
TARTU ÜLIKOOL
Sotsiaal- ja haridusteaduskond

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut

KULTUURILISE OSALUSE VÕIMALUSTEST ERMi JA 
KÄSITÖÖHARRASTAJATE NÄITEL

Magistritöö

Marke Teppor

Juhendaja dots Pille Pruulmann-Vengerfeldt 

Tartu
2011

1



   Sisukord
 1 Sissejuhatus...................................................................................................................................... 4
 2 Teoreetilised ja empiirilised lähtekohad........................................................................................... 8

 2.1 „Uus“ museoloogia vs „vana“ museoloogia............................................................................. 8
 2.1.1 Sissevaade „uude“ ja „vanasse“ museoloogiasse..............................................................8
 2.1.2 Kultuuripärand kui võrk....................................................................................................9
 2.1.3 ERM muutuste teel .........................................................................................................11

 2.2 Muuseumikommunikatsioon ja osalusmuuseum.................................................................... 12
 2.2.1 Kultuuriline kodanik ja kultuuriline osalus.....................................................................13
 2.2.2 Osalusmuuseum ja (e-)keskkond ................................................................................... 18
 2.2.3 Muuseum ja tema kogukond........................................................................................... 21

 3 Uurimisküsimused ja hüpotees.......................................................................................................23
 4 Metodoloogia..................................................................................................................................24

 4.1 Eksperiment............................................................................................................................ 24
 4.1.1 Konkursi käik ................................................................................................................. 25
 4.1.2 Konkursil osalejad...........................................................................................................27
 4.1.3 Konkursi tulemused ....................................................................................................... 28

 4.2 Semistruktureeritud intervjuu................................................................................................. 29
 4.3 Semistruktureeritud intervjuude valim................................................................................... 30
 4.4 Blogipostituste  ja konkursitööde kirjelduste valim............................................................... 31
 4.5 Intervjuude, blogipostituste ja konkursitööde lisade analüüsivõtted...................................... 32
 4.6 Kontentanalüüs....................................................................................................................... 35
 4.7 Foorumipostituste valim......................................................................................................... 35
 4.8 Kontentanalüüsi käik.............................................................................................................. 39
 4.9 Kvalitatiivsete uuringute kriitika............................................................................................ 39

 5 Tulemused ......................................................................................................................................41
 5.1 Käsitööharrastaja portree........................................................................................................ 41
 5.2 ERMi eesmärgid ja rollid........................................................................................................45

 5.2.1 ERMi eesmärgid ja tegevus ............................................................................................46
 5.2.2 ERMi rollid .................................................................................................................... 47

 5.3 ERMi-kogemus ...................................................................................................................... 50
 5.3.1 Püsiekspositsioon ja näitused..........................................................................................50
 5.3.2 Trükised...........................................................................................................................51
 5.3.3 Kogud .............................................................................................................................51
 5.3.4 Töötajad ..........................................................................................................................54

 5.4 Koostöö ERMiga.................................................................................................................... 55
 5.4.1 Ootused........................................................................................................................... 57
 5.4.2 Koostööviisid.................................................................................................................. 58

 5.5 ERM ja konkurss käsitööfoorumites kõneainena................................................................... 62
 5.5.1 ERM käsitööfoorumites konkursile eelneval perioodil kõneainena ..............................62
 5.5.2 Konkurss „Minu lemmik ERMi kogudes“ käsitööfoorumites kõneainena ....................65

 5.6 Konkursi „Minu lemmik ERMi kogudes“ refleksioon osalejate seas....................................67
 5.7 Konkursitööd ......................................................................................................................... 71

 5.7.1 Ajendid lemmiku valimisel............................................................................................. 71
 5.7.2 Interpreteerimisstrateegiad..............................................................................................75

 6 Diskussioon ja soovitused.............................................................................................................. 77

2



 6.1 ERMi ja käsitööharrastaja ühise kommunikatsioonivälja kujunemine...................................77
 6.2 Hüpoteesi kontroll...................................................................................................................78
 6.3 Kes on käsitööharrastaja?....................................................................................................... 78
 6.4 Vastused uurimisküsimustele.................................................................................................. 80

 6.4.1 Kuidas räägitakse ERMist ja konkursist virtuaalses käsitöökogukonnas?.....................80
 6.4.2 Kuidas näevad käsitööharrastajad ERMi ja ERMi kogusid?.......................................... 82
 6.4.3 Milliseid koostöövõimalusi ERMiga käsitööharrastajad näevad?..................................84
 6.4.4 Kuidas võtab käsitööharrastaja vastu konkursi „Minu lemmik ERMi kogudes“?..........86
 6.4.5 Millised on käsitööharrastaja ajendid lemmiku valimisel ning 
interpreteerimisstrateegiad?...................................................................................................... 88

 6.5 Soovitused...............................................................................................................................89
 7 Kokkuvõte...................................................................................................................................... 91
 8 Summary ........................................................................................................................................94
 9 Kasutatud kirjandus........................................................................................................................ 97
 10 Lisad........................................................................................................................................... 100

 10.1 Semistruktureeritud intervjuude küsitluskava.................................................................... 100
 10.2 Konkursi „Minu lemmik Eesti Rahva Muuseumi kogudes“ tingimused............................102
 10.3 Konkursi osalejad .............................................................................................................. 104
 10.4 Kodeeritud konkursitööde kirjeldused ...............................................................................109
 10.5 Semistruktureeritud intervjuud........................................................................................... 122

 10.5.1 Intervjuu nr 1 (prooviintervjuu): 1 MR.......................................................................122
 10.5.2 Intervjuu nr 2: 2 HV....................................................................................................128
 10.5.3 Intervjuu nr 3: 3 MS....................................................................................................143
 10.5.4 Intervjuu nr 4: 4 TT.....................................................................................................155
 10.5.5 Intervjuu nr 5: 5 KG....................................................................................................162
 10.5.6 Intervjuu nr 6: 6 AV.....................................................................................................171
 10.5.7 Intervjuu nr 7: 7 MH................................................................................................... 180
 10.5.8 Intervjuu nr 8: 8 AU.................................................................................................... 187
 10.5.9 Intervjuu nr 9: 9 AK.................................................................................................... 195

 10.6 Konkursitööd...................................................................................................................... 202
10.7 Intervjuude salvestused (lisatud DVDl)

3



 1  Sissejuhatus

Töö eesmärk on uurida Eesti Rahva Muuseumi käsitööharrastajatest sihtrühma muuseumiga 

seotud  arvamusi  ja  hoiakuid  ning  valmisolekut  panustada  muuseumi  eesmärkide 

saavutamisse, kui neile antakse võimalus osaleda.

Töö käsitleb muuseumikommunikatsiooni Eesti Rahva Muuseumi (edaspidi ERM) osalusprojekti ja 

selle  osalejate  arvamuste  analüüsi  kaudu.  Osalusprojekt,  konkurss  „Minu  lemmik  Eesti  Rahva 

Muuseumi kogudes“ (edaspidi „Minu lemmik“), korraldati 2010. aasta lõpus ja 2011. aasta esimesel 

poolel.  Eksperiment  andis  võimaluse  analüüsida  ERMi  ühe  suhteliselt  sidusa  sihtgrupi, 

käsitööharrastajate,  üht  võimalikku  viisi  osaleda  muuseumi  eesmärkide  saavutamisel,  vaadelda, 

millist  vastukaja  projekt  sihtgrupis leidis,  kuidas osalised sõnastavad enda jaoks ERMi ja  tema 

kogude rolli, kuivõrd nad näevad ennast muuseumi partnerina ning on valmis haarama võimalusest 

panustada ühel või teisel moel muuseumi töösse, kui muuseum on loonud selleks eeldused. 

Muuseumi  roll  on  viimase  30  aasta  jooksul  teisenenud  ning  rollimuutusega  on  tihedalt  seotud 

muutused muuseumi ja  tema külastaja  igapäevastes  suhetes  ning  vastastikustes  ootustes.  Aastal 

1989  sõnastas  Peter  Vergo  (2006:  3)  “uue”  museoloogia  väga  lihtsustatud  definitsiooni  kui 

laialtlevinud rahulolematuse seisundi “vana” museoloogiaga nii museoloogia professioonide siseselt  

kui ka väljaspool seda. Selle kaudse definitsiooniga viitas Vergo (2006: 3) ennekõike sellele, et 

“vana” museoloogia  probleem seisneb selle liigses keskendumises muuseumi meetoditele ja vähem 

muuseumi eesmärkidele, st, et museoloogiat on eelnevalt harva, kui üldse, nähtud  teoreetilise ja 

humanitaardistsipliinina.  Diskussioon  muuseumi  sotsiaalsest  funktsioonist  ongi  päädinud  uue 

museoloogia paradigma esile kerkimisega, nihutades fookuse objektidelt ja kollektsioonilt inimesele  

ja  kogukonnale.  Senine  hierarhia  on  pea  peale  pööratud  ning  igasuguse  museoloogilise 

metodoloogia  algpunktina  nähakse  ühiskonna  vajadusi.  (Lamas  2010:  48)  Uus paradigma seab 

muuseumitöö  keskmesse  uued  väärtused:  avatuse,  ligipääsu,  osalemisvõimaluse,  sotsiaalse 

kaasatuse. Arhiivi, varakambri ja klaasvitriinistatud vaiksete saalidega ehitise staatusest omanäolise 

kultuurilise  tõmbekeskuse  ja  aktiivselt  sihtgruppidega  suhtleva  mäluasutuse  rolli  astumine  on 

väljakutse,  mis  seisab  paljude  muuseumide  ees.  Vajadust  muutuda  ja  oma  tegevust  pidevalt 

muutuvas sotsiaalses kontekstis mõtestada tunnetab ka Eesti Rahva Muuseum (edaspidi ERM).  

ERMi  arusaam  tulevikust  on  sõnastatud  ERMi  strateegilises  arengukavas  2008-2013 
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tulevikupildina: 

„ERM  on  rahvusvaheliselt  tuntud  ja  tunnustatud,  tegus  ja  edukalt  toimiv  mäluasutus,  

kultuuri  põhiväärtuste  järjepidevuse  kandja,  mis  integreerib  ühiskonda,  toetab 

üksteisemõistmist,  koostööd ja dialoogi ning kannab vastutust  rahvusliku kultuuripärandi  

säilimise ja kasutamise eest.

ERM on vana ja väärikas, ent samal ajal optimistlikult tulevikku vaatav ja dünaamiline.  

ERM väärtustab traditsioone, juhib ja suunab valdkonnasiseseid positiivseid arenguid. ERM  

oskab  kasutada  uusi  tehnoloogiaid  kultuuripärandi  senisest  veelgi  efektiivsemaks  

säilitamiseks ja vahendamiseks avalikkusele.

