
JUUNI 2016 
 
ÜRITUSED 
 
1. juuni   XVII Taaralinna taaderant (Tartu kesklinna pargis) 
   Näituse „Kaetud peaga naised“ avamine (Seto talumuuseumis) 
   Komi kultuuriõhtu (Kloostri Aidas) 
1.-5. juuni  Rahvakultuuride programm XXXV Tallinna Vanalinna Päevadel (Tornide väljakul) 
2. juuni   Villu Talsi ja Karoliina Kreintaali pärimusmuusika magistrikontsert (Karlova Teatris) 
   Seto veebisõnastiku esitlus (Eesti Keele Instituudis) 
3.-5. juuni  Laager-festival „Torupill ja karmoška“ (Viljandi Vaba Waldorfkoolis) 
4. juuni   IV Mulgi pidu (Paistus) 
   Merekultuuriaasta rannaretk (Vormsil) 
   Virumaa rahvariiete esitlus (Kohtla-Järve Kultuurikeskuses) 
   Näituse „Pronksspiraalidest vaselisteni“ avamine (Viljandi muuseumis) 
   Pärimuspäev (Ravila karjakastellis) 
5. juuni   Kontsert „Meistritelt meistritele“ (Antsla kesklinna pargis) 
6. juuni   Sillad minuni – Kristi Kooli diplomikontsert (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
7.-8. juuni Pärandtehnoloogia magistritööde kaitsmine (Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemias) 
8.-11. juuni  Soome-Ugri Filmifestival (Tsiitre Linamuuseumis) 
9. juuni   Moeetendus OmaMood (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
9.-10. juuni Rahvusliku tekstiili eriala lõputööde kaitsmised (Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemias) 
10. juuni  Luikjärve talu lahtiste uste päev (Tobrova külas Meremäel) 
11. juuni  Merekultuuriaasta rannaretk (Lääne-Virumaa rannakülades) 
   Läti kultuuripäevad Eestis (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
14. juuni   Merefoorum: Linnakaluri kultuur ja kalurifilosoofia (Lennusadamas) 
17. juuni  Pärimustantsuõhtu (A. Teppo lõõtsatalus) 
18. juuni  Sõirapäev (Saatse Seto Muuseumis) 
   Merekultuuriaasta rannaretk (Suurupis, Rannamõisas ja Naagel) 
   Kirde killad (Jõhvi vallas) 
   Rahvarõivas – puhas ilu (Nasva klubis) 
19. juuni  Suvise pööripäeva tähistamine (Vargamäel) 
20. juuni  Suvistepüha ehk troitsa (Luhamaal) 
22. juuni  Üdruma küla jaaniõhtu (Kullamaa vallas Läänemaal) 

Allikukivi jaaniõhtu (Saarde vallas Pärnumaal) 
Rääma jaanituli (Rääma pargis Pärnus) 
Raeküla rahvalik jaaniõhtu (Pärnus) 
Sikeldi küla jaaniõhtu (Raplamaal) 
Antsla jaaniõhtu (Võrumaal) 
Sõmerpalu valla jaanituli (Osula Harjumäel Võrumaal) 

22.-24. juuni  Rahvusvaheline pärimuspidu Baltica (Moostes ja Vanamõisas) 
23. juuni  Eesti Vabaõhumuuseumi jaanipidu (Tallinnas) 

Hiiumaa Pärimusaida ja Huvistuudio ÕHIN jaaniõhtu (Hiiumaal) 
Juula külakogukonna jaaniõhtu (Jõgevamaal) 
Kalevipoja Koja jaaniõhta (Saare vallas Jõgevamaal) 
Imavere valla jaaniõhtu (Käsukonna külas Järvamaal) 
KuMe külaseltsi jaaniõhtu (Kurla külas Järvamaal) 
Läänemaa folkloorirühmade jaaniõhtu (Kuijõe külas Läänemaal) 
Kunda linna jaaniõhtu (Lääne-Virumaal) 
Vormsi valla jaaniõhtu (Vormsi saarel) 
Uudeküla jaaniõhtu (Lääne-Virumaal) 

