
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

 

 

nimi: EESTI FOLKLOORINÕUKOGU

 

registrikood: 80007921

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Vene tn 6

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10123

 

 

telefon: +372 5288479, +372 6015727

 

e-posti aadress: merje@folkloorinoukogu.ee

veebilehe aadress: www.folkloorinoukogu.ee



2

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU 2017. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 13

Bilanss 13

Tulemiaruanne 14

Rahavoogude aruanne 15

Netovara muutuste aruanne 16

Raamatupidamise aastaaruande lisad 17

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 17

Lisa 2 Tööjõukulud 17

Lisa 3 Seotud osapooled 18

Aruande allkirjad 19



Eesti Folkloori ukogu tegevusarua e 7 

 

I Koost v rgustikud 

 

1 Päri ushariduse sissevii i e ülikoolidesse 

Päri ushariduse a d i e ülikoolihariduses o  t eküsi us. Kuigi seda pol ud liht e teha 
ppeka ade ülekoor atuse t ttu, estus see algatus tä u ülikoolide hu ile i g seejärel ka 

üli pilaste hu ile, kelle alikust ole es a aai ete a a i e.  
 

1.1 Eesti Maaülikoolis a aai e „Päri uskultuur ja loodusturis , registreerus  üli pilast. 
.  TÜ Pär u Kolledžis vabaaine „Päri uskultuur ja turis itooteare dus , registreerus  üli pilast. 
.  TÜ Viljandi Kultuuriakadee ias „Päri uskultuur tä apäe a ühisko as , registreerus 10 

üli pilast. 

2 Päri uskultuuri koolituse korraldamine 

Päri uskultuuri koolitusel oli pear hk osaluskoge usel tähtpäe ade ja pühade tähista isel i g 
praktilisel ppel ning sellele eelnevatele tutvustavatele loengutele. Vähe usrah uste koolitused 
keske dusid sel aastale perepäri usele. Pul apäri use tut usta isel a ti es a e üle aade hiiu, 
mulgi, harju, iru pul apäri usest.  
“ihtrüh aks olid ta apäraselt petajad, kultuuri- ja ringijuhid jt huvilised. Uueks sihtrüh aks said sel 
aastal e ekeelsed seltsid eesti päri use ppes.  

TÄISKASVANUTE KOOLITUS  

            

Täiskas
vanud    VR   Lapsed   

Teema  Kuupäev Tunde In 

Sh 

mehi Tunde In Tunde In 

Päri uskultuuri petus koolis seto keele ja 
kultuuri petajatele Obinitsas 17.jaan 3 5 1         

Rah aka dle ä gijate pitu a Tallinnas 20.veebr 4 11 4         

Päri uskultuuri koge usp hi e koolitus 

Tallinnas ja Obinitsas ärts-nov 24 14           

Päri uskultuuri koge usp hi e koolitus 

Palupera vaalas 

3. ja 

4.juuni 10 33 8         

VR - setode tähtpäe ad ülest us ispüha  

Obinitsas 15.-15.apr 18 5   18 5     

VR - Pereko d ja päri us Tallinnas 21.mai 8 23 3 8 23     

VR ü arlaud "Pereko d ja päri us" Tallinnas 20.sept 4 12 0 4 12     

Päri uskultuuri koge usp hi e koolitus 

Tallinnas 2.-3.nov 16 33 4         

Pul apäri use se i ar  Pär us 1.-2.dets 16 20 5         

йesti päri use pitu a Talli as „Lüüras  18.mai 3 15 1 3 15     

йesti pul apäri use tut usta i e 
pulmamessidel K uel ja Talli as November 2 35 10         

VR – aastal pu se i ar Talli as 5.dets    2 9   

         

LASTELE JA NOORTELE         

Perepäri us Jär a-Jaanis . ärts 2 2       2 35 



“eto päri us Tallinn, Haabneeme Koolis ärts-nov 2 7       2 370 

Mardipäe a pitoad Tallinna 

Teh ikagü aasiu is 10.nov 2 10 4     2 150 

Päri uskultuur i u elus Talli as  Gü  31.mai           2 8 

VR - йesti päri us uusika ja -ta tsu pitu a 

Tallinnas Vene Kultuurikeskuses  12.nov 3 4    3  37 3 33 

         

Kokku   117 229 40 38 101 11 596 

 

Lisaks päri uslike tähtpäe ade kohta lühiartiklite kirjuta i e paastu aarjapäe , su istepühad, 
jaa ipäe  

 

Kokku korraldatud 117 tundi 229le täiskas a ule, sh 40 meest ja 11 tundi 596le lapsele ja noorele.  

T rüh ade sidesta i e, juhtimine, tegevuse korraldamine 

1 Vähe usrahvuste t rüh  (tegutseb aastast 2014) – vt VR aruanne 

 

2 Pul apäri use t rüh  (tegutseb aastast 2016) 

2.1  Paikkondliku pulmapäri use uurijatele loometoetuse saamine ning uurimine: Harjumaa – Liis 

Burk, Hiiumaa – рelgi P llo, Jär a aa – Mari Tammar, Mulgimaa – Angela Arraste, Virumaa –Kadri 

Mägi, P hja-Tartu- ja P hja-Viljandimaa – Ene Lukka-Jegikjan, Rannarootsi alad (Vormsi, Ruhnu) – 

Mari Tamm, V ru- ja L u a-Tartumaa – Nele Reimann. 

2.2 Kahe päe ase 4. pulmaseminari korraldamine Pär us . ja .detse ril koost s Liis Burkiga, kus 

o a es aseid uuri ist  tule usi esitlesid, рelgi P llo, A gela Arraste, Kadri Mägi ja Liis Burk. 
Lisaks tutvustasid Hargla pul apäri ust Marit Kül  ja Marju Re a e i g päri uslikke pul a alju 
Ja ika Oras. Laulu ä gude praktiku i iisid lä i Kadri Mägi ja й e Lukka-Jegikjan.  