ERM töötab koos teiste mälu- ja kultuuriasutustega Eestis  ja maailmas, et  aidata kaasa 

kaasaegse demokraatliku ühiskonna arengule.  ERM on kodanikujulge ja  avatud eestluse  

hoidja  ja  kandja.  ERM  on  arvestav  partner,  tulemustele  orienteeritud  hariduskeskus,  

usaldusväärne  teaduskeskus,  köitev  vabaajakeskus,  nauditav  töökeskkond.  ERM on  igas 

oma tegevuses tunnustatud kompetentsikeskus.“ (ERMi... 2006: 1)

Tulevikupilt kinnitab ERMi soovi kuuluda pigem „uue“ museoloogia diskursusesse1 väärtustades 

„uuele“ muuseumile olulisi väärtusi. ERMi avatust muutustele on Eesti kontekstis raske alahinnata: 

oma enam kui miljonisäilikulise koguga on ERM Eesti suurim muuseum, samuti on ERM oluline 

kui eestluse hoidja ja kandja. Museoloogilise diskursuse muutus on ERMi juhtide tasandil selgelt 

sõnastatud  ning  visiooni  suunas  tehakse  intensiivselt  ja  teadlikult  tööd.  Muutus  pole  aga  veel 

piisavalt juurdunud ei ERMi igapäevatöös ega reatöötaja tasandil (Võrk 2010). Nii ERMi-siseses 

kui  ka  avalikus  diskussioonis  seostatakse  muutused sageli  ERMi  uue  maja  valmimisega 

(Pruulmann-Vengerfeldt  &  Runnel  2010;  Võrk  2010),  kuid  sugugi  alahindamata  keskkonna 

tähtsust, mängivad selle kõrval olulist rolli töötajate teadlikkus muuseumi eesmärkidest ning nihe 

mõtteviisis ja nägemuses muuseumist (Võrk 2010). Maja valmides peab kogu ERM sisuliselt üleöö 

olema valmis diskursiivselt teistmoodi mõtlema ja tegutsema ning seda mitte ainult juhtkonna, vaid 

iga  töötaja  tasandil.  Uus  maja  ja  uus  keskkond  muudavad  järsult  ja  vältimatult  rõhuasetusi 

muuseumi  senises  igapäevatöös,  sama  tingivad  uue  maja  valmimisega  seotud  olgu  siis  kas 

muuseumitöötajate  endi  või  avalikkuse  ootused.  Kui  tugineda  Triin  Visnapuu  (2010:  88-90) 

magistritööle, siis ootavad välised sihtgrupid avatud, interaktiivset, harivat ja mängulist ERMi, mis 

1 Uurimuses on diskursuse mõiste defineerimisel lähtutud Foucault’st, kelle järgi diskursus konstrueerib, määratleb ja  
toodab teadmise objektid arusaadaval, mõistetaval viisil, välistades samas teised käsitus- ja mõtteviisid kui  
mõistetamatud.
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oleks  piisavalt  paindlik  arvestamaks  erinevate  sihtgruppide  erinevate  huvidega,  kuid  mis  teiselt 

poolt  väljendaks  selgelt  eestlaslikku  identiteeditaju  ja  maailmatunnetust  ning  oleks  valmis 

vahendama seda ka väliskülalistele. Samas pole ERMi töötajate endi seas veel piisavalt ühemõttelist  

selgust ja kindlust juhtide poolt sõnastatud visiooni mõistmisel (Võrk 2010).  Kokkuvõtvalt ollakse 

uue maja valmides olukorras, kus keskkond toetab ja kindlasti ka ise paratamatult tingib muutusi, 

kuid avanenud võimaluste realiseerumiseks peavad valmis olema ka ERMi töötajad (Võrk 2010). 

Muuhulgas  hõlmab  muuseumi  areng  küsimust  kaasaegsest  muuseumikommunikatsioonist 

(Pruulmann-Vengerfeldt  &  Runnel  2010:  119),  milles  omakorda  on  keskne  roll  auditooriumi 

kultuurilisel  osalusel.  Just  muuseumi  eesmärke  toetavate  erinevate  osalusvõimaluste  loomises 

nähakse võimalust lähendada muuseumi ja tema auditooriumit. 

Käsitööharrastajatele  ei  ole  konkurssidel  osalemine  võõras:  Eesti  suurimas  käsitööfoorumis 

isetegija.net  tegutsev  virtuaalne  käsitöökogukond  korraldab  väga  sageli  ühisprojekte,  millest 

avalikkusele  tuntuimad on  ehk iga-aastased  lapiteki  valmistamised  Aasta  Emale  ja  Aasta  Isale. 

Pidevalt  on käigus erinevaid temaatilisi  konkursse ja  „Teeme koos“ projekte  (Isetegija...  2011). 

Virtuaalsest  maailmast  väljapool  on  käsitööharrastajatele  tuttavad  Eesti  Rahvakunsti  ja  Käsitöö 

Liidu iga-aastased temaatilised konkursid (ERKLi...2011).  Hetkel  on toimumas konkurss  „Eesti 

oma ehe“. Pikaajalist konkursikogemuse konteksti arvestades on huvitav vaadata, kuidas võtavad 

käsitööharrastajad vastu ERMi käsitöökonkursi,  mis esitab väljakutse leida ERMi kogudest  kas 

taasloomiseks või inspiratsiooni ammutamiseks enesele kõige südamelähedasem ese.

Magistritöö  annab  esmalt  ülevaate  tööga  seotud  teoreetilisest  raamistikust  ning  kasutatud 

mõistetest,  seejärel  uurimisküsimustest  ja  kasutatud  meetoditest.  Tulemuste  osas  esitatakse 

uurimustöö raames kogutud empiirika tulemused. Diskussioon võtab uurimisküsimuste haaval töö 

kokku, analüüsib tulemusi ning esitab soovitused.

Töö  valmib  Eesti  teadusfondi  grandi  „Muuseumi  kommunikatsiooni  arendamine  21.  sajandi 

infokeskkonnas“  (ETF 8006)  raames.  Grandi  põhieesmärgiks  on  muuseumi  kommunikatsiooni, 

kultuurilise  osaluse  protsesside  ja  auditooriumide  uurimine  ERMi  online ja  traditsiooniliste 

keskkondade kontekstis. (TÜ ajakirjanduse... 2011) 

Muuseumi kommunikatsiooni, kultuurilise osaluse võimaluste ja auditooriumide uurimise teemaga 

on seni Eestis vähe tegeletud. Peamised uuringud valdkonnas ongi sündinud juba nimetatud grandi 

raames ning nendele töös ka viidatakse. Väljaspool granti on muuseumide turundamise võimalusi 

uurinud Julia Amor Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias 2006. aastal kaitstud magistritöös „Museum 
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marketing: applied theory and European experience serving Estonian Open Air Museum”; 2008. 

aastal  kaitses Silver Bohl Maaülikoolis bakalaureusetöö „Eesti  Rahva Muuseumi kui rahvusliku 

kultuuri-  ja  mäluasutuse  turundamise  probleemid“;  Triinu  Silleri  bakalaureusetöö  „Eesti  Rahva 

Muuseumi kuvand töötajate  seas“ aastast  2008 keskendus muuseumi sisekommunikatsioonile  ja 

kuvandiuuringutele.

Magistritöö autor ei ole varem muuseumiuuringutega kokku puutunud ning praeguse töö teemaga 

seob  teda  käsitööharrastaja:  nimelt  rääkis  käsitööharrastajatest  tema  bakalaureusetöö 

„Käsitööhuviliste  blogimise  põhjused“  (Teppor  2008).  Magistritöö  on  samm  edasi 

käsitööharrastajate  kireva  maailma  paremaks  mõistmiseks  ning  seda  muuseumiga  suhtlemise 

kontekstis.  Autori  isiklik  suhe  käsitööga  piirdub  hetkel  pigem imetleja  ja  tarbija  rolliga,  kuid 

soodsatel  asjaoludel  leiab  autor  kindlasti  tagasi  tee  sukavarraste  ja  heegelnõela  juurde,  sest 

lapsepõlvest pärit oskused ja huvi ei ole kadunud.

Minu suurim tänu kuulub mu juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldile, kes oli heaks teejuhiks juba 

bakalaureusetöö kirjutamisel ja on seda jätkuvalt. Ennekõike olen tänulik selle eest, et ta pakkus 

mulle  võimalust  ja ideed,  millest  oli  raske loobuda.  Sest  just  seda on Eesti  suurima muuseumi 

juures  magistritöö  raames  osaluseksperimendi  korraldamine.  Teiseks  tahan ma tänada  ERMi  ja 

ERMi sõbralikke töötajaid Agnes Aljast,  Age Raudseppa ja  Reet Piirit,  kes olid valmis sellises 

ootamatus ja kiiret korraldamist vajavas afääris kaasa lööma. Kolmandaks tänan kõiki konkursil 

osalejaid ja eriti neid, kes olid valmis minuga ERMi ja konkursi teemal vestlema. Ning last but not  

least: ma tänan oma lapsi, kes kahetsusega, kuid mõistvalt olid valmis taluma seda, et nende ema 

magistritöö kirjutamise perioodil enam arvuti kui nendega suhtles. 
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 2  Teoreetilised ja empiirilised lähtekohad

Peatükis antakse ülevaade töö peamistest teoreetilistest ja empiirilistest lähtekohtadest. Vaatluse alla 

tulevad uue  museoloogia,  uue  muuseumi  ja  osalusmuuseumi  mõisted,  selgitatakse  osaluse  rolli 

muuseumikommunikatsioonis,  täpsustatakse  muuseumialases  kirjanduses  paralleelselt  käibel 

olevate erinevate terminite nagu külastaja, auditoorium, kogukond jms kasutamist töö kontekstis. 

 2.1  „Uus“ museoloogia vs „vana“ museoloogia
Sissevaade  „uue“  museoloogia  arengulukku  ja  väärtustesse  aitab  luua  laiemat  konteksti  ERMi 

hetkeolukorrale  ning  mõista,  millises  üleminekufaasis  on  ERM  osaluseksperimendi  läbiviimise 

hetkel ja milline iseloom on ERMi ees seisval väljakutsel.

 2.1.1  Sissevaade „uude“ ja „vanasse“ museoloogiasse

Ajalises perspektiivis saab muuseumi arengut traditsioonilisest „uue“ museoloogia suunas vaadelda 

van  Mensch'i  (2003)  abil,  kes  jagab  muuseumide  arengu  kolmeks  revolutsiooniks.  Esimene 

revolutsioon leidis aset 1900. aasta paiku, mil muuseum institutsionaliseerus ja professionaliseerus. 

Teise  revolutsiooni  käigus  1960ndatel  asendus  kollektsioonikeskne  muuseum  funktsioonipõhise 

muuseumiga.  Kolmas  revolutsioon  1970ndatel  tähistab  „uue“  museoloogia  sündi,  mil  pärandis 

hakatakse nägema vahendit sotsiaalseks arenguks ja muuseumit selle vahendi kasutaja rollis.

„Uuest“ museoloogiast rääkides eristub ladina ja briti koolkond. Santos (2010: 7) rõhutab, et on 

oluline kaht  koolkonda omavahel segi mitte  ajada: mõlema lähenemine sotsiaalsele arengule on 

fundamentaalselt  erinev,  ehkki  mõlemad  on  osa  sarnasest  püüdest  viia  muuseumid  uude 

museoloogia töövahendite ja pärandi käsitamise laiendatud demokratiseerimise ajajärku. Mõlemad 

hülgavad traditsioonilise museoloogia, mille keskmes on kollektsioonikeskne institutsioon omades 

samal  ajal  oma  vaatenurka  (Heijnen  2010:  13).  Sissejuhatuses  parafraseeritud  Vergo  (2006:  3) 

definitsioon sõnastab briti koolkonna „uue“ museoloogia käsitusviisi rõhutades avatusel baseeruvat 

institutsiooni,  kus fookuses  on muuseumi avamine  laiemale auditooriumile,  ligipääs,  osalemine, 

representatsioon ja sotsiaalne kaasatus (Heijnen 2010: 13). Ladina koolkond on samal ajal kantud 

arenguideest nähes pärandis võimustamise  [ingl  empowerment] tööriista. Heijnen (2010: 14) toob 

välja  koolkondade peamised  erinevused  lähenemisviisis.  Esiteks  on  ladina  „uuel“  museoloogial 
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sotsiaal-poliitiline  vaatenurk,  kus  fundamentaalne  on  alt  üles  lähenemine.  Briti  variant  püüdleb 

samal ajal tasakaalustatud ja sotsiaalselt kaasatud ühiskonna poole ning ülalt alla lähenemine on 

enam levinud. Teiseks tajuvad mõlemad muuseumi funktsioone kui arengumootorit,  kuid ladina 

versioon  kannab  tugevat  loomuomast  soovi  edasiminekuks,  samal  ajal  kui  briti  variant  on 

motiveeritud pigem väljastpoolt. Viimase väidet aitavad selgitada mitmed erinevad uurimused, kus 

briti  koolkonnas  ühe  olulise  muutusele  sundiva  faktorina  nähakse  muuseumi  tegutsemist 

turumajanduslikus kontekstis (Visnapuu 2010: 11-13, Rentschler et al 2007), samal ajal kui ladina 

koolkonna „uue“ museoloogia esindajad on välja kasvanud kogukonna vajadustest ning muuseum 

ja  kogukond  on  oma  loomupärases  kooseksisteerimiseks  praktiliselt  lahutamatud. „Uue“ 

museoloogia diskursus on ladina koolkonnas seega materialiseerunud uut tüüpi muuseumide, nagu 

ökomuuseumid,  kogukonnamuuseumid jt  eksisteerimises ning  briti  koolkonnas idees kaasata  lai 

auditoorium aktiivsesse rolli (Heijnen 2010: 14). „Uue“ muuseumi kõrval kasutatakse kirjanduses 

ka  osalusmuuseumi  (Simon  2010)  mõistet.  Käesolevas  töös  kasutatakse  neid  mõisteid 

sünonüümidena briti koolkonda esindavatest muuseumidest rääkides.