http://tiigiseltsimaja.tartu.ee/tulemas_sisu/2016/06/xvii-taaralinna-taaderant
https://www.facebook.com/events/1786239884938006/
https://www.facebook.com/events/889510217824684/
https://www.facebook.com/events/624061194409376/
https://www.facebook.com/events/1614437895537748/
http://setomaa.postimees.ee/3714803/valmis-esimene-seto-veebisonastik
https://www.facebook.com/events/1526747857631711/
http://www.mulgimaa.ee/mulgi-kultuuri-instituut/iv-mulgi-pidu/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://2017.laulupidu.ee/info-postitused/ida-virumaa-rahvatantsupidu-siin-kodukoht/
http://muuseum.viljandimaa.ee/?op=news&id=373
https://www.facebook.com/events/880513618737451/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=978688772196455&set=gm.1719988821551979&type=3
https://www.facebook.com/events/1569859496640795/
http://www.kultuur.ut.ee/et/uritused/parandtehnoloogia-magistritoode-kaitsmine-0
http://www.fuff.ee/program2016.php?lang=ee
https://www.facebook.com/events/1750417945172038/
http://www.kultuur.ut.ee/et/uritused/rahvusliku-tekstiili-eriala-loputoode-kaitsmised-0
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/446/luikjarve-talu-lahtiste-uste-paev/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
https://www.facebook.com/events/122827464786275/
http://lennusadam.eu/event/linnakaluri-kultuur-ja-kalurifilosoofia/
http://www.lootsatalu.ee/et/sundmused/
https://www.facebook.com/events/1563520947277429/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://2017.laulupidu.ee/info-postitused/ida-virumaa-folklooripidu-kirde-killad/
http://www.errs.ee/?id=65218
http://www.tammsaare.albu.ee/mobile.php?div=18-55
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/447/suvistepuha-e-troitsa-luhamaal/
http://baltica.ee/Udrumale_uhtekokku_1610
http://www.baltica.ee/Allikukivi_jaaniohtu_1615
http://www.baltica.ee/Raama_jaanituli_1616
http://www.baltica.ee/Vanakooli_jaaniohtu_1665
http://www.baltica.ee/Sikeldi_kula_jaanituli_1624
http://www.baltica.ee/Antsla_jaaniohtu_1662
http://www.baltica.ee/Somerpalu_valla_jaaniohtu_1638
http://www.baltica.ee/
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/jaanipaev/769
http://baltica.ee/Hiiumaa_1599
http://baltica.ee/Juula_kula_jaanituli_1601
http://baltica.ee/Kalevipoja_Koja_jaaniohta_1602
http://baltica.ee/Kasukonna_jaaniohtu_1605
http://baltica.ee/Kurla_jaaniohtu_1604
http://baltica.ee/Kuijoe_kula_jaaniohtu_1607
http://www.baltica.ee/Kunda_jaanituli_1612
http://baltica.ee/Vormsi_valla_jaaniohtu_1609
http://www.baltica.ee/Uudekula_jaanik_1613


C. R. Jakobsoni Talumuuseumi jaaniõhtu (Kurgjal Pärnumaal) 
Kihnu saare rahvalik jaaniõhtu (Kihnu saarel) 
Karilatsi küla jaaniõhtu (Põlvamaal) 
Pääsna küla seltsingu jaaniõhtu (Põlvamaal) 
Ahja kultuurimaja jaaniõhtu (Põlvamaal) 
Folklooriselts Kiitsharakate jaaniõhtu (Vana-Vigala hiies Raplamaal) 
Keava küla jaaniõhtu (Raplamaal) 
Valtu-Nurme küla jaaniõhtu (Raplamaal) 
Võhma küla jaanituli (Saaremaal) 
Tartumaa trallami jaanipidu (Raadil Tartus) 
Lüllemäe jaanipäev (Karula vallas Valgamaal) 
Tsirguliinas jaanipidu (Valgamaal) 
Tuhalaane küla jaaniõhtu (Viljandimaal) 
Juba küla jaanituli (Võrumaal) 
Tagavälja talu jaaniõhtu (Ida-Virumaal) 

24. juuni  Salevere Salumäe jaaniõhtu (Hanilas Läänemaal) 
Undva küla jaanipäev (Kihelkonnas Saaremaal) 
Elme mõisa jaanituli (Endla külas Saaremaal) 

25. juuni  Vandjala küla jaaniõhtu (Harjumaal) 
XIV Seto leelopäev (Värskas) 

   Uue-Saluse kodukandipäev (Uue-Saluse mõisapargis) 
28. juuni  Näituse „Saaremaa rahvarõivad“ avamine (Eesti Käsitöö Majas) 
29. juuni – 2. juuli Aianduse nädal (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
29. juuni – 3. juuli Pärimuspäevad „Laste Oma Folk V“ (Salutaguse Muusikaaidas) 
30. juuni  Näituse „Pakrilaste kallisvara“ avamine (Rannarootsi muuseumis) 
   Teatrietendus „Obinitsa“ (Obinitsas) 
   Kaunis kontsert kaunis sadamas – Lõõtsavägilased (Orjaku sadamas) 
30. juuni – 3. juuli Rahvamuusikapidu (Türi Kultuurikeskuses, Türi laululaval) 
 