 

2.3 Päri uslike pul ade pidajate ja korraldajate usta i e.  
 

2.4 Päri uslike pul ade tut usta i e üle-eestilistel pulmamessidel K ue isas ja Tallinna 

Laulu äljakul o e ris – Liis Burk  

 

.  T rüh a – uurijate kokkusaamised ja arutelud mais Tartus ja oktoobris Tallinnas.  

 Rahvaka dle ä gijate kaardista ise ja jäädvusta ise t rüh  (tegutseb aastast 2012) 

3.1 Teat iku „йesti XXI saja di rah aka dle ä gijad ja – eistrid  koosta i e. Koostaja 

rahvamuusika uurija Guldžaho  Jussufi koost s t rüh a liik etega.  
Tä ase seisuga sisalda  teat ik a d eid  pilli ehe ja -meistri kohta: Harjumaa – 15, Ida-Virumaa 

– , Lää e-Virumaa – , P l a aa – , Pär u aa – 2, Raplamaa – 5, Saaremaa – 12, Tartumaa – 11, 

Valgamaa – 7, Viljandimaa – , V ru aa – , älis-eesti kanneldajad ja meistrid – 11.  

 

.  Rah aka dle ä gija рei o “ a duu elplaadi äljaa d i e koost s Tuule Ka i ja йRAga ja 
esitlemine 15. detsembril Tallinnas. Esitlusel osales 44 inimest. 

 

.  Rah aka dle ä gijate ja – eistrite kaardista i e jätku . 
 

.  T rüh a liik ete kokkusaa ised ja arutelud juu is ja o e ris. 

4 Muud tegevused 

4.1 Eest edajate, petajate, vabatahtlike folkloorikuraatorite usta i e ja koost  are da i e. 

 

4.2 Koost  hoid i e ja are da i e Kultuuri i isteeriu i kultuurilise it ekesisuse osako aga, 



Talli a Rah aülikooliga, Rah akultuuri keskuse ai se kultuuripära di osakonnaga, Eesti Rahvaluule 

Arhiiviga, Integratsiooni SAga jt.  

 

Korraldatud sü d used 

 Igor T uristi 7 . sü ipäeva tähista i e . . 7  

йнN korraldas йesti ühe tu ustatu a rah a uusikauurija ja folkloristi Igor T uristi juu eli auks . 
veebruaril piduliku koos ii i ise, kus astus üles itu Igor T uristi käe all alusta ud folkloorirüh a. 
Igor T uristi elut st k elesid I grid Rüütel, йi o Peda ik i g paljud te a pilased, kolleegid ja 
poolehoidjad. Õ itlused a ti üle ku stilises or is – lauldes, ta tsides ja pilli ä gides.  
 

2 Päritud väärtuste päev - toimus 8.- . juu il  Mustj e k rtsitalus ja selle ü ruses a as 
looduses. Lektoriteks olid Tartu Ülikooli eesti ja rdle a rah aluule Tiiu Jaago; Tartu Ülikooli eesti ja 

rdle a rahvaluule vanemteadur Merili Metsvahi; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna 

teadur Reet рiie äe; Talli a Ülikooli hu a itaarteaduste i stituudi kultuuriteooria lektor рasso 
Krull; äitleja ja päri us uusik Jaak Joha so ; etsa ees V ru aalt Vahur Saarnits; Arhailiste 

Traditsioo ide keskuse juhataja T u Tali aa. 
"Päritud äärtuste päe ast" tegi a aliku sal estuse Raadio Ö ülikool i g alitud loe guid o  

i alik hilje  kuulata Vikerraadios. 
 

 

II Eesti Folkloori ukogu vähe usrahvuste t rüh a  
tegevuskava täit ise arua e 2017 

 

Vähe usrah uste t rüh  a a  o a pa use l i u iseks, aitab kaasa Eestis sidusa ja tolerantse 

ühisko a kuju e isele, et erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osaleksid aktiivselt 

ühisko aelus ing jagaksid de okraatlikke äärtusi.  

. aastal loodud ähe usrah uste t rüh  lähtu  o a tege uses aldko dlikust are guka ast 
„L i u  йesti . T rüh a liik ed o  i gerisoo e, eesti, ari, tšu aši, ud urdi, ersa, okša, 
moldovarumeenia, vene ja eesti koguko dade esi dajad. T rüh a juht on ersa Natalia Ermakov.  

T rüh innustab ähe usrah usi tegele a o a päritolu aa päri uskultuuriga i g aitabluua 

ti gi usi ja i alusi loo ulikuksl i u iseks koost s eesti kogukondadega. Senine kogemus 

äita , et eesti kultuuriruu i tu d i e, koost  eesti koguko dadega ning enese selle osana 

tu eta i e o  ähe e.  

T rüh  kaasa  ähe usrah usi päri uskultuuriliiku isse, korraldades päri uslikke koolitusi 
eelk ige seltside ja orga isatsioo ide juhtidele, ühiseid tähtpäe ade tähista isi i g teisi tege usi 
k igile sihtrüh adele. Korraldata ad tege used korraldatakse koost s eesti seltside, eri e ate 
koguko dade esi dajatega üle йesti, et toi uks astastiku e koost  ja are eks üksteise 
kultuuriruu i tu d i e. T keel o  valdavalt eesti keel, kasutatakse ka oma emakeelt. 

T rüh  leiab järjest uusi ja edukai aid v i alusi, et: 
• i ustada ja i aldada ähe usrah ustel suhtle ist eesti keeles ja eesti kultuuriruu is; 
• kaasata tege ustesse laie at sihtrüh a ja pereliik eid, eriti lapsi ja oori; 
• teha tea itust d ähe usrah uste seltside rgustikust uute i alike sihtrüh ade, sh  
uussisserä dajate hulgas. 