Heijneni (2010) ja Santose (2010) museoloogia koolkondade klassifikatsiooni täiendab van Mensch 

(2003) kes, nimetades ladina koolkonda kogukonna museoloogiaks ja briti  koolkonda kaasavaks 

muuseumiks, lisab loetellu veel ühe liigi, nimelt „lieux de mémoire“. Mõiste võttis kasutusele Pierre 

Nora (Nora 1984-1992, van Mensch 2003) ning see tähistab „mälupaiku“, täpsemalt „kollektiivse 

mälu ankrupaiku“. „Kollektiivse mälu“ ankrupaikadeks on kõik paigad ja objektid (ja mõisted), mis 

toimivad kui mäluprotsesside käivitusmehhanismid, kuid ei ole musealiseeritud ning on samal ajal 

osaks institutsionaliseeritud kultuuripärandist.  Ühiskonna igal inimgrupil  on oma „mälupaikade“ 

võrgustik  ning  need  võrgustikud  on  alternatiiv  museoloogia  traditsioonilisele  mõistele  viidates 

professionaalide üsna juhuslikele valikutele  (van Mensch 2003).

 2.1.2  Kultuuripärand kui võrk

Muuseumide kõrval hoolitsevad kultuuripärandi säilitamise ja kasutamise eest  mitmed sarnaseid 

funktsioone  ja  eesmärke  kandvad  asutused,  mis  lähtuvad  muuseumidega  sarnastest 

väärtushinnangutest: kaitse, avalik juurdepääs ja sotsiaalne eesmärk (Van Mench 2003: 10). Van 

Mensch (2003) viitab Kathy Gee (Gee 1995,  van Mensch 2003: 10-12 kaudu) „kultuuripärandi 

võrgule“, mille aluseks on teooria, et muuseume on objektide säilitamise ja hoidmise kõrval vaja ka 

selle informatsiooni ja teadmise säilitamiseks, mida need objektid kehastavad. 
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1 – juurdepääs 4 – dokumenteerimine 
1¹ – piiratud juurdepääs 4¹ – arhiveerimine
2 – tõlgendamine 4² – katalogiseerimine
3 – säilitamine 4³ – registreerimine 

5 – kogumine 
5¹ – määratlemine, tuvastamine

Joonis 1: Kathy Gee kultuuripärandi võrk ((Gee 1995,  van Mensch 2003: 11 kaudu)

Mäluasutustel  on  Gee  (Gee  1995,   van  Mensch  2003:  10-12  kaudu)  järgi  kolm  funktsiooni: 

säilitamine,  uurimistöö  ja  kommunikatsioon.  Kogumist,  dokumenteerimist,  konserveerimist  ja 

restaureerimist nähakse säilitamisfunktsiooni ning näitusi,  haridusprogramme, üritusi  ja trükiseid 

kommunikatsioonifunktsiooni erinevate aspektidena; uurimistööfunktsioon viitab kultuuripärandil 

põhinevatele uurimustele. 

Kultuuripärandi  võrgu  teooriat  saab  edukalt  laiendada  näiteks  erinevatele  kultuuripärandit 

kandvatele kogukondadele. Heaks näiteks on käsitööharrastajate virtuaalne kogukond isetegija.net, 

mis tegutseb väga laiaulatuslikult ja annab virtuaalmaailmas oma panuse nii kultuuripärandi kui ka 

sellega seotud informatsiooni ja teadmise säilitamiseks ja hoidmiseks. Foorumi tegevuse ulatusest 

annab aimu selle liikmete ja blogide hulk, vastavalt 18 988 ja 2267. Blogidesse on tehtud 74 868 
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sissekannet ja lisatud 398 982 kommentaari. Foorumi avalehel sõnastatud „oma loos“ on kirjeldatud 

teistelegi kultuuripärandi võrgu sõlmpunktidele väga sarnased eesmärgid ja väärtused: 

„Isetegija käsitööfoorumi lugu on eriline.

Paari aasta jooksul välja kujunenud ja üha arenev ning täiustuv, tuhandeid käsitööhuvilisi  

ühendav  isetegijate  käsitöövõrk  on  fenomen,  mis  üllatab,  innustab  ja  rikastab.

Väikese arvutiekraani kaudu jõuab mõõtmatult suur maailm täis eeskujusid, ideid, innustust  

ja  tuge,  suhtlust  ja  tagasisidet  nii  suurde  linna kui  ka metsatallu,  nii  esimesi  silmuseid  

pusiva plikatirtsuni kui vilunud käsitöömeistrini.

Kes  kord  juba  foorumisse  süvitsi  süvenenud,  pakutud  võimalused  avastanud  ja  

mõttekaaslased leidnud, on jäädavalt käsitöövõrgus kinni.

Jõudu  nii  vedajatele  kui  ka  kõikidele  ise  tegijatele!  Ka  neile,  kes  arvutivõrgus  ei  ole.

Lõppude lõpuks ei ole väga tähtis, kuidas ja mil moel me oma loomingulised kõrred kuhja  

kanname ehk kuidas tekib idee. Oluline on, et see tekib ja realiseerub käsitööoskusi edasi  

kandvaks, traditsioone hindavaks ja uut väärtust loovaks käsitööks.“ (Isetegija... 2011)

Kultuuripärandi võrgu teooria kontekstis saab nii isetegija foorumit kui ka ükskõik millist aktiivselt 

tegutsevat käsitööharrastajatest külaseltsi vaadelda ühest küljest kui võrdväärset partnerit ERMile 

ning teisest küljest kui ühe ja sama kultuurikanga lahutamatut osa. See tõdemus avab teistsuguse 

perspektiivi ning aitab uue nurga alt valgustada ka antud töö eesmärke. 

 2.1.3  ERM muutuste teel 

Naastes ERMi ja „uue“ museoloogia koolkondade juurde, siis ERMi ajaloole tagasivaatavalt on 

huvitav tõdeda, et muuseumi sünnilugu on pigem näide ladina koolkonnast: Jakob Hurda algatatud 

vanavara  kogumise  aktsioon  muutus  üldrahvalikuks  ürituseks  ning  pani  aluse  ERMi  kogudele. 

Arenguloost tingituna kannavad ERMi tänased püüdlused teostada diskursiivset muutust aga pigem 

briti  koolkonnana  kirjeldatud  suuna  mõtteviisi.  Seega  vaadeldakse  nii  ERMi  kui  ka  teostatud 

eksperimenti töös briti koolkonna kontekstis. 

Muutuste  vajadus  ERMis  on  tingitud  ühelt  poolt  puht-praktilistest  vajadustest,  mis  seonduvad 

näiteks nii finants- kui ka ruumiressurssidega, teiselt poolt on tajutav ERMi soov olla valdkonna 

kompetentsikeskus  Eestis  ning  rahvusvaheliselt  tuntud  ja  tunnustatud.  Ükski  nimetatud 

eesmärkidest ei ole saavutatav jätkates traditsioonilise kollektsioonikeskse muuseumina. 
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ERMi igapäevapraktikasse juurdud osalusviisiks saab lugeda koostöö ERMi Sõprade Seltsiga ja 

kirjasaatjate võrgu käigus hoidmise (ERMi... 2011), samuti projekti Oma Lood (Oma... 2011). Uued 

osaluspraktikad on siiski visad igapäevatöösse juurduma. Seda kinnitab kasvõi tõik, et erinevaid 

üksikuid  uusi  osalusprojekte  defineeritakse  ERMi  tegevust  analüüsides  (Runnel  &Pruulmann-

Vengerfeldt  2010:  125) endiselt  eksperimentidena,  st,  et  neid  ei  mõisteta  kui  loomulikku  osa 

muuseumi  igapäevasest  tööst.  ERMi  olukorra  ja  suuna  võtab  kokku  grandiprojekti  „Muuseumi 

kommunikatsiooni arendamine 21. sajandi infokeskkonnas“ meeskonna sõnastatud kirjeldus: 

„Kuigi ERMi avalik kuvand on laias laastus kinni selles, et ollakse 19. sajandi talupoegade  

ja  põllumajanduse  etnograafiline  muuseum  (Runnel  2007),  siis  muuseumil  on  vaja  

kaasajastada  kommunikatsiooniprotsessid  oma  21.  sajandi  publikuga  (Laak  2008).  

Muuseumist  peab saama ideede ja uute algatuste laboratoorium ning kohtumispaik (van 

Mench  2005).  Teiste  sõnadega  peab  “pühakoda-muuseumist”  saama  “laboratoorium-

muuseum”  (Mairesse  2003),  mis  peab  lugu  muuseumitöötajate  ja  muuseumiekspertide  

asjatundlikkusest, kuid samal ajal on avatud pidevale dialoogile väliste maailmadega, mis  

vahel tulevad muuseumit külastama.” (Grandiprojekti... 2011)

„Uues“  muuseumis  on  olulisele  kohale  asetunud  kommunikatsioon – uus  suhe  ühiskonnaga  on 

dialoogiline  ning  muuseumitöös  tõstatub  teravamalt  kui  kunagi  varem  küsimus  muuseumi  ja 

ühiskonna  vastastikusest  refleksiivsusest  ja  üksteise  olemuse  sõnastamisest  ja  mõtestamisest. 

Muuseumikommunikatsiooni  erinevatest  ja  võimalikest  vormidest  „uues“  muuseumis  räägib 

järgmine peatükk.

 2.2  Muuseumikommunikatsioon ja osalusmuuseum
Muuseumikommunikatsioon  hõlmab  endas  küsimusi,  keda  muuseum  kõnetama  peaks,  mis 

eesmärgil  ja  milliste  vahenditega  (Pruulmann-Vengerfeldt  & Runnel  2010:  119)  ERMi viimase 

aastaraamatu  eessõnas  viitab  ERMi  teadusdirektor,  Pille  Runnel,  muuseumikommunikatsioonist 

rääkides kahele olulisele aspektile. Esiteks näeb ta avatud muuseumi ja avalikkuse suhtlemisviisina 

ennekõike kultuurilise osaluse erinevaid vorme ning teiseks tõstab selle raames esile uue meedia 

rolli:

„Uuenenud  muuseum  soovib  muutuda  senisest  enam  avalikkusega  suhtlevaks  ning  ära  

kuulavaks ning seepärast on oluline õppida tundma kultuurilise osaluse protsesse muuseumi  

kontekstis ning uue meedia rolli nendes protsessides.“ (Runnel 2010: 11)
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Kuivõrd „uue“ muuseumi soov on olla ühiskonnatundlik ning pidevas vastastikuses interaktsioonis 

auditooriumiga koondada ja selitada erinevaid arusaamu, maailmatunnetust ja elukogemust pärandi 

ja mälu kontekstis luues, sõnastades ja/või esitledes seeläbi erinevaid paljukihilisi tähendusvälju, 

siis on „uue“ muuseumi tegevus lahutamatu kommunikatsioonist.

Muuseumide  igapäevapraktikas  on  muuseumikommunikatsiooni  keskmesse  tõstetud  uued 

tööriistad,  kultuuriline  osalus  ja  uus  meedia,  ning  ennekõike  neilt  oodatakse  abi  muuseumi 

eesmärkide saavutamisel. Enne osaluse ja uue meediaga seotud küsimuste ringi juurde minemist 

peab aga siinkohal selgitama mõningaid terminoloogilisi valikuid. 