 
KOOLITUSED, UUED KURSUSED 
 
2. juuni   Suveseminar „Jutusta, loe ja mängi“ (Audrus) 
   Laste pärimuskool (Tartu Variku Koolis) 
3. juuni   Loeng „Isikunimedest Eesti-Ingeris läbi aegade“ (Tartu Ingeri Majas) 
3.-5. juuni  Ühepuulootsiku ehituse koolitus (Soomaa rahvuspargis) 
4.-5. juuni  Kirivöö kudumine (Eesti Rahva Muuseumis) 
   Praktiline koolitus - traditsioonilise maakiviaia ehitamine (Võivaku külas Viljandimaal) 
9. juuni   Suveseminar „Jutusta, loe ja mängi“ (Märjamaal) 
   Seto-Eesti sõnaraamatu seminar (Seto talumuuseumis) 
10. juuni  Suveseminar „Jutusta, loe ja mängi“ (Puiga lasteaias Võrumaal) 
10.-11. juuni  Tõrva ja lubja kasutamine traditsioonilises ning kaasaegses ehituses (Lümanda vallas) 
11. juuni  Villatööd ja ketramine (Eesti Rahva Muuseumis) 
13.-18. juuni  Väikekandle valmistamine (Eesti Rahva Muuseumis) 
25.-27. juuni  Lahemaa rahvameditsiini ja saunakultuuri koolitus 
30. juuni – 3. juuli IIDA Suvekool „Kangakudumise algõpetus“ (Velise külas) 
 
 
 
 
 

http://www.baltica.ee/C_R_Jakobsoni_Talumuuseumi_jaanituli_1617
http://www.baltica.ee/Kihnu_jaanituli_1644
https://www.facebook.com/events/1093113704086937/
http://www.baltica.ee/Paasna_parimuslik_jaaniohtu_1621
http://www.baltica.ee/Jaanipidu_Ahjal_1620
http://www.baltica.ee/Jaanik_Vana-Vigala_Hiies_1625
http://www.baltica.ee/Keava_Suveaia_jaanituli_1623
http://www.baltica.ee/Valtu-Nurme_kula_jaaniohtu_1626
http://www.baltica.ee/Vohma_kula_jaanituli_1630
http://www.baltica.ee/Tartumaa_1631
https://www.facebook.com/events/173992379664464/
http://www.baltica.ee/Tsirguliina_jaanituli_1634
http://www.baltica.ee/Viljandimaa_1635
http://www.baltica.ee/Juba_jaaniohtu_1637
http://baltica.ee/Ida-Virumaa_1639
http://baltica.ee/Salevere_Salumae_jaaniohtu_1608
http://www.baltica.ee/Undva_kula_jaanituli_1629
http://www.baltica.ee/Elme_moisa_jaanituli_1628
http://baltica.ee/Vandjala_parimusjaanituli_1598
http://www.verska.ee/et/leelopaev
http://www.haanja.ee/uudised/Uue-Saaluse-kodukandipaev-id-1866/
http://www.folkart.ee/rahvaroivaaasta
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/aianduse-nadal/770
http://muusikaait.ee/laste-oma-folk/
http://www.aiboland.ee/Muuseum/S%C3%BCndmused%202016
http://kultuur.info/syndmus/obinitsa-3/
http://www.errs.ee/?id=65226
http://www.tyrikultuurikeskus.ee/#102332
http://www.rahvakultuur.ee/Jutukooli_sunnipaev_2843
http://www.parimuskool.ee/workandgame.html
http://ingerimaa.org.ee/wordpress/arhiiv/95
http://keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/uhepuulootsiku-koolitus-soomaal/
http://www.erm.ee/et/content/kiriv%C3%B6%C3%B6-kudumine
http://ehituslahendused.ee/koolitused
http://www.rahvakultuur.ee/Jutukooli_sunnipaev_2843
https://www.facebook.com/setoinstituut/posts/471897496333546
http://www.rahvakultuur.ee/Jutukooli_sunnipaev_2843
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=70537
http://www.erm.ee/et/content/villat%C3%B6%C3%B6d-ja-ketramine
http://www.erm.ee/et/content/v%C3%A4ikekandle-valmistamine
http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-kultuuriparand-2015/
http://kultuur.info/syndmus/iida-suvekool-kangakudumise-algopetus/