Pea ised koost part erid: Integratsiooni SA, йesti aa Rah uste Ühe dus, йesti Va a hu uuseu i 
Paljurah uselise йesti Keskus, йesti Mord a “elts, Talli a Rah aülikool. 



Ühised sü d used - isiklik osalus ühistegevuses i g ühiste väärtuste otsi i e 

 

Keske du e ähe usrah uste päri uslike ja eesti tähtpäe ade i g pühade ühisele tähista isele, 

is i alda  koguko a osale ist i g päritud kultuuri esitle ist ühiselt teiste rah uste ja 
eestlastega. “a as kutsu e üles pida a o a koguko dades päritolu aa rah uslikke tähtpäe i ja 
pühi.  
Tulemus: korraldatud nelja tähtpäe a tähista i e Tallinnas, su i e koost päe ak Tartus, 
päri uspidu „Kultuuriruu i rikkus  Nar as, illes osales kokku ~440 inimest. 

Sü d ustel osalesid armeenlased, azer aidžaa lased, burjaadid, ersad, i gerisoo lased, türklased, 
tšu ašid, ukrai lased, u garlased, usbekid, valgevenelased, venelased, udmurdid, marid, setod ja 

eestlased. 

Osaleti ka “eto aal O i itsas toi u atel ülest us ispühadel i g Talli as toi u ud 
paastu aarjapäe a tähista isel. 
Korraldatud tähtpäevad ja teised sü d used:  

•     Koljada (slaavlaste, soome-ugride, altirah aste j ulud  tähista i e - 7. jaanuaril Eesti 

Va a hu uuseu is. 
•     Vastlapäe a tähista i e – 25. veebruaril Eesti Va a hu uuseu is. 

•     Ühi e jaa ipäe a tähista i e – 6. juulil Eesti Va a hu uuseu is: 

https://www.facebook.com/events/166067107260794/  

•     рi gedepäe a tähista i e - 2. novembril Tallinnas. 

https://www.facebook.com/events/359128557860237/; http://r4.err.ee/l/saatekava; П я о  
эф :  Эт о к *  

•     Päri uspidu „Kultuuriruu i rikkus  16. septembril Narvas koost s TÜ Nar a Kolledžiga. 
Osalesid: Viru aa Päri use s rad, seto leelokoor " Madara" P l ast,tšu ašid folkloorirüh , vene 

laste a sa el „Rusitsi , us ekkide ta tsijad, ingerisoomlased, folklooriansambel "Suprjadki" 

Narvast.  

https://www.narva.ut.ee/ru/events/tradicionnyy-prazdnik-narodov-estonii-bogatstvo-kulturnogo-

mnogoobraziya; Päri uspidu „Kultuuriruu i rikkus    

•     йesti ja ähe usrah uste katusorganisatsioonide koost päe ak . augustil Tartus koost s 

Integratsiooni SAga. 

Eesti rahvusvähe uste päeva tähista i e talli aS, koost s Talli a RÜga 

 

• Ü arlaud „Päri us ja perekond  . septembril.  

• Rah ar i aste esitlus 20. septembril koost s йesti Rah aku sti ja Käsit  Liiduga. Rah ar i aid 
esitlesid ersad, marid, udmurdid ja eestlased.  

Rah ar i aste esitlus ja päri uspidu (20. september, Tallinnas); 

https://www.facebook.com/events/724353671099084/  

• Päri uskultuuri loe gud „Naine ersa ja okša kultuuris  ja„Nüüdisaeg ja tšu ašši rah alaul  . 
septembril.  

https://www.facebook.com/events/1418661174884739/;  Loe gud «Naise ägi ja side esi a e atega  ja 
«Nüüdisaeg ja tšu ašši rah alaul»  

• Näitused„Mit ekultuurilise йesti aastari g  ja „Nähta atutes jälgedes .  

Näitused „Nai e ersa ja okša kultuuris  ja „Nähta atutes jälgedes ; Näitus "Päri use aastari g    

• Mokša ja ud urdi rah usk gi pitoad. Rah ustoitude pitu a: okša  k k  

 

Lektorid: Aleksander Aidarov, Natalia Ermakov, Margarita Kondrakova, LjumillaRuukel, Anna 

Vencakova.  

Koolituse korraldamine 

Koolituste korralda isel keske du e  koguko dade seltsid, folkloorirüh ad j s  juhtidele, et t sta 
nende valmisolekut le itada päritolu aa päri ustead ist, sü e dada hu i йesti keele ja kultuuri 

astu i g t sta juhti ise ja korraldust  professio aalsust. 
Tulemus: korraldatud koolitusi kokku 38 tundi 97 inimesele. 