➔ Terminoloogilisel  tasandil  hoitakse töös lahus mõisted „kaasamine“ ja „osalemine'“ Seda 

ennekõike põhjusel,  et  nimetatutest  esimene lähtub võimupositsioonil  oleva institutsiooni 

huvist ja võimalusest auditooriume kaasa kutsuda, teine aga võimalikult võrdsete osapoolte 

ühisest otsustamisest (Pruulmann-Vengerfeldt & Runnel 2010: 120).

➔ Valdkonna kirjanduses on sünonüümidena kasutusel mõisted „auditoorium“ [ingl audience], 

„avalikkus“ [ingl public] ja „külastaja“ [ingl visitor] ning ka selles töös kasutatakse loetletud 

termineid  sünonüümidena.  Vähem  kasutatakse  kirjanduses  kommunikatsioonivaldkonna 

mõisteid  „sihtrühm“  või  „sihtgrupp“  [ingl  target  group,  target  audience].  Antud  töös 

kasutatakse  „sihtrühma“  mõistet  juhul,  kui  tegemist  on  määratletud  tunnuste  alusel 

eristatava  väiksema  rühmaga  muuseumiauditooriumist.  See  tähendab,  et  mõisted 

„auditoorium“, „avalikkus“ ja „külastaja“ hõlmavad kõiki erinevaid muuseumi „sihtrühmi“. 

Internetikeskkonna kontekstis kasutatakse laiemas tähenduses ka mõistet  „kasutaja“ [ingl 

user].  Eraldi  peatutakse  mõiste  „kogukond“  [ingl  community]  selgitamisel,  mida  just 

viimasel  kümnendil  on valdkonna kirjanduses  laiemalt  kasutama hakatud (Crooke 2011: 

170)

 2.2.1  Kultuuriline kodanik ja kultuuriline osalus

Osalemine  institutsionaalsel  tasandil  on  alati  küsimus  võimusuhetest,  muuseumide  puhul  seega 

muuseumi  ja  tema  auditooriumi  vahelistest  võimusuhetest.  Muuseum  on  harjunud  kontrollima 

pärandi tähendust ja väärtust ning seega ka identiteedi ja mineviku küsimusi (Heijnen 2010: 13). 

Igasugune osaluspraktika institutsioonis eeldab järelikult teatava piirini autoritaarsest positsioonist 

loobumist  ning  see  on  oluline  tähelepanek,  kui  rääkida  avatud  muuseumist  ja  osalusmuuseumi 

võimalikkusest.  Küsimus  võimusuhete  muutumisest  on  see,  mis  teeb  diskursiivse  muutuse 
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muuseumide jaoks raskeks.

Esmalt peatume indiviidi ja osaluse vahekorral. Viies demokraatliku osaluse protsessid paljudelt-

paljudele  kommunikatsioonmudeli  tasandile  muutub  osalus  fragmenteeritumaks  ning  inimese 

osaluse ja kaasatuse määrab pigem see, kui ta on kodanikuna teiste inimestega seotud (Pruulmann-

Vengerfeldt & Runnel 2010: 121). 

Peter Dahlgreni (2006) järgi võib  igapäevane loomulik vestlus juhul, kui see hakkab omandama 

poliitilisi konnotatsioone, aktiveerida nõrga,  mitte otsuseid tegeva avaliku sfääri,  mis on avaliku 

osaluse  eelduseks,  kuna  see  aitab  inimestel  luua  demokraatia  ideaalide  kohta  isiklikke  ja 

sotsiaalseid tähendusi. Dahlgren'i mõtet edasi arendades väidavad Pruulmann-Vengerfeldt & Runnel 

(2010:  121),  et  on  olemas  oluline  ja  vähe  kasutatud  potentsiaal  poliitiliseks  ja  avalikuks 

osalemiseks, mida on võimalik rakendada ka mäluasutuste kontekstis.

Igapäevased  kodanikuks  olemise  kogemused  loovad  meist  kultuurilise  kodaniku  [ingl  cultural  

citizenship] (Pruulmann-Vengerfeldt & Runnel 2010: 121), kelleks olemist saab defineerida kui: 

„kogukonna  ehitamise  ja  sidemete  loomise  protsessi  ja  kogukonnaga  seotud  olemise  

refleksiooni, mille eelduseks on osalemine kultuuriteksti loovates tegevustes, nagu lugemine,  

tarbimine,  tähistamine  ja  kritiseerimine,  mida  pakub  (populaar)kultuuri  valdkond.“ 

(Hermes 2005: 10) 

Tsitaadis  on kultuuriliseks kodanikuks olemine  mh seostatud tarbimisega  ning autorid  näevadki 

kultuuripärandiga tegelevaid institutsioone kui potentsiaalselt osaluskultuurist sõltuvaid kohti, kus 

loomine ja tarbimine kodaniku tasandil segunevad (Pruulmann-Vengerfeldt & Runnel 2010: 122). 

See  tähendab,  et  ka  muuseumis  võivad  aset  leida  kollaboratiivsetele,  ainult  tänu  oma liikmete 

loovale panusele, jagamisele ja osalusele eksisteerivatele kogukondadele iseloomulikud tegevused 

(Pruulmann-Vengerfeldt & Runnel 2010: 122 ).

Osalusviise institutsioonides ja demokraatlikes protsessides on kirjeldatud erinevalt. Muuseumide 

igapäevaseid osaluspraktikaid analüüsinud Simon (2010) liigitab erinevad osaluse vormid lähtudes 

sellest, milliseid funktsioone osalus toetab. Funktsioonid moodustavad maatriksi (vt tabel 1), milles 

muuseumi  enda  roll  on  kord  suurem,  kord  väiksem.  Erinevalt  harjumuspärastest  demokraatlike 

protsesside  osaluse  kirjeldamise  viisidest  (Citizens...  2001;  International...  2007)  peab  Simon 

vääraks  hierarhia  kehtestamist  ning  leiab,  et  erinevad  osalusviisid  täiendavad  teineteist  ning 

sõltuvad muuseumi eesmärkidest ja võimalustest (Simon 2010). 
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Tabel 1. Osalusviisid muuseumis (Simon 2010: 190-191)

Panustav [ingl 
contributory]

Koostööpõhine 
[ingl 
collaborative]

Ühisloome 
[ingl co-
creative]

Majutus [ingl 
hosted]

Milline on 
institutsiooni suhe 
sihtrühmaga?

Me soovime, et meie 
külastajad ja liikmed 
tunneksid end 
institutsioonis kui 
osalejad

Me oleme 
keskendunud 
põhjalikule koostööle 
valitud sihtrühmadega

Me oleme 
keskendunud nende 
sihtrühmade vajaduste 
toetamisele, kelle 
eesmärgid haakuvad 
institutsiooni 
missiooniga

Me soovime, et meie 
sihtrühma liikmed 
tunneksid ennast 
vabalt kasutades 
institutsiooni oma 
eesmärkideks

Kui suurel määral 
soovitakse 
kontrollida 
osalusprotsesse ja 
tulemust? 

Suurel määral – me 
tagame, et osalejad 
järgiks meie 
osalemisreegleid ja 
annaks meile, mida 
palume

Töötajad kontrollivad 
protsessi, kuid 
osalejate tegevus 
juhib lõpptulemuse 
suunda ja sisu 

Osaliselt, kuid 
osalejate eesmärgid ja 
eelistatud tööstiil on 
sama oluline kui 
töötajate puhul

Mitte palju – seni kuni 
osalejad järgivad meie 
reegleid, võivad nad 
luua mida tahavad

Kuidas nähakse 
institutsiooni 
suhet osalejatega 
projekti kestel?

Institutsioon palub 
sisu ja osalejad 
tagavad selle, 
vastavalt institutsiooni 
reeglitele

Institutsioon 
määratleb projekti 
kontseptsiooni ja kava 
ning töötajad ja 
osalejad teevad selle 
teostamiseks tihedat 
koostööd

Institutsioon annab 
osalejatele 
töövahendid projekti 
juhtimiseks ning 
edaspidi toetab nende 
tegevusi ja aitab 
edukamalt edasi 
liikuda

Institutsioon annab 
osalejatele reeglid ja 
ressursid ning laseb 
seejärel osalejatel ise 
tegutseda

Keda oodatakse 
osalema ning 
millist 
pühendumust 
oodatakse 
osalejatelt?

Me soovime kaas a 
lööma nii palju 
külastajaid kui 
võimalik, kaasates 
neid lühidalt 
muuseumi- või 
online-külastuse ajal

Me eeldame, et 
mõned inimesed 
liituvad juhuslikult, 
kuid enamus tuleb 
selge osalemissooviga 

Me otsime osalejaid, 
kes on tahtlikult 
liitunud ja 
pühendunud projektile 
kogu selle 
toimumisaja vältel

Me soovime 
võimustada inimesi, 
kes on valmis 
korraldama ja 
rakendama ise oma 
projekti 

Kui palju 
soovitakse 
pühendada 
töötajate aega 
projekti 
korraldamiseks ja 
osalejatega 
töötamiseks?

Me soovime sellega 
tegeleda vähesel 
määral, sama palju kui 
me tegeleks 
interaktiivse 
eksponaadiga. Ideaalis 
me soovime selle 
paigaldada ning 
omasoodu toimida 
lasta 

Me korraldame 
protsessi, kuid me 
kehtestame 
osalemisreeglid, mis 
põhinevad meie 
eesmärkidel ja 
jõudlusel

Me võtame nii palju 
aega kui tarvis, et 
osalejad oleks 
suutelised eesmärki 
saavutama

Nii vähe kui võimalik 
– me soovime selle 
valmis panna ja 
omasoodu toimida 
lasta 

Milliseid oskusi 
soovitakse, et 
osalejad 
omandavad oma 
tegevustest 
projekti vältel?

Sisu loomine, 
andmete kogumine 
või isikliku mulje 
jagamine. 
Tehnoloogiliste 
vahendite kasutamine 
isu loomise ja 
jagamise toetamiseks

Kõike, mida 
kaasamisprojektid 
toetavad, lisaks 
analüüsi-, kureerimis- 
ja disainimisoskus 
ning valminud 
produktide kätte 
toimetamine 

Kõike, mida 
koostööprojektid 
pakuvad, lisaks 
projekti 
kontseptualiseerimise, 
eesmärkide seadmise 
ja arendamise oskused

Mitte midagi, mida 
institutsioon peab 
spetsiaalselt andma, 
välja arvatud 
programmiga seotud 
promotsioon ja 
auditooriumi 
osalemine
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Kuidas 
mitteosalevad 
külastajad 
peaksid projekti 
tajuma? 

Projekt aitab 
külastajatel ennast 
näha potentsiaalsete 
osalejatena ja 
institutsiooni nende 
aktiivsest seotusest 
huvitatuna 

Projekt aitab 
külastajatel 
institutsiooni näha 
sihtrühma toetamisele 
ja sihtrühmaga 
ühenduses olemisele 
pühendunud kohana

Projekt aitab 
külastajatel 
institutsiooni näha 
sihtrühma juhitud 
kohana. Samuti toob 
see juurde uut 
osalejatega seotud 
auditooriumit  

Projekt paelub uusi 
auditooriumeid, kes ei 
pruukinud 
institutsiooni näha kui 
neile mugavat ja 
ligitõmbavat kohta

Peatume siiski ka osalusviiside hierarhilisel  (Citizens... 2001; International... 2007) liigitamisel, et 

mudelite  põhimõtteline  erinevus  selgelt  välja  tuua  ning  põhjendada,  miks  on  töö  kontekstis 

mudelina kasutatud Simon'i (2010: 190-191) maatriksit. 

