, 

kogutud materjalide täpsustamine trükise 

väljaandmiseks 

Kogutud materjal on  süstematiseeritud, täpsustatud ja 

üle antud ERAsse, trükis "20. sajandi Eesti 

rahvakandlemängijad- ja meistrid"väljaandmiseks valmis

Tuule Kann, Helen 

Kõmmus, Guldžahon 

Jussufi, Ene Lukka-

Jegikjan

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Inimesed teadvustavad paikkondliku ja kogukondliku pärimuskultuuri olulisust ning nad osalevad aktiivselt folkloorialases tegevuses üle Eesti.

Kogukondlike algatuste suunamine ja innustamine



2.1.4.

Vähemusrahvuste ühised tähtpäevad, pühad ja 

sündmused, vähemusrahvuste rahvatarkuse 

kaardistamine  (EV 100)

On korraldatud pärimuspidu „Kultuuriruumi rikkus“ 

Narvas ning koljada, vastlapäev, jaanipäev ja hingedepäev 

Tallinnas), on kogutud 100 rahvuse 100 elutarkust 

Natalia Ermakov, Ene 

Lukka-Jegikjan

Ida-Viru MV, Narva Eesti Selts, 

EVM

2.2.

2.2.1.

Rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica 

tulevikuvisiooni teemal kohtumise 

ettevalmistamine Läti ja Leedu partneritega

Kolme riigi kohtumine Eestis (2018. aastal)on ette 

valmistamisel
EFN juhatus, KM Läti, Leedu partnerid, KM

2.2.2. EFN 25 suursündmuse korraldamine
EFN 25 suursündmuse "Päritud väärtuste ööpäev" 

ettevalmistamine ning läbiviimine

Merje Müürsepp, 

Jaan Sudak

PK spetsialistid ja 

eestkõnelejad

2.3.

2.3.1.

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse andmine, kutse 

omanike kaasamine koolitustegevusse, sündmuste 

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, 

kutse andmist on tutvustatud sündmustel ja koolitustel

 Annela Laaneots 
Kutsekoda, pärimuskultuuri 

spetsialistid

2.3.2.

Pärimusekandjate ja valdkonna eestvedajate 

tegevuse tunnustamine ja nende esitamine 

olemasolevatele tunnustustele

Pärimuskultuuri valdkonna eestvedajad on  tunnustatud 

ning premeeritud
Annela Laaneots

2.3.3.
Pärimuskultuuri auhinna Teotugi  ja vabatahtliku 

kuraatori stipendiumi väljaandmine

EFN on välja andnud PäKu ahinna ja vabatahtliku 

kuraatori stipendiumi
Annela Laaneots Eesti Rahvuskultuuri Fond
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3.1.

Haridusel on oluline osa pärimuskultuurialaste teadmiste ja hoiakute edasiandmisel.

Pärimuskultuuri õpe formaalhariduses

Tunnustatud ja karismaatiliste eestkõnelejate-arvamusliidrite kaasamine

Valdkonna suursündmus(t)e ellukutsumine ja korraldamine



3.1.1.
Pärimushariduse vajalikkuse põhjendamine ja 

levitamine

On jätkatud läbirääkimisi TÜ VKA, TLÜ ja TÜ Pärnu 

Kolledžiga  pärimuskultuuri aine sisseviimiseks, ilmunud 

on artiklid ajakirjanduses, pärimushariduse konverentsi 

ettevalmistamine. Luuakse pärimushariduse töörühm.
Ene Lukka-Jegikjan

TLÜ, TÜ VKA,  TÜ Pärnu Kolledž 

TLÜ Haapsalu Kolledž, Luua 

Metsanduskool

3.1.2.
Pärimustundide ja –päevade korraldamine ning 

pärimuslike tähtpäevade tähistamine koolides

Koolides on toimunud erinevate rahvakalendri 

tähtpäevade tähistamine ning läbi on viidud 

pärimuspäevad

Noortekoda

3.2.

3.2.1. 

EFN KK pärimuskultuuri õppekava moodulite 

uuendamine ja levitamine vabahariduslikes 

koolituskeskustes, koolides jm 

On loodud uued moodulid, neid tutvustatud erinevates 

võrgustikes, nõustatud koolituse läbiviimisel Ene Lukka-Jegikjan

Koolitusega tegelevad 

organisatisoonid ja asutused

3.2.2 

asemel

Koolituse korraldamine (loengud, ettekanded, 

praktikumid), EFNi koolituskeskuses teiste org 

koolitustel

On toimunud vabatahtlike maakondlike kontaktisikute 

õppepäevad, pärimuskultuuri kogemuspõhine koolitus, 

on korraldatud 4. pulmapärimuse seminar, peetud 

loenguid, ettekandeid, praktikumid

Ene Lukka-Jegikjan
EFN koolituskeskus, kohalikud 

eestvedajad

3.2.3.
Vähemusrahvuste pärimusõppe korraldamine 

kogukondades 

On korraldatud kihnu ja udmurdi pärimuse, 

rahvustoitude, päirmustantsude, naiste rollist pärimuses 

koolitused ja töötoad. 

Natalia Ermakov, Ene 

Lukka-Jegikjan

ERÜ,  Tallinna Rahvaülikool, 

Tallinna Linnavalitsus

Pärimuskultuuri õpe vabahariduses



Tähtaeg Täitmine 

aasta jooksul

aasta jooksul

aasta jooksul 

aasta jooksul

aasta jooksul

Eesti Folkloorinõukogu tegevuskava 2017

Eesti pärimuskultuuri valdkonna tervikpildi mõistmine ja mõtestamine

Üleriigilise ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku ning vabatahtlike võrgustiku arendamine ja tugevdamine

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



aasta jooksul

aasta jooksul

aasta jooksul

I poolaasta

Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine



aasta jooksul

aasta jooksul, 

kodulehekülg avalik 

märtsis

aasta jooskul

I poolaasta

aasta jooksul

Inimesed teadvustavad paikkondliku ja kogukondliku pärimuskultuuri olulisust ning nad osalevad aktiivselt folkloorialases tegevuses üle Eesti.

Kogukondlike algatuste suunamine ja innustamine



aasta jooksul

aasta jooksul

I poolaasta

aasta jooksul

aasta jooksul

I poolaasta

Haridusel on oluline osa pärimuskultuurialaste teadmiste ja hoiakute edasiandmisel.

Pärimuskultuuri õpe formaalhariduses

Tunnustatud ja karismaatiliste eestkõnelejate-arvamusliidrite kaasamine

Valdkonna suursündmus(t)e ellukutsumine ja korraldamine



aasta jooksul

aasta jooksul

aasta jooksul

aasta jooksul

aasta jooksul

Pärimuskultuuri õpe vabahariduses


