https://www.facebook.com/events/166067107260794/
https://www.facebook.com/events/359128557860237/
http://r4.err.ee/l/saatekava
https://www.narva.ut.ee/ru/events/tradicionnyy-prazdnik-narodov-estonii-bogatstvo-kulturnogo-mnogoobraziya
https://www.narva.ut.ee/ru/events/tradicionnyy-prazdnik-narodov-estonii-bogatstvo-kulturnogo-mnogoobraziya
https://folkloorinoukogu.sendsmaily.net/redirect/K_qSk3E-SpPoGjzSC0ebS-Ckjy9Op5JtG_90gFXOtIiif71TIYbCrlhBvfxxvAtChH84wucVY0waKlGc-L5BqBcAFxreIuUhrK5M2NAo9WdzGUI7Ni4bB6NuikQOIMJOLSQL1eDh5VsBq0tl6Lgicw,,/
https://folkloorinoukogu.sendsmaily.net/redirect/K_qSk3E-SpPoGjzSC0ebS-Ckjy9Op5JtG_90gFXOtIiif71TIYbCrlhBvfxxvAtChH84wucVY0waKlGc-L5BqBcAFxreIuUhrK5M2NAo9WdzGUI7Ni4bB6NuikQOIMJOf2Bd98gUHJbHR_Q1-lKsDg,,/
https://www.facebook.com/events/724353671099084/
https://www.facebook.com/events/1418661174884739/
https://folkloorinoukogu.sendsmaily.net/redirect/K_qSk3E-SpPoGjzSC0ebS-Ckjy9Op5JtG_90gFXOtIiif71TIYbCrlhBvfxxvAtChH84wucVY0waKlGc-L5BqBcAFxreIuUhrK5M2NAo9WdzGUI7Ni4bB6NuikQOIMJO6DYzolg4j9jK_43BRjtZvg,,/
https://folkloorinoukogu.sendsmaily.net/redirect/K_qSk3E-SpPoGjzSC0ebS-Ckjy9Op5JtG_90gFXOtIiif71TIYbCrlhBvfxxvAtChH84wucVY0waKlGc-L5BqBcAFxreIuUhrK5M2NAo9WdzGUI7Ni4bB6NuikQOIMJO6DYzolg4j9jK_43BRjtZvg,,/
https://folkloorinoukogu.sendsmaily.net/redirect/K_qSk3E-SpPoGjzSC0ebS-Ckjy9Op5JtG_90gFXOtIiif71TIYbCrlhBvfxxvAtChH84wucVY0waKlGc-L5BqBcAFxreIuUhrK5M2NAo9WdzGUI7Ni4bB6NuikQOIMJOFyLV58-vqgMVl8XlsJIlNg,,/
https://folkloorinoukogu.sendsmaily.net/redirect/K_qSk3E-SpPoGjzSC0ebS-Ckjy9Op5JtG_90gFXOtIiif71TIYbCrlhBvfxxvAtChH84wucVY0waKlGc-L5BqBcAFxreIuUhrK5M2NAo9WdzGUI7Ni4bB6NuikQOIMJOCcKMvwIdhwSPgz71-gy1gA,,/
https://folkloorinoukogu.sendsmaily.net/redirect/K_qSk3E-SpPoGjzSC0ebS-Ckjy9Op5JtG_90gFXOtIiif71TIYbCrlhBvfxxvAtChH84wucVY0waKlGc-L5BqBcAFxreIuUhrK5M2NAo9WdzGUI7Ni4bB6NuikQOIMJOG5qo7Mn-xwq3zCnq0nTeJg,,/


 

Koolituse teemad: 

•  „Päri us ja pereko d  21. mail Tallinnas.  

•   Õpitu a ke adised päri uslikud laulud, ta tsud ja ko ed . ail „Lüüras . 
•   йesti päri us uusika ja ta tsu pitu a . o e ril Ve e Kultuurikeskuses. 
 •   Aasta l pu se i ar .detse ril Tallinnas.  

•   Loe gusari „Nai e päri uses  Talli a Rah aülikoolis: http://kultuur.ee/kursus/naine-parimuses/  

Lektorid ja eestvedajad: Natalja Jampolskaja, Pa el Kutergi ,  A želika Le s e t, Kater na 

Levkovska, Ene Lukka-Jegikjan, Ljudmilla Yamurzina, Anna Vencakova, Päri uslaulu seltsi g. 
 

Muu 

• Osale i e h i upäe ade konverentsil: "Linnaruum - oht ja äljakutse ide titeedile" 

https://www.facebook.com/events/359128557860237/; http://kultuur.err.ee/637533/err-ee-video-

hoimupaevadelt-rahvuslik-mood-linnades  

• T rüh a arutelu йнN-ga 19. jaanuaril. 

• T rüh a koosolek . detse ril  
•  “eltside ja orga isatsioo ide usta i e. 
•  Teabe vahendamine (artiklid, pressiteated, sotsiaalmeedia) http://www.tallinnatv.eu/saated-

sarjad/arutelu/naised-kes-ei-nuta 

•  йesti kultuuri ppe ppeka a äljat ta i e i g koost  are da i e katusorga isatsioonidega.  

 

Vähe usrahvuste päri use ja t rüh a tegevuse tutvusta i e. 

Oma tegevusi tutvustasime Vikerraadios, Raadio 4-s, йesti нolkloori ukogu kuukirjas, EER-s, ETV-s, 

нa e ookis, raa atukogudes, koolides ja teistes allikates ühiste sü d uste, festi alide kohta i fo 
a d i e, t rüh a esi da i e, a alikkuse tea ita i e . 
Levitasime infot erinevate seltside ja rahvuste kohta erinevates asutustes, nagu: MISA, koolitustel, 

raamatukogudes ja koolides. Tegime iga sü d use kohta ähe alt  pressiteadet. 

 

T rüh a koosseis 

1. Natalia Ermakov - ersa, Eesti Mordva Selts. 

2. Nadežda P helo odo a MušNadii  - ud urt, kirja ik, Ud urdi Ühi g "Oš es"; 
3. Ljudmilla Jamurzina - aškiiri mari, Mari selts; 

4. MerjeMalki – i gerisoo la e, Tartu I gerisoo laste “elts, folkloorirüh  "R tyska"; 
5. Aleksandr Aidarov – tšu ašš, tšu ašši rah a uusika a sa el "Pala ";  
6. Natalja Jampolskaja – venelane,  Eesti-Vene Kultuurikeskus "Bereginja";  Haapsalu 

folkloorirüh  "B lii a"; 
8. IonBraga - moldovarumeenlane, Moldova-Rumeenia Kogukond Eestis Casa Mare; 

9. йi ike “oo äli - йesti Va a hu uuseu i Paljurahvuselise Eesti Keskus; 