Hierarhilised mudelid  on suhteliselt  laialt  ja erinevates eluvaldkondades kasutusel ning need on 

välja  töötatud  ennekõike  demokraatia  protsesside  ja  avaliku  sektori  institutsioonide  tegevuse 

analüüsiks.  Ka  muuseumiprotsesside  analüüsis  võib  hierarhiliste  mudelite  kasutamine  olla 

põhjendatud.  Pruulmann-Vengerfeldt (2011) leiab, et kui muuseumi kontekstis rääkida poliitiliselt 

motiveeritud osalusest  või  muuseumist  kui  avaliku sektori  institutsioonist,  siis  võib olla  oluline 

analüüsida  osalusviise  astmelisel  skaalal.  See  tähendab,  et  sobiva  analüüsivahendi  valik  peab 

sõltuma konkreetse osaluspraktika kontekstist ning analüüsi eesmärgist. 

Levinud  osalusviiside  hierarhia  on  International  Association  of  Public  Participation'i  IAP2 

avalikkuse  osaluse  spekter1 (International...  2007),  mis  eristab  osaluspraktikas  avalikkuse  mõju 

kasvu  otsusprotsessis  viiel  tasandil.  Iga  tasandi  lõikes  on  välja  toodud  avalikkuse  osalemise 

eesmärk,  lubadus  avalikkusele  ja  näidistehnikad.  Spektri  (International...  2007)  tasandid  ja 

eesmärgid on: 

• informeerimine [ingl inform]: avalikkusele on tagatud tasakaalustatud ja objektiivne teave 

toetamaks probleemide, alternatiivide, võimaluste ja/või lahenduste mõistmist;

• konsulteerimine  [ingl  consult]:  analüüside, alternatiivide ja/või otsuste kohta on kogutud 

avalikkuse tagasiside;

• kaastöö  [ingl  involve]: protsessi  vältel  on  suhtlus  avalikkusega  vahetu,  et  kindlustada 

avalikkuse huvide ja eesmärkide järjepidev mõistmine ja arvestamine;

1 Käesolevas töös on korrigeeritud spektri kahe tasandi tõlget: Hinsbergi & Kübara (2009) eestindatud 'koostöö' ja  

'partnerlus'  on  asendatud vastavalt  mõistetega  'kaastöö'  ja  'koostöö',  kuivõrd  terminid 'koostöö'  ja  'partnerlus'  on 

sisuliselt sünonüümid. Mõiste 'kaastöö' sobivusele viitavad ka spektris toodud näidistehnikad: töötoad ja nõuandva  

iseloomuga küsitlused [ingl deliberative polling]. 
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• koostöö  [ingl  collaborate]: avalikkusega  ollakse  partnerlussuhetes  igas  otsustamise 

aspektis, sh alternatiivide väljatöötamises ja sobivaima lahenduse kindlaks tegemisel;

• võimustamine [ingl empower]: lõpliku otsuse tegemise õigus on avalikkuse käes. 

Demokraatlike  otsustusprotsesside  ja  avaliku  sektori  institutsioonide  hindamiseks  välja  töötatud 

spektrit on võimalik kasutada ka muuseumide osaluspraktika selgitamisel ning nagu öeldud, just 

puhkudel, kui on vaja selgitada auditooriumi osalust passiivne-aktiivne skaalal.  Edukalt on seda 

teinud Visnapuu (Visnapuu 2010), kasutades spektrit ERMi osalusviiside määratlemisel. 

Töös on analüüsivahendina, nagu juba öeldud, kasutatud Simon'i (2010: 190-191) maatriksit, mis 

lubab „pehmemat“ lähenemisviisi osalusviiside hindamiseks. Oluline valikukriteerium oli tõik, et 

eksperimendi korraldamisel ei olnud oluline analüüsida konkursi mõju muuseumipraktikale, vaid 

sihtrühma valmisolekut osaleda. Küll aga vaadatakse analüüsi käigus, kui sügavat osaluskogemust 

konkurss kaasalööjatele pakkus, võttes abiks Simon'i  (2010: 26) „minust-meieni“ disaini  mudeli 

(joonis 2). 

Joonis 2. „Minust meieni“ disaini mudel (Simon 2010: 26)

Kultuuriinstitutsiooni muutmisel sotsiaalseks sõlmpunktiks on vaja kaasa haarata üksikud indiviidid 

ning toetada nendevahelisi sidemeid. Simon (2010: 26) nimetab seda „minust-meieni“ disainiks, 
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selgitades  külastajakogemuse  arengut  isiklikust  üksteisevaheliseks  interaktsiooniks  viieastmelise 

mudeli abil. Astmete aluseks on sisu, muutujateks aga külastajate ja sisu vahelise interaktsiooni viis 

ning moodus, kuidas sisu aitab neil teiste inimestega sotsiaalselt kontakteeruda (Simon 2010: 26).

Esimene aste  tagab  külastajale  ligipääsu  otsitud  sisule;  teine  aste  annab  võimaluse  uurimiseks, 

tegutsemiseks ja küsimuste küsimiseks; kolmas aste lubab näha, kuhu konkreetse külastaja huvid ja 

tegevus  sobituvad  laiemas  institutsiooni  auditooriumi  ringis;  neljas  aste  aitab  külastajatel  luua 

sideme  konkreetsete  inimeste,  kas  siis  töötajate  või  teiste  külastajatega,  kellega  nende  huvid 

kattuvad sisu ja tegevuste osas; viiendal astmel muutub kogu institutsioon sotsiaalseks ruumiks, mis 

on täis potentsiaalselt huvitavaid, väljakutseid esitavaid ja ahvatlevaid kohtumisi teiste inimestega. 

(Simon 2010: 26-27)

 2.2.2  Osalusmuuseum ja (e-)keskkond 

Ühe  olulise  märksõnana  osalusvõimaluste  loomisel  rõhutab  Simon  (2010)  disaini.  Just  disain 

kombineeritult hästi läbi mõeldud eesmärkidega on see, mis teeb kultuurilise osaluse võimalikuks. 

Igasugune  osalus  nõuab  inimestelt  mitmete  barjääride  ületamist  ning  seepärast  peab 

disainimisprotsessi  alguses  alati  küsima,  milline  töövahend  või  tehnika  loob  soovitud 

osaluskogemuse (Simon 2010: 1). Keskkonna ja/või disaini rolli olulisust kinnitab mõnes mõttes ka 

ERMi uue maja ootus – just uus maja on see, millega seostatakse ERMi kui osalusmuuseumi sündi. 

Ja see ei ole nii ainult ERMi puhul. Briti koolkonna „uue“ muuseumi teemaline kirjandus pakub 

ridamisi  näiteid  (Message  2006,  Giebelhausen 2006),  kus  muuseumist  rääkides  peatutakse 

põhjalikult muuseumi keskkonnal, muuseumihoone arhitektuuril, selle mõjul külastajale jne. Disain 

ja arhitektuur on „uuest“ muuseumist rääkides alati olulisel kohal, õigupoolest on see üks muuseumi 

vahendeid kujundada suhet ja olla dialoogis oma auditooriumiga, rääkimata sellest, et disain ise 

võib midagi külastajale „öelda“. Teiselt poolt viitab keskkonna ja disaini olulisusele uue meedia 

rolli tähtsustamine „uue“ muuseumi diskussioonis. Uues meedias nähakse ennekõike paindlikku ja 

interaktsiooni  soodustavat  keskkonda,  mis  annab  muuseumile  võimaluse  senisest  laiemale 

auditooriumile  osalusvõimaluste  pakkumiseks  (Pruulmann-Vengerfeldt  &  Runnel  2010:  119). 

Pruulmann-Vengerfeldt & Runnel (2010: 119-120) rõhutavad e-keskkonna peamise potentsiaalina 

kasutaja sisuloome võimalusi, mis võivad täiendada ja rikastada nii olemasolevaid kogusid, kui ka 

lisada  digitaalselt  sündinud  kollektsioonidesse  uut  sisu  ning  aidata  kaasa  muuseumi  ja 

auditooriumide ühise, erinevaid osalejaid võrdselt hõlmava kommunikatsioonivälja loomisele. 

Toimiva e-keskkonna loomisel on oluline mõista kasutajat võimalike osalusviiside kaudu. Simon 
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(2010: 8) väidab, et sageli keskendutakse vaid ühe osalusviisi pakkumisele: kasutajale pakutakse 

sisu loomise võimalust. Forrestes Research (Forrester... 2011) eristab sotsiaalmeedias panustamise 

viise aga koguni seitse ning loetleb vastavalt ka seitse kasutajatüüpi: 

➔ Loojad  laevad  üles  enda  tehtud  videoid,  muusikat  jms,  blogivad,  peavad  kodulehte, 

kirjutavad artikleid ja jutte

➔ Head vestlejad uuendavad oma staatust sotsiaalmeedia keskkonnas vähemalt kord nädalas

➔ Kriitikud  kirjutavad  toodete  ja  teenuste  arvustusi  ja  ülevaateid,  panustavad  foorumites, 

toimetavad wiki'sid

➔ Kogujad kasutavad RSSi, hääletavad veebilehekülgedel, lisavad silte veebilehekülgedele või 

fotodele

➔ Ühinejad  loovad  endale  kasutajakonto  sotsiaalmeedia  keskkondades  ja  kasutavad  neid 

keskkondi

➔ Vaatlejad  loevad  blogisid,  vaatavad  YouTube'i  videoid  ning  külastavad  sotsiaalmeedia 

keskkondi, loevad foorumeid ning teiste kommentaare ja arvustusi

➔ Passiivsed ei külasta sotsiaalmeedia keskkondi ega kasuta neid ühelgi viisil

Forrester  Research  (Forrester...  2011)  andmetele  tuginedes  saab  väita,  et  üks  inimene  esindab 

tavaliselt  mitut  kasutajatüüpi  ning Loojad moodustavad sotsiaalmeedia kasutajatest  vaid väikese 

osa. Märksa suurem on teist tüüpi kasutajate panus. Simon (2010: 9) tüpoloogia on üle kantav ka 

muuseumipraktikasse ning ta tõdeb, et „Loojaid“ on vähe ka muuseumikülastajate seas ning nii 

internetis  kui  ka  füüsilises  keskkonnas  osalusvõimalust  luues  peab sellega  arvestama.  Paljudest 

inimestest ei saa kunagi „Loojaid“ ning nad eelistavad osaleda teistel viisidel – kritiseerides, sisu 

organiseerides, kommenteerides, hinnates jne (Simon 2010: 9). Kujundades osalusvõimalust, tasub 

seega  alati  mõelda,  millisel  moel  osalemine  inimestele  võimalikuks  teha.  Vaid  loojatele 

keskendumine kahandab juba eos oluliselt potentsiaalsete osalejate ringi. 

Töö kontekstis on oluline Pruulmann-Vengerfeldt & Runneli (2010: 123) arutelu internetikeskkonna 

kasutuspraktika ja võimalike barjääride teemal. Autorid (Pruulmann-Vengerfeldt & Runneli 2010: 

123 ) märgivad, et inimeste osalevad praktikad internetikeskkonnas on suunatud igapäevaelule ning 

kuna muuseumid on harva osa inimeste igapäevaelust, jäävad nende internetikeskkonnad tavaliselt 

väljapoole  tavaliste  internetikasutajate  liikumisteid.  Online-keskkonnas  muutub  oluliseks 

muuseumide oskus muuta inimesed kultuuripärandiga seotuks kogumisvõimaluste, tõlgendamise ja 
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kultuuripärandi  taaskasutamise  võimaluste  pakkumise kaudu (Pruulmann-Vengerfeldt  & Runneli 

2010: 123). E-keskkond on potentsiaal, mille edukas kasutamine nõuab keskkonna ja potentsiaalse 

auditooriumi  väga  head  tundmist  ning  mida  praktikas  niisama  lihtne  rakendada  ei  olegi.  Oma 

arvamuse  väljendamise  julgust  võib  kahandada  näiteks  muuseumi  kui  eksperdi  tajumine 

(Pruulmann-Vengerfeldt  & Runneli 2010: 123). Teiselt  poolt  on muuseumide digitaliseerimisega 

seotud muuseumitöötajate endi hirmud: virtuaalses muuseumis nähakse võistlejat tavakeskkonnas 

olevale muuseumile. 