10. Ene Lukka-Jegikjan – йesti нolkloori ukogu. 

 

 

III Rahvusvaheli e t   
 

Rah us ahelise t  kesk eks o  igal aastal ai a tihe e  koost  folkloorirüh ade ja -festivalide 

vahendamisel. 2017. aastal toimus Eesti нolkloori ukogu ahe dusel  osale ist älisfesti alidel.  
Valiku reisikirju ja kokku tteid leiab siit:  

 Dag  Balti al - https://goo.gl/A4M8Yh (3. artikkel algusest) ja https://goo.gl/dX6r2m (5. 

artikkel algusest) 

http://kultuur.ee/kursus/naine-parimuses/
https://www.facebook.com/events/359128557860237/
http://kultuur.err.ee/637533/err-ee-video-hoimupaevadelt-rahvuslik-mood-linnades
http://kultuur.err.ee/637533/err-ee-video-hoimupaevadelt-rahvuslik-mood-linnades
https://goo.gl/A4M8Yh
https://goo.gl/dX6r2m


 “ sar  “ka a ska a festi alil – https://goo.gl/trsXrc (6. artikkel algusest) 

 Leigarid Baškiiria festi alil - https://goo.gl/zH61dj (8. artikkel algusest) 

 Anna Raudkatsi tantsuselts Kreeka festivalil - https://goo.gl/MCn91y (8. artikkel algusest) 

 

. aasta üheks ärks aks oli koost  algata i e ka riikidega, kellega se i e koost  o  
eri e atel p hjustel ol ud raseke datud i takerdu ud soo i atute asjaolude taha. Nii 

keske dusi e aasta l ikes йgiptusele ja I diale. M le a riigi folklooriliiku ise eest edajatega 
toi usid kohtu ised йestis ais ja juulis . йesti нolkloori ukogu sai seelä i tut ustada part eritele 
йesti folkloorifesti alide ja rüh ade tege ust ja eripärasid i g sai alguse pike aajalise  koost  
kutsete ahe da isel i g uude seotud projektide raa es päri usest i spireeritud ku stiprojekt, 

askitraditsioo ide le ita i e j e . Kohtu istest saa  täpse alt lugeda siit: 
 йgiptlastega koost kohtu i e - https://goo.gl/trsXrc (4. artikkel algusest) 

 рi dudega koost kohtu i e, i ter juu Pa a  Kapooriga India folklooriliikumisest - 

https://goo.gl/dX6r2m (6. artikkel algusest) 

 

2017. aastal loodi ka йesti нolkloori ukogu juurde älissuhete t rüh , is ulata  o a a ikäe 
rüh ade ajadusp hisele usta isele i g pro lee ide ja kitsaskohtade lahe da isele ja 
tagasisidestamisele festivalidel. Aga aitab uuta ka koost s Kultuuri i isteeriumi, 

Välis i isteeriu i i g Politsei- ja Piiri al ea etiga eksootiliste älisrüh ade alik 
usaldus äärse aks i g йestisse j ud i e tule uslikuks . aastal toi usid vastavasisulised 

kohtumised Kultuuriministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega i g usta  koost  
Eesti saatkondadega Egiptuses ja Indias ning Kreeka saatkonnaga Eestis.). “a uti o  älissuhete 
t rüh al plaa  korraldada йestisse tule ate rüh adega hariduslikke kokkusaamisi, et saada aimu 

e kauge a paiga ühe-kahe piirko a päri usest, teha teadliku aid alikuid ko kreetse 
kultuuriga rsil kohtudes i g luua silda ja ist ist rdluses йesti päri usega. 
 

2017. aastal osaleti CIOнн®i P hja- ja Kesk-Euroopa sektori kevadkonverentsil Luksemburgis ja 47. 

CIOнн®i aail ako gressil Indoneesias, kus toimunud konverentside ja foorumite ettekanded ning 

koost kohtu ised teiste riikide esi dajatega tekitasid häid i alusi ii sar aste tee ade 
käsitle iseks йestis kui tugevamate sidemete loomiseks teiste riikidega. 2017. aasta rahvusvaheline 

t  i g äliskohtu istel ja –festi alidel osale ised t statasid itu pro lee kohta i g ideed e de 
lahe da iseks. Muuhulgas tekkis tteid:  
 kuidas kaasata folklooriliikumisse rohkem erivajadustega inimesi; 

 suurendamaks ka päri use aldko as e paatia i et teiste eri e uste suhtes, on loomisel nn 

eetikakoodeks, ille ees ärgiks o  lahe dada eetilisi dile asid ii, et tekiks suure  usaldus ja 
turvatunne festivalidele reisimisel, erine ate kultuuridega kohtu isel, o a päri use 
tutvustamisel ning tasakaalukate kohtumiste soodustamiseks;  

 sanditamiskommete ja maskeerimisega seotud traditsioonide kaardistamine on pannud aluse 

maskide kombeid tutvustavale festivalile Eestis, mis teostub 20 . aasta sügisel;  
 kuidas uurida tä apäe al ai se kultuuripära di ähtusi, kui uue identiteedi otsingul kahanevad 

ärgata alt koguko dlikkus ja e paatia i e i g oder e kultuur, is defi eeri  e d sageli 
i i iguste eest seis a a, ei ole alati so ilik traditsioo iliste elustiilide ja ähtuste puhul (seaduste 

ja reguleeri iste puhul tuleks e ek ike püüda ista kultuuri selle ka djate aate i klist i g 
k ige selge  ja ko kreetse  iis selleks o  teha e dega otse koost d ja ar estada koguko a 
soo ide, eripärade ja ajadustega ; 

 kuidas käituda festi alikorraldaja a olukorras, kus rüh  soo i  prese teerida e d riigi i e ja 
lipuga, is pole a etlikult registreeritud i g ille kasutus o  keelatud t рii a Taipei i P hja-

Küprose lipu kasuta i e ; 
 йesti нolkloori ukogu pa usta  o a tege use ja tead istepagasiga ka rah us ahelistesse 

folklooriliikumisega seotud uuringutesse (2017. aastal:  

o agistrit  рeriot-Watt ülikoolis Balti a festival kohta, milles uuritakse festivali 

tähtsust osalejate jaoks tä asel päe al i g kas ja illi e o  festi ali Balti riikide 
identiteet, aga ka festivali korralduslikku poolt, rahvus ahelise rgustiku kasuta ist 
ja koost d kolme Balti riigi vahel; 

o doktorit  Vale ia Polüteh ilises Ülikoolis folkloorifesti alide korralduse kohta ning 

seotult ai se kultuuripära di kaits isega . 

https://goo.gl/trsXrc
https://goo.gl/zH61dj
https://goo.gl/MCn91y
https://goo.gl/trsXrc
https://goo.gl/dX6r2m


 

йesti esi dajad jätka ad t d ja aliti . aastal järg istesse CIOннi ko isjo idesse: 
kultuuriko isjo  Kati Taal, asepreside t , нolkloriada t rüh  Kaia Kär er, oorte esi daja , a alike 

suhete ja kommunikatsiooni komisjon (Laura Liinat, liige). 

 

Täpse alt kohtu istest saa  lugeda siit: 
 CIOFFi kevadkonverents Luksemburgis - https://goo.gl/hSekDs (4. artikkel algusest) 

 CIOFFi maailmakongress Indoneesias - https://goo.gl/dvA1xF (2. artikkel algusest) 

 

 

IV Teabet   
 

йesti нolkloori ukogu . aasta tea et s oli prioriteediks osaluse suure da i e йesti ühisko as 
ning olla päri us aldko da esile t ste  part er so i atele astaapsetele sü d ustele, is 

i aldaks e da pa ust a des olla asta a sü d use kogu ko u ikatsioo is ka nimeliselt osaline. 

 

Lisaks toimus 2017. aastal loo ulikult folkloori ukogu o a s u ite esita i e lä i o aka alite, 
meedia ja omasü d uste. 
 

Suuremad üle-Eestilised sü d used, kus йesti нolkloori ukogu 7. aastal teabejuhi initsiatiivil 

es akordselt osales, ja lä i ille sai ko u ikeerida ii йesti нolkloori ukogu ole asolu kui 
s u eid ii lä i sü d uste e da kui e de sü d uste kajastuste kui sü d uste reklaa i: 
 

1. йesti нolkloori ukogu liik ete ko tsert Talli a Va ali apäe adel  
 

4. juunil kell 15.30-19.00 toimus Talli a Va ali a päe ade puhul Tor ide äljakul йesti 
нolkloori ukogu liik ete kontsert. Kontserdil astusid üles eie liik etest Leesikad, рa ila Laulu- ja 

Mä guselts, B lii a, õur a, Rah akultuuri “elts Mesila e, folkloorirüh  Kaera-Jaa , rah ata tsurüh  
Kä d ja Kä id, Lüü-Türr. 
 

2. Hiiumaa (eel)arvamusfestival 

10. juunil seadsime end Hiiumaale, sest seal toimus Hiiumaa I (eel)arvamusfestival. Eesti 

нolkloori ukogu i i esed k elesid Koguko a alal, kus arutlesi e tee al "Kuidas pa a pidu?" 
Arvasid Helle-Mare K us, kes o  eie рiiu aa koordi aator ja йesti нolkloori ukogu juhatuse 
esimees Kati Taal. Ka arvas kaasa рiiu alla Kultuuri ja Va a Aja Keskuse K rgessaare tege uskoha juht 
Artur Vaik. Modereeris teabe- ja korraldusjuht Annela Laaneots. 

 

3. Kagu-Eesti (eel)arvamusfestival 

14. juulil toimus II Kagu-йesti eelar a usfesti al. йesti нolkloori ukogu eest eda isel arutlesime 

seal päri use järeltule atele p l edele edasia d ise tee al. “ a said й e Lukka-Jegikjan Eesti 

нolkloori ukogust, Krista “ildoja Mooste Rah a uusikakoolist, Rai er Kuu a V ru I stituudist. 
Modereeris йesti нolkloori ukogu tea e- ja korraldusjuht Annela Laaneots. 

 

4. р i upäe ade ko ere ts 

Fenno-Ugria korraldas koost s йesti нolkloori ukoguga р i upäe ade raa es Talli as 
konverentsi "Linnaruum – oht ja äljakutse ide titeedile", is keske dus soo e-ugri 

ähe usrah aste ja et iliste rüh ade kultuuridele li akeskko as.  
 

Esimeses arutelus "Rah used suurtes li ades, keelte ja kultuuride säilita ise i g populariseeri ise 
i alused" k eldi sellest, kuidas traditsioo iliselt alda alt looduslähedases külakoguko as 

elanud soome-ugri rah ad üleil astu ise äljakutsetega toi e tule ad. Koos moderaator folklorist 

Madis Arukasega vaadeldi seda teemat Moskva mari ja Helsingi saami kogukonna, Toronto eestlaste 

i g “ kt kari ko i oorteorga isatsioo i Mi äitel. Tei e arutelu ko ere tsil keske dus tee ale 
"Rahvused ja etnilised kogukonnad Talli as". Ku st iku ja ku stiteadlase Kärt “u ata eti 

https://goo.gl/hSekDs
https://goo.gl/dvA1xF


juhti isel ahetati kol a das ko ere tsi arutelus tteid tee al "Rah usliku oe ja et ilisusel 
p hi e a käsit  loojad li ades. Miks e ei soo i o a isuaalset e akeelt u ustada?". 
 