Praktikas ei tasu aga sellegipoolest unustada, et hästi läbi mõeldud ja disainitud osalusvõimaluse 

saab  kujundada ka  äärmiselt  tagasihoidlike  vahenditega.  Hea  näite  pakub ERMi enda  kogemus 

2009. aastal ERMi fotokogu tutvustaval näitusel „Tuhande sammuga“: 

„/.../  kus  külastajate  osalus  muudeti  võimalikult  lihtsaks,  andes  neile  võimaluse  lisada  

näitusel eksponeeritud fotode juurde täiendusi või kommentaare. Kommenteerimiseks olid 

näitusesaalis käepärast märkmepaberid ja pliiatsid. /.../ Ligi 80% tehtud kommentaaridest  

olid emotsioonide väljendused (’ilus’, ’tore’, ’mulle meeldib’ või ’ma tahan ka seda’), mis  

iseenesest  on  lihtne  viis  osaleda  ning  sisulisema  kommentaari  asemel  lihtsalt  hinnangu 

küsimine  on  kindlasti  osalejatele  julgustav.  Samas olid  muuseumi  vaatepunktist  vahetult  

selles ajahetkes väärtuslikumad märkused ja kommentaarid, mis andsid tunnistust sellest, et  

inimesed olid saanud fotodelt uusi teadmisi või et välja pandud fotod tekitasid vaatajates  

uusi  huvisid  või  küsimusi.  Samuti  tehti  muuseumi  käsutuses  olevatele  fotolegendidele  

parandusi ja lisandusi: „See peaks olema Artur Vasiksaat, sest nime ’Vasikraat’ Muhus ei  

kasutatud“ (näide näitusekülastaja tehtud märkusest). Reaalses muuseumikeskkonnas aset  

leidnud  diskussioon  annab  tunnistust,  et  selleks,  et  muuseum saaks  omandada  kasutaja  

loodud  sisu,  ei  ole  tänapäevalgi  vaja  keerukaid  tehnoloogilisi  lahendusi  ega  hinnalist  

tarkvara.“ (Runnel &Pruulmann-Vengerfeldt 2010: 125)

Internet ja uus meedia annavad muuseumile võimaluse auditooriumi laiendamiseks ning uut liiki 

osalusviiside  rakendamiseks,  kuid  selle  kõrval  on  endiselt  olulisel  kohal  muuseumi  füüsiline 

keskkond,  selle  erinevad  võimalused  ning  paindlik,  leidlik,  läbimõeldud  ja  eesmärgistatud 

kasutamine.  Muuseumikogemus  kujuneb  keskkonnas  ja  seda  kujundab  keskkond,  olgu  siis  kas 

füüsiline või virtuaalne, ning seepärast  on raske ka „uuest“ muuseumist rääkides üht keskkonna 

oleku vormi teisest enam tähtsustada. Kaks keskkonda ennekõike täiendavad teineteist ning vajavad 

mõlemad  oma  potentsiaali  parimaks  võimalikuks  avaldumiseks  oskuslikku  ja  loomingulist 

auditooriumi vajadusi tunnetavat kujundajat. 
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 2.2.3  Muuseum ja tema kogukond

Viimase kümne aasta jooksul on kirjanduses muuseumiga seoses järjest enam hakatud kasutama 

sõna „kogukond“.  Terminit  kasutatakse harjumuspäraste  terminite  „auditoorium“, „avalikkus“  ja 

„külastaja“  teisendsõnana,  sageli  täpsustamata,  mida  mõiste  tähendab  ning  miks  kogukonnast 

räägitakse. Kogukonna mõiste sisu selgitamine konkreetses kontekstis on aga hädavajalik, kuivõrd 

selle võimalike tähenduste hulk on äärmiselt mitmekesine. (Crooke 2011) 

Delanty (2010: x-xi) kirjutab oma raamatu „Kogukond“ sissejuhatuses, et kogukondade erinevad 

vormid võivad varieeruda alternatiivsetest ja utoopilistest kogukondadest traditsiooniliste küladeni, 

tööstuslinnade linnaosadest üleilmsete diasporaade ja virtuaalsete kogukondadeni: 

„Kogukonnad on  põhinenud rahvusel,  religioonil,  klassil  või  poliitikal;  nad võivad olla  

laiaulatuslikud  või  väikesearvulised;  neid  võivad  ühendada  „tihedad“  või  „õhukesed“ 

sidemed; nad võivad olla lokaalsed või  üleilmsed; nad võivad olla  kehtiva korra suhtes 

pooldavad  või  hävitavad;  nad  võivad  olla  traditsioonilised,  modernsed  või  isegi  

postmodernsed; nad võivad olla reaktsioonilised või progressiivsed.“ (Delanty 2010: xi)

Sisuliselt  tähendab  Delanty  kirjeldus  seda,  et  termini  tegelik  sisu  sõltub  alati  selle  kasutamise 

kontekstist ning kogukonnast rääkides tasub alati täpsustada, mida selle all õigupoolest mõeldakse. 

Kogukond on ennekõike seda, mida inimesed mõtlevad, et see on – pigem sümboliline struktuur kui 

sotsiaalne praktika (Delanty 2010: xi). Siin võib viidata ka kogukonnatunde mõistele, mida saab 

defineerida  kui  grupi  liikmete  omavahelise  kuuluvuse,  identiteedi,  seotuse  ja  mõju  tunnet 

(Blanchard 2008: 1). Crooke (2011: 173) rõhutab, et kogukonna elujõulisus on sõltuvuses sellest, 

kui hästi identifitseeritav ta on nii oma liikmete poolt kui ka nende poolt, kes kogukonda ei kuulu: 

samavõrd kui kogukond tähendab kuuluvust, tähendab ta ka eraldusjoont ja välistamist.

Muuseumi- ja kogukonnauuringute ühishuvi seondub mõistetega nagu identiteet, representatsioon, 

inimesed  ja  muuseumide  sotsiaalne  vastutus  (Crooke  2011:  171).  Crooke  (2011:  171)  eristab 

kogukonnauuringutes  kaks  oma  artikli  kontekstis  olulist  teemade  ringi,  mis  on  seotud 

museoloogiaga. Esiteks uuringud, mis selgitavad, kuidas kogukonna arenemiskäigu mõistmine aitab 

tunnustada identiteedi kujunemist, suhete loomist ja kuuluvuse defineerimist. See küsimuste ring 

haakub museoloogias muuseumi objektide tähenduse ning ekspositsiooni kui identiteedi, kultuuri 

representeerimise ja rahvuste defineerimise väljendamise vahendi uurimisega. Teiseks toob Crooke 

(2011: 171) välja kogukonna kasutamise avalikus poliitikas, st, kuidas mõistet kasutab tööriistana 

kohalik  ja  riiklik  võim.  Paljudel  juhtudel  on eesmärgiks  pakkuda muuseumides  sisu,  mis  oleks 
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tähenduslik  laiemale  auditooriumile  –  st,  et  liigutakse  eemale  rahvuslike  muuseumide  suurtest 

narratiividest ning antakse enam ruumi kohalikule ja kogukonnaajaloole (Crooke 2011: 171).

Antud  töö  kontekstis  võib  samuti  rääkida  kogukonnast  ning  muuseumi  ja  tema  kogukonna 

vaheliselt  suhtest  ning  teha  seda  kogukonda  väga  erinevalt  määratledes,  alustades  kasvõi 

võimalusest rääkida rahvuse pinnal formeeruvast kogukonnast lõpetades väikse käsitööharrastajate 

ringiga Töö eesmärgist lähtudes defineeritakse kogukonda siiski teistsuguste tunnuste alusel ning 

kogukonnana käsitletakse aktiivselt virtuaalses keskkonnas, ennekõike isetegija.net foorumis ning 

sellega seotud blogides tegutsevaid käsitööharrastajaid, kes moodustavad omanäolise ja aktiivselt 

tegutseva virtuaalse kogukonna (Teppor: 2008). 
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 3  Uurimisküsimused ja hüpotees

➔ Uurimisküsimused: 

◦ Kuidas räägitakse ERMist ja konkursist virtuaalses käsitöökogukonnas?

◦ Kuidas näevad käsitööharrastajad ERMi ja ERMi kogusid?

◦ Milliseid koostöövõimalusi ERMiga käsitööharrastajad näevad?

◦ Kuidas võtab käsitööharrastaja vastu konkursi „Minu lemmik ERMi kogudes“?

◦ Millised  on  käsitööharrastaja  ajendid  lemmiku  valimisel  ning  lemmiku 

interpreteerimisstrateegiad?

➔ Eksperimendi hüpotees

Konkursi  kui  osalusviisi  kasutamine  muuseumikommunikatsioonis  annab  positiivse  efekti  – 

käsiööharrastajad soovivad osaleda ja osalevad ERMi konkursil „Minu lemmik“.
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 4  Metodoloogia
Uurimistöö põhineb neljal meetodil. Esiteks viidi läbi eksperimentaalne konkurss „Minu lemmik 

Eesti Rahva Muuseumi kogudes“. 

Teiseks analüüsiti kvalitatiivse analüüsi horisontaalsel analüüsimeetodil laekunud konkursitöid ja 

tööde  lisasid  ning  konkursikajastusi  osalejate  blogipostitustes.  Konkursitöid  koos  lisadega  ja 

blogipostitusi analüüsiti  eesmärgiga mõista, millised olid osalejate ajendid konkursitöö valimisel 

ning nende interpreteerimisstrateegiaid.

Kolmandaks  kasutati  kontentanalüüsi  foorumite  isetegija.net  ja  kullaketrajad.net ERMi-  ja 

konkursiteemaliste sissekannete analüüsimisel.  Foorumipostituste analüüs andis võimaluse uurida 

konkursile  eelnenud  käsitöökogukonnasisest  diskussiooni  ERMist  ja  selle  kogudest  ning  pärast 

konkursi väljakuulutamist konkursiteemalist arutelu. 

Neljandaks  viidi  konkursi  osalejatega  läbi  kvalitatiivsed  semistruktureeritud  intervjuud,  mida 

samuti  analüüsiti  kvalitatiivse  analüüsimeetodiga.  Analüüs  kirjeldab  põhjalikult  ERMi  üht 

sihtgruppi.  Intervjuude  abil  saab  teha  põhjaliku  sissevaate  osalejate  hinnangutesse,  hoiakutesse, 

konkursil osalemise motiividesse ning osalejate ERMi-kogemusse nii konkursi kontekstis kui ka 

laiemalt. 

 4.1  Eksperiment
Eksperiment on uurimus, mille käigus sekkutakse tahtlikult, et jälgida sekkumise mõju (Shadish et 

al  2002).  Paljud  sotsiaalteaduslikud  eksperimendid  korraldatakse  laboratooriumi  kontrollitud 

tingimustes,  kuid  on  võimalik  konstrueerida  ka  nn  loomulikke  eksperimente  [ingl natural  

experiment], mis toimuvad olemasolevate sotsiaalsete sündmuste loomulikus käigus. Loomulikke 

eksperimente saab kavandada ja läbi viia laboratoorsete eksperimentidega sarnasel moel (Babbie 

2010),  kuid  selle  põhjused  ei  ole  tavaliselt  manipuleeritavad;  see  on  uurimus,  mis  kõrvutab 

loomulikult juhtuvaid sündmusi nagu maavärin võrdlusseisundiga (Shadish et al 2002).

Eksperimendi tuum on stiimuli rakendamises ja selle tagajärgede uurimises. Eksperiment on eriti 

efektiivne moodus hüpoteeside kontrollimiseks ning kuna keskendutakse kausaalsuse selgitamisele, 

siis sobib ta paremini selgitavatel kui kirjeldavatel eesmärkidel kasutamiseks. (Babbie 2010: 221)

Eksperimente  on  võimalik  erinevalt  kavandada.  Campbell  & Stanley  (1973)  kirjeldavad  kokku 

24



kuutteist eksperimentaalset ja kvaasieksperimentaalset uurimustöö kavandamisviisi. Käesoleva töö 

eksperiment  kuulub  kõige  lihtsama  ülesehitusega  eksperimentide  hulka  –  Campbell  &  Stanley 

(1973)  nimetavad seda kavandamisviisi  ühe katse  juhtumianalüüsiks  [ingl  one shot  case  study] 

liigitades  selle  preeksperimentaalsete  hulka.  Preeksperimentaalsete  eksperimentide  ülesehitus  ei 

vasta  eksperimendi  teaduslikele  standarditele:  mingit  gruppi mõõdetakse üks kord pärast  kokku 

puutumist mingi teguri või kohtlemisega, mis peaks eeldatavalt esile kutsuma muutuse. Sellistel 

eksperimentidel puudub täielikult kontrollimehhanism – nt võimalus võrrelda sama eksperimendi 

raames tulemusi testgrupiga. Ainsat võrdlusvõimalust pakuvad teised juhuslikud juhtumid, millega 

on kokku puututud. Järeldused baseeruvad üldisel  eeldusel,  millised oleks tulemused olnud, kui 

muutust tingiv stiimul oleks puudunud. (Campbell & Stanley 1973)

Antud uurimustöö kontekstis on sellist tüüpi eksperimendi kasutamine siiski põhjendatud. Esiteks 

on parim viis uurimustöös püstitatud hüpoteesi kontrollida pakkudes sihtgrupile reaalset konkursil 

osalemise võimalust, seda enam, et ka ERM ise oli reaalsest konkursikogemusest huvitatud. Teiseks 

kombineeriti  eksperimenti  teiste  uurimismeetoditega,  mis  lubavad  ka  sedavõrd  lihtsakoelise 

eksperimendi  tulemustega  arvestada.  Kolmandaks  mängis  eksperiment  hüpoteesi  kontrollimise 

kõrval  uurimustöö  õnnestumises  olulist  rolli  sellele  reaalset  konteksti  luues.  Neljandaks  ei  ole 

tegemist  eksperimendiga  selle  klassikalisel  kujul:  selle  kontekst  pole  sedavõrd  kunstlik  ning 

läheneb  selles  mõttes  pigem naturaalsele  eksperimendile.  Viiendaks  võib  eksperimendi  raames 

käsitööharrastajaid käsitleda nii ühtse grupina kui ka eraldiseisvalt – viimasel juhul leiab püstitatud 

hüpotees kinnitust nii mitu korda, kui on konkursil osalejaid.

➔ Eksperimendi hüpotees

Konkursi  kui  osalusviisi  kasutamine  muuseumikommunikatsioonis  annab  positiivse  efekti  – 

käsiööharrastajad soovivad osaleda ja osalevad ERMi konkursil „Minu lemmik“.

➔ Eksperimendi sõltumatud ja sõltuvad tunnused

Eksperimendi  sõltumatu  tunnus  on  konkurss,  mis  püstitatud  hüpoteesi  kohaselt  tekitab 

käsitööharrastajates soovi osaleda. Osalemine on seega sõltuv tunnus. 

 4.1.1  Konkursi käik 

Konkurss  “Minu  lemmik”  oli  Eesti  Rahva  Muuseumi  käsitööharrastajatest  sihtgrupile  loodud 

loominguline osalusprojekt. Osalusprojekti eesmärk oli kujundada olukord, mis annaks võimaluse 

reaalse konkursi raames:
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➔ uurida käsitööhuviliste valmisolekut osaleda ERMi korraldatud loomingulisel konkursil ning 

mõtestada ja interpreteerida selle raames pärandkultuuri

➔ vaadelda ja analüüsida konkursi vastukaja käsitöökogukonnas 

➔ uurida osalejate nii konkursi kui ka ERMi ja selle kogudega seotud arvamusi ja hinnanguid. 

Konkurss valmistati ette koostöös ERMi esindajatega. Konkursitingimuste väljatöötamisel osalesid 

ERMi teadussekretär Agnes Aljas, teadur-kuraator Reet Piiri ja koguhoidja Age Raudsepp. Konkursi 

korraldusse püüti  kaasata  ka sihtgrupi  esindajaid.  Näiteks  küsiti  enne konkursi  väljakuulutamist 

konkursi reglemendi kohta tagasisidet käsitööfoorumite isetegija.net ja kullaketrajad.net ning Eesti 

Rahvakunsti  ja  Käsitööliidu  esindajatelt,  samuti  paluti  nende  esindajaid  konkursi  žüriisse. 

Koostööks  olid  valmis  foorumi  isetegija.net  esindajad  ning  Eesti  Rahvakunsti  ja  Käsitöö  Liit, 

käsitööfoorumi kullaketrajad.net esindajad ettepanekutele ei  vastanud. Konkursi  toimumise aega 

pikendati  foorumi  isetegijad.net  liikmete  ettepanekul  kahelt  kuult  kolmele  kuule  ning  konkursi 

žüriisse arvati foorumi isetegija.net liikmete ettepanekul Kersti Habakukk ning Eesti Rahvakunsti ja 

Käsitöö Liidu juhatuse ettepanekul Liisa Tomasberg. 

Konkursile “Minu lemmik” oodati käsitööhuvilisi, kes on valmis valima ERMi kogust ühe eseme 

ning kolme konkursikuu jooksul valmistama kas selle koopia või sellest inspireerituna uue eseme. 

Konkurss vältas 1. jaanuarist 31. märtsini.  Konkursi mõlema kategooria võidutööde autorid said 

auhinnaks õiguse kopeerida 65 € ulatuses Eesti Rahva Muuseumi kogudest museaale või teha teisi 

fototöid.  Konkurss  lõppes  ERMi  näitusemajas  28.  maist  26.  juunini  kestva  näitusega,  kus 

eksponeeriti kummagi kategooria parimaid töid. Konkurss avati rahvarõivapäeva raames. Konkursi 

tingimused on põhjalikult kirjeldatud selle reglemendis (vt lisa 10.1).

Konkursi žüriisse kuulus kokku 5 inimest: Eesti Rahva Muuseumist Reet Piiri ja Age Raudsepp, 

isetegija.net  käsitööfoorumist  Kersti  Habakukk,  Eesti  Rahvakunsti  ja  Käsitöö  Liidust  Liisa 

Tomasberg ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast Kristi Jõeste.

Konkursiinfot  levitati  konkursiteemalise  postitusena  käsitööfoorumites  isetegija.net  ja 

kullaketrajad.net;  konkursiteade  saadeti  Eesti  Rahvakunsti  ja  Käsitööliidu  liikmete  listi,  ERMi 

infolisti,  muuseumilisti  ja  noorsootööinfolisti  ning  avaldati  ERMi  kodulehtedel  www.erm.ee, 

http://omalood.planet.ee/;  pressiteade  saadeti  ERMi  tavapärastele  meediakontaktidele,  sh 

päevalehed, maakonnalehed, raadio- ja telekanalid.

Konkursi  kontekstis  olid  olulisemad kolm e-keskkonda:  foorumid isetegija.net,  kullaketrajad.net 
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ning sotsiaalmeedia keskkond Picasa. Foorumites algatati konkurssi käsitlev teema, jälgiti arenevat 

diskussiooni ning toetati seda vajadusel. Picasa'sse loodi avalikud konkursitööde albumid ehk seda 

kasutati konkursi virtuaalse näituse keskkonnana. Picasa andis osalejatele võimaluse laekunud töid 

kommenteerida ning anda igale konkursitööle tagasisidet klikkides ikoonil „Like“. 

 4.1.2  Konkursil osalejad

Järgnevates  tabelites  (vt  tabelid  2-4)  on  absoluutarvudes  kirjeldatud  konkursile  registreerumist, 

konkursitööde esitamist ja peamisi osalejaid iseloomustavaid tunnuseid. Osalejaid iseloomustavate 

tunnuste tabel (vt tabel 4) põhineb osalejate konkursile registreerumisel esitatud andmetel. Kokku 

47st registreerunust esitas konkursitöö 37. Kokku esitati 41 konkursitööd, neist 8 autentse eseme ja 

33 inspireeritud eseme kategoorias. 

Täpsustamist  vajavad  tabeli  4  lahtri  „Osaleja  on  seotud  mõne  käsitööühendusega“  andmed. 

Neljandik  osalejatest  märkis  seotust  mitme,  keskmiselt  2-3,  käsitööühendusega.  Ühe  osaleja 

andmed kajastuvad vastavalt ühenduse liigile erinevates lahtrites. Näiteks oldi seotud kas erinevate 

seltsidega või mõne seltsi ja foorumiga või ka foorumi ja käsitöökursusega jne. Lahtrisse „Muu“ on 

liigitatud  käsitööseltside,  -kodade  jms  kõrval  mainitud  Tartu  Rahvarõiva  Kool,  TÜ  Viljandi 

Kultuuriakadeemia kursus „Käsitööga tööle“ ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlase staatus. 

Detailse ülevaate saab registreerumisel esitatud andmetest (vt lisa 10.3)

Konkursile registreerumisel esitatud andmed viitavad, et keskmine konkursil osaleja on käsitööga 

tihedalt seotud ning valdkonnas aktiivselt tegutsev naine vanuses 35-49. Konkursil osaleja mitte 

ainult ei tegele ise käsitööga, vaid panustab tõenäoliselt  suuremal või vähemal määral  erinevate 

käsitööühenduste  tegevusse  ning  suhtleb  nende  vahendusel  teiste  käsitöötegijatega.  Ligi  pooled 

osalejatest on seotud mõne virtuaalse käsitöökogukonnaga ja kolmandik peab käsitööblogi.

Tabel 2: konkursile registreerumine

Konkursile registreerunute 
üldarv

Konkursitöö esitanud 
inimeste, st osalejate arv 

Konkursitöö esitamisest 
loobunud inimeste arv 

47 37 10
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Tabel 3: konkursitööde esitamine

Laekunud konkursitöid 
kokku 

Konkursitöö 
kahasse esitanud 

osalejate arv

Kaks erinevat 
konkursitööd 

esitanud osalejate arv 

Kolm erinevat 
konkursitööd 

esitanud osalejate 
arv

Autentse 
eseme koopia 
kategoorias 

Inspireeritud 
eseme 

kategoorias 

8 33 2 3 1

Tabel 4: osalejaid iseloomustavad tunnused

Osaleja vanus Osaleja peab 
käsitööblogi

Osaleja on seotud mõne käsitööühendusega

Kuni 
20

21-34 35-49 50 Jah Ei Käsitööfoorum Käsitö
öselts 
vms

Muu Ei ole 
seotudisetegi

ja.net
kullak
etraja
d.net

ravelr
y.com

0 9 20 6 13 23 15 1 1 15 5 3

 4.1.3  Konkursi tulemused 

Žürii  andis  konkursil  välja  kummaski  kategoorias  kolm  kohta  ning  lisaks  autentse  eseme 

kategoorias ühe ja inspireeritud eseme kategoorias kaks eripreemiat:

➔ Autentse eseme taasloomine:

• I koht: Andres Kunnus „Sepistatud räimeküpsetusrest“ (vt värvitahvel 34)

• II koht: Virge Inno „Tõstamaa sõrmkindad“ (vt värvitahvel 36)

• III koht: Kadri Vissel „Vastseliina kihelkonna vooditekk“ (vt värvitahvel 23)

• Eripreemia: Aivi Miilits „Puidust album“ (vt värvitahvel 38)

➔ Autentsest esemest inspireeritud uue eseme loomine: 

• I koht: Airi Gailit „Seentega värvitud triibukangad“ (vt värvitahvel 31)

• II koht: Virge Inno „Saarde kihelkonna kinnastest inspireeritud sokid“ (vt värvitahvel 

35)
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• III koht: Elge Aas „Vilditud pottmüts“ (vt värvitahvel 27)

• Eripreemia  naha  kasutamise  eest:  Egge  Edussaar  „Handi  käsitöökotist  "jurn  hir" 

inspireeritud käekott“ (vt värvitahvel 18)

• Eripreemia idee eest: Marvi Volmer „Hõbeehted“ (vt värvitahvel 33)

Näitusele paluti lisaks auhinnasaajatele veel 8 võistlustööd: 

➔ autentse eseme koopia kategoorias: 

• Külli Valk „Ambla tanu“ (vt värvitahvel 39)

➔ inspireeritud eseme kategoorias: 

• Mareli Rannap „Karja sõba“ (vt värvitahvel 1)

• Maiu Sikk „Pätikindad“ (vt värvitahvel 7)

• Imbi Padar „Sõrmkindad „Luigi““ (vt värvitahvel 9)

• Anne Ummalas „Tuniisitehnikas käekott“ (vt värvitahvel 10)

• Liina Gavrilov „Haapsalu sall“ (vt värvitahvel 17)

• Külli Oidsalu „Äksi naise jakk“ (vt värvitahvel 12)

• Carolin Freiberg „Tubakakottidest inspireeritud väikesed erineva otstarbega kotid“ (vt 

värvitahvel 29)

Nelja  võistlustöö  autori  (Andres  Kunnus  „Räimeküpsetusrest“  (vt  värvitahvel  34),  Airi  Gailit 

„Seentega värvitud triibukangad“ (vt värvitahvel 31), Elge Aas „Vilditud müts“ (vt värvitahvel 27), 

Virge Inno „Sokid“ (vt värvitahvel 35)) tööd paluti ERMi kogusse ning tänaseks on kogud nende 

võrra rikkamad. 