5. йuroopa kultuuripärandiaasta 2018 

Ka dideeri i e üle-йuroopalise tee a aasta „йuroopa kultuuripära diaasta  lä i iijaks kulges 
edukalt i g йuroopa kultuuripära diaastat  ii  koos Mui suskaitsea etiga йestis lä i йesti 
нolkloori ukogu. 
 

 

Ülevaade valdkondlikest artiklitest ja nende jagamine sotsiaalmeedias   

Tule e alt йuropa kultuuripär diaastast o  йesti нolkloori ukogu kasutuses . aastal “tatio .ee 
o itoori gukeskko d, illest tule e alt o  ole as reaalajas üle aade kui йesti нolkloori ukoguga 

seoses ilmub meedias artikleid.  “ee o  äga hea ja aega koku hoide  i alus artiklitega kursisolekuks. 
 

. aastal o itoori gusüstee i eie käsutuses ol ud ja artikleid o itoorisi e käsitsi ees ärgiga 
neid oma liikmetega jagada – seda lä i йesti нolkloori ukogu нa e ooki. Päri us aldko a artikleid 
tasub jagada, liikmeid need huvitavad, nende lugemiseks klikiti artiklitel hoolsalt. Samuti aitab see 

meie keskseltsil olla kursis piirkondades toimuvaga. 

 

 

Facebook 

Aasta jooksul: 

 Lehel on 10  jälgijat  -  jälgijat; 2016-  jälgijat). 
 Keskmiselt avalda e  postitust päe as el päe al tule  rohke , aga istlik o  

jälgita use seisukohast aadates üle äära palju mitte postitada) 

 K ige e a  päl isid tähelepa u eie o a origi aalpostitused йesti нolkloori ukogu i eie 
liik ete tege ustest/sü d ustest, kuhu olid lisatud ka es akordselt a aldata ad fotod i 
videod. 

 Tule e alt нa e ooki strateegia uutusest ii ase poole aasta jooksul, o  järjest keerulise  
saa utada seda, et lehekülje eeldi aks ärki ud ka k iki postitusi äe ad. Väideta alt j ua  
postitus vaid 5- % i eist i i estest, kes o  lehe eeldi aks ärki ud. Mist ttu kerki  esile 
vajadus omada kommunikatsioonieelarves igakuist boosti-raha, et postitus j uaks lehekülje 

eeldi aks ärki ute i. Ta apäraselt o  see ka paa ialehtede puhul u  eur kuus.  
 K ige pare  postituse aeg o  kas  paiku ho ikul i siis eidi e e . i htul, sa uti u 

20 paiku. 

 Katsetasime ka kaasavaid postitusi – inimesed pidid ise ka idagi tege a, äiteks postita a 
Mardipäe a fotosid s – neil polnud erilist menu.  

 

 

Ideid edaspidiseks: 

 рakata tege a üritustest li esid 

 Noortekoda o  lu a ud uutuda aktii seks, e de aadete ja postituste i e dus 

 

Kuukiri 

Lugejaid: 412 (2016. aastal 374)  

Välja a tud kuukirju:  il u  iga kuu esi esel t päe al, puhkus jaa uaris  

Kasutatud programm: Smaily.com (Eesti uudiskirjade ja massipostituste platvorm) 

Avamise protsent: % kirja saajatest püsi  kuude l ikes sa a, ka saajate ar u suure edes). Tegu on 

hea avamisprotsendiga. 

 

Kuukirja koostamisel oleme lähtu ud sellest, mis  on EFNi seisukohast vaadates olusisi  sü d us 
(reeglina ettepoole aata alt, itte järelkajastuse a . 
 

“a uti ole e esile too ud eie aldko as tegutse aid persoo e ja e de tähtsü d usi, kaasa 
ar atud juhatuse liik ete puhul Juha  Uppi i rah a uusikapeo juhiks ali i e ja sellele järg e ud 
tunnustus, Ahto Kaasiku raamatu ilmumine, Janika Orase avalikud loengud, Natalia Ermakovi 



i tegratsioo iauhi d j e . Päri use ja folkloori aldko as tu ustatud i i este ka ko u ikatii e 
sidu i e folkloori ukoguga tuge da  ka folkloori ukogu kui aldko dliku keskseltsi ja eksperdi 

kuvandit. 

 

Ole e püüd ud hoida ka regio aalset tasakaalu – too ud sisse päri usalast i fot eri e atest йesti 
paikadest Päri usluge iku a alda i e P ltsa aal, Loo epada Ida-Virumaal, pillipeod Kihnus jne). 

 

Enamik avaldatud artiklitest on originaal-artiklid, is il u adki es akordselt йesti нolkloori ukogu 
kuukirjas. See – et seda i fot saa ad ad es alt folkloori ukogu kuukirjast, ja ujalt reegli a ei saagi 
– aitab hoida lugejate huvi kuukirja vastu. 

 

“a uti ole  pakku ud s a saa ise ja a alda ise i alust йesti eri piirko dade päri us aldko a 
tegijatele. 

 

Kuukirjas a aldatud artiklite a alda iseks ujalgi o  küsitud lu a ja ole e seda a d ud. 
 

Kodulehekülg 

. aastal tehti ette al istusi йesti нolkloori ukogule uue kodulehe loo iseks.  

. jaa uaris tehtud üle aadates selgus, et kasutatud tasuta plat or il pol ud teh iliselt i alik 
avada ENG versiooni lehest. Tasuliseks lehe loomiseks polnud eelarves raha, mida sai taodeldud 2 

kohast (EV 100; kultuurkapital), ent tulutult. 2017 detse ris sai i alikuks fi a tseerida ka йнNi 
kodulehe al i ist. . aasta l pus . tehtud kodulehte üle aadates selgusid täie da ad 
vajadused nii lehe struktuuri kui sisu osas – e de sisse ii i e o  l ppjärgus ja uus koduleht lähe  
üles asap. 
 

Pressiteated, kaast d 

Aasta jooksul on kirjutatud koostatud 12 pressiteadet. 

 

Lisaks pressiteadete avaldamisele ilmusid nende saatmise ja artiklite pakkumiste tulemusel mitmed 

artiklid. Artikleid i uks a aldada rohke gi, kui folkloori aastikul tege atel i i estel oleks ahti 
/taht ist/s akust hu ita aid ja sisukaid artikleid kirjutada.   

 

Näiteks a aldas Delfi Naistekas k ik pakutud artiklid, ille kirjutas al is й e Lukka-Jegikja . T de 
on, et kui pole sisulisi artiklite kirjutajaid, siis pole meedias ka midagi avaldada. Kindlasti huvitavad 

eediat rohke  origi aalsed ai ult eile pakuta ad artiklid. M ju seisukohast aadates o  sa uti 
tet püüda leida kirjutaja pikematele originaalsetele artiklitele kui loendada pelgalt raporteerimise 

ttes üles  uudisli dist lä i jooks aid uudis uppe, is püsi ad eediaportaali a alehel 
aksi aalselt  i  pärast ida ad kao ad esilehelt uudisru riigi . li ti . 

 

Ka raadio ja tele o  eie sisulistest tee adest hu itatud: ii oli A ela Laa eots rääki as koost s 
Fenno-Ugriaga korraldatud ko ere tsi sisust, kui Liis Burk a dis i ter juu päri uspul ade sisust. 
 

Kokku t alt: a ala is i alust ei saa teade „Meil o  tore üritus , aid sellest sü d usest tule  
leida hu ita  sisuli e aspekt ja seda eediale pakkuda. Näiteks olid Päritud Väärtuste päe a sisust 
hu itatud ii edki eediaka alid,  aga üksi lektoritest pol ud al is e e päritud äärtuste 

päe a o a etteka de sisust artiklit kirjuta a.  
 

йdasi saa  sellest olukorrast eil pole piisa alt o a aldko ast kirjutada/rääkida suut aid taht aid 
eksperte  ai ult ii, et eed kirjutajad/rääkijad teki ad, kes alda ad ka sisu ja oska ad seda 

avalikkusele huvitavast vaatenurgast avada. 

 

Youtube 

йesti нolkloori ukogul o  ka Youtu e’i konto, mis on hetkel alakasutatud. Selle populaarseks ja 

jälgita aks uut i e ua  eraldi inimressurssi ja loodame seda leida Noortekoja inimeste seast. 

 

 



Arene is i alused:  

- Kohalike folkloorikuraatorite meediaalane koolitus ka. artiklite kirjutamine, intervjuude 

pakkumine kohalikule meediale. 

- Youtube aktiveerimine 

- Facebooki boostideks raha eelarvesse planeerimine 

- Päri us aldko a ekspertidel tahte/aja leid i e sisukate ja huvipakkuvate artiklite 

kirjutamiseks. 
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EESTI FOLKLOORINÕUKOGU 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 3 344 1 924

Nõuded ja ettemaksed 1 916 272

Kokku käibevarad 5 260 2 196

Kokku varad 5 260 2 196

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 4 319 1 981

Kokku lühiajalised kohustised 4 319 1 981

Kokku kohustised 4 319 1 981

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 215 11 681

Aruandeaasta tulem 726 -11 466

Kokku netovara 941 215

Kokku kohustised ja netovara 5 260 2 196
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EESTI FOLKLOORINÕUKOGU 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 0 948

Annetused ja toetused 0 101 372

Tulu ettevõtlusest 1 320 492

Muud tulud 67 188 0

Kokku tulud 68 508 102 812

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -61 350

Jagatud annetused ja toetused 0 -500

Mitmesugused tegevuskulud 0 -7 655

Tööjõukulud -45 086 -44 773

Muud kulud -22 696 0

Kokku kulud -67 782 -114 278

Põhitegevuse tulem 726 -11 466

Aruandeaasta tulem 726 -11 466
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EESTI FOLKLOORINÕUKOGU 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 726 -11 466

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 645 3 627

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2 341 -2 021

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 -101 372

Kokku rahavood põhitegevusest 1 422 -111 232

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-2 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 101 372

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 101 372

Kokku rahavood 1 420 -9 860

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 924 11 784

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 420 -9 860

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 344 1 924
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EESTI FOLKLOORINÕUKOGU 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 11 681 11 681

Aruandeaasta tulem -11 466 -11 466

31.12.2016 215 215

Aruandeaasta tulem 726 726

31.12.2017 941 941
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EESTI FOLKLOORINÕUKOGU 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Folkloorinõukogu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal

bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse

langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    2000

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Tegevustoetus (tegevuskulude sihtfinantseerimine) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille

kompenseerimiseks see oli mõeldud.

Tegevustoetusena kajastatakse tulu proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes

valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu -33 737 0

Sotsiaalmaksud -11 349 0

Kokku tööjõukulud -45 086 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 0
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Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 76 76

Juriidilisest isikust liikmete arv 20 20



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2018

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU (registrikood: 80007921) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AHTO KAASIK Juhatuse liige 02.07.2018

JANIKA ORAS Juhatuse liige 02.07.2018

SILLE KAPPER Juhatuse liige 02.07.2018

KATI TAAL Juhatuse liige 02.07.2018

LAURI ÕUNAPUU Juhatuse liige 04.07.2018

ELVI NASSAR Juhatuse liige 06.07.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kultuurikeskused ja rahvamajad 93291 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6015727

Mobiiltelefon +372 5288479

E-posti aadress merje@folkloorinoukogu.ee

Veebilehe aadress www.folkloorinoukogu.ee