 4.2  Semistruktureeritud intervjuu
Standardiseerimata  intervjuu  ehk  süvaintervjuu  all  mõistetakse  uurijate  seas  üldjuhul  avatud 

küsimustega,  sundimatus  õhkkonnas  toimuvat  vestlust  uurija  ja  respondendi  vahel,  kus  uurija 

eesmärgiks  on  saada  infot  uuritava  fenomeni  kohta  läbi  sellega  seotud  subjektide  tõlgenduse. 

Eeldatakse,  et  hästi  teostatuna  annab  süvaintervjuu  vahetumat  teavet  intervjueeritava  tunnete, 

teadmiste ja kogemuste kohta kui näiteks ankeet, kus vastusevariandid on ette antud. Süvaintervjuu 
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meetodit  valides  on  uurija  eesmärgiks  suurendada  küsimuste  valiidsust  ehk  olla  veendunud,  et 

küsimus mõõdab seda nähtust, millest ta on huvitatud. (Vihalemm 2009)'

Semistruktureeritud intervjuu on süvaintervjuu tüüp, mille küsitluskavad on planeeritud teemade ja 

võtmeküsimuste  kaupa,  kuid  küsimuste  sõnastus  ja järgnevus  on  vaba.  Semistruktureeritud 

intervjuu  on  piisavalt  paindlik  ja  võimaldab  ka  süstemaatilist  analüüsi,  kuna  teemad-

võtmeküsimused  on  samad.  Samas  ei  pruugi  olla  võimalik  erinevaid  intervjuusid  üks-üheselt 

võrrelda,  kuna  teemaarendused  võivad  eri  respondentide  puhul  olla  erinevad  ning  seega  kõik 

respondendid pole  olnud nö võrdsetes  tingimustes.  Seda  tüüpi  intervjuuga  kogutud  teave  sobib 

põhjuslike seoste leidmiseks, seletavaks uuringuks. (Vihalemm 2009)'

Intervjuu küsitluskava struktureeriti  uurimusküsimustest  lähtuvalt ning kasutati  avatud küsimusi. 

Küsitluskava  sobivuse  kontrollimiseks  teostati  prooviintervjuu  informandiga  1  MR.  Kuivõrd 

küsitluskava algversiooni sisu oluliselt ei muudetud, pigem korrigeeriti struktuuri, siis kasutatakse 

tulemuste  analüüsis  ka  prooviinteervjuud.  Küsitluskava  lõppversioon on  lisas  10.2.  Uurimustöö 

intervjuud  viidi  läbi  skype'i  või  telefoni  vahendusel,  vaid  ühe  intervjueeritavaga  kohtuti  näost 

näkku.  Telefoniintervjuude  kasuks  otsustati  põhjusel,  et  valimi  koostamisel  saaks  järgida 

geograafilist  variatiivsust.  Osalejaid  oli  üle  terve  Eesti  ning  kõikide  respondentide  vahetu 

intervjueerimine oleks olnud äärmiselt ressursimahukas. Lisaks eelistati geograafilist variatiivsust 

näost-näkku kontaktile põhjusel, et plaanis oli materjali manifestne analüüs, mis jätab kõrvale nt 

emotsioonide ja kehakeele kirjeldamise. 

 4.3  Semistruktureeritud intervjuude valim
Konkursil osales kokku 35 inimest ja käsitööga tegelev mittetulundusühing TuleLoo. 36st osalejast 

13le  esitati  intervjueerimisettepanek.  Nõusoleku intervjuuks  andsid üheksa inimest.  Informandid 

olid  Eesti  erinevatest  piirkondadest  ning  seepärast  viidi  intervjuud  läbi  peamiselt  skype'i  ja 

lauatelefoni  vahendusel.  Üht  informanti  intervjueeriti  näost-näkku.  Valim  koostati  kolmest 

printsiibist  lähtudes.  Esiteks  haarati  valimisse  nö  tüüpilised  juhtumid,  st,  et  kuivõrd  konkursile 

registreerusid peamiselt naisterahvad vanuses 35-49, siis jälgiti, et nende esindajad oleksid valimis 

kindlasti  esindatud.  Teiseks  printsiibiks oli  saavutada maksimaalne variatiivsus.  Seda põhimõtet 

järgiti püüdes tüüpiliste esindajate kõrval katta kõik vanusegrupid, jälgiti geograafilist variatiivsust 

ning  kaasati  mõlema  soo  esindajad.  Kolmandaks  lähtuti  valiku  tegemisel  esitatud  töödest.  See 

tähendab, et valimisse püüti haarata võimalikult eriilmeliste tööde autorid ehk sisuliselt oli ka selle 

valikukriteeriumi  aluseks  variatiivsus.  Valimi  koostamisel  ei  saanud  arvestada  tööde  kvaliteeti: 
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esiteks puudub töö autoril  selleks pädevus ning teiseks osalesid konkursil  pigem heade ja väga 

heade  oskustega  käsitööharrastajad.  Kvaliteedikriteeriumi  puudumine  muudab  aga  valimi  selles 

mõttes ühekülgsemaks. Seda peab arvestama ka töö põhjal üldistuste ning järelduste tegemisel.

Tabel 5: intervjuude valimi kirjeldus intervjueerimise aja, kestuse ja viisi ning valikuprintsiipide  
järgi

Informa
ndi kood

Intervjuu 
kuupäev

Intervj
uu 

kestus 
(hh:m
m:ss)

Intervjue
erimise 

viis

Sugu Vanus Elukoht Konkursitöö

1 MR 21.03.2011 00:23:23 skype'i 
kõne

N 44 Saaremaa Karja sõba

2 HV 3.04.2011 01:01:55 skype'i 
kõne

N 63 Saaremaa, 
Kuressaare

Sõrmkindad „Luigi“

3 MS 13.04.2011 00:50:21 kohtumine N 45 Tallinn labakindad

4 TT 16.04.2011 00:28:25 skype'i 
kõne

N 34 Tartu keraamilised 
magustoidukausid

5 KG 18.04.2011 00:36:30 telefonivest
lus

N 38 Lääne-Virumaa, 
Vinni

nõelakoda 

6 AV 22.04.2011 00:34:31 skype'i 
kõne

M 32 Tallinn sepistatud tööriistad

7 MH 24.04.2011 00:31:43 telefonivest
lus

N 42 Viljandi jääranahast kukrud

8 AU 26.04.2011 00:35:39 telefonivest
lus

N 33 Raplamaa, Kehtna tuniisitehnikas kott

9 AK 12.07.2011 00:35:20 skype'i 
kõne

M 54 Võrumaa Räimerest

 4.4  Blogipostituste  ja konkursitööde kirjelduste valim
Blogipostituste  valimisse  (vt  tabel  6)  kuuluvad  kõik  konkursi  „Minu  lemmik“  osalejate 

konkursiteemalised  blogipostitused.  Konkursile  registreerumisel  paluti  blogi  omavatel  osalejatel 

panna kirja selle aadress. Konkursiteemaliste blogipostituste leidmiseks vaadati läbi kirja pandud 

blogide 2011. aasta postitused.
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Tabel 6: Blogipostituste valim 

Viit Osaleja Postitus blogis või kodulehel Postituse 
kuupäev

1 B Mareli Rannap http://blog.saarevilt.eu/?p=287 7. märts 2011

2 B Liina Gavrilov http://liinarees.blogspot.com/2011/01/ermi-konkurss-ja-
pisikest-ponevust-veel.html     

7. jaanuar 2011

3 B Liina Gavrilov http://liinarees.blogspot.com/2011/03/ermi-konkursi-too-
haapsalu-sall.html       

30. märts 2011

4 B Liina Gavrilov  http://liinarees.blogspot.com/search?q=minu+lemmik 27. mai 2011

5 B Anne Ummalas http://punanelaegas.blogspot.com/ 29. märts 2011

6 B TuleLoo MTÜ http://tuleloo.edicypages.com/mtu-tuleloo/konkursid -

7 B Anne Rätsep http://www.isetegija.net/index.php?
ind=blog&op=home&idu=1868&curmese=Veebruar%202011 

18. veebruar 2011

8 B Ivi Suurekivi http://www.isetegija.net/index.php?
ind=blog&op=home&idu=24159 

13. märts 2011

9 B Karin Güldere http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=17992 31. märts 2011

Konkursitööd esitades paluti osalejatel esitada ka töö kirjeldus. Lisaks tehnilisele informatsioonile 

põhjendasid paljud osalejad oma lemmiku valikut ning kirjeldasid töö valmimise emotsionaalsemat 

poolt. Konkursile esitatud kirjeldustest analüüsi kaasatud tekstilõigud on esitatud lisas 10.4. 

 4.5  Intervjuude, blogipostituste ja konkursitööde lisade 
analüüsivõtted

Intervjuude,  blogipostituste  ja  konkursitööde  analüüsimisel  kasutati  kvalitatiivset  analüüsi 

horisontaalsel analüüsimeetodil, mis võimaldab luua keerulisi ja mitmekihilisi koode. Kvalitatiivse 

tekstianalüüsi koodide alla  koondatud juhtumeid ei  loendata,  vaid vaadeldakse terviklikumalt  ja 

kontekstiliselt. (Vihalemm 2009)' 

Koodisüsteem  loodi  pärast  põhjalikku  tutvumist  materjaliga.  Süsteemi  loomisel  arvestati  ka 

intervjuu  struktuuri  ning  töö  uurimisküsimuste  ja  teoreetiliste  lähtekohtadega.  Kodeeriti 

manifestselt tsiteeritavad tekstilõigud. Analüüsimisel kasutati kvalitatiivse andmeanalüüsi tarkvara 

XSight, mis võimaldas kogutud materjali paindlikult ja kiiresti töödelda. Järgiti horisontaalanalüüsi 

põhimõtet st, et teksti analüüsiti vastaja tasandil jälgides iga vastaja vastuseid läbi kogu intervjuu. 

Kasutati kompleksset järeldusteni jõudmise viisi, mis hõlmab korduvat tagasipöördumist uuringu 

juba  läbitud  etappide  juurde  ja  eri  tööetappide  üheaegsust  viisil  nagu  seda  kirjeldab  Laherand 
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http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=17992
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http://blog.saarevilt.eu/?p=287


(2008: 53-55) Analüüsi vältel liiguti  korduvalt  analüüsilt uurimisküsimuste juurde ja jälle tagasi 

ning korrigeeriti vajadusel koodisüsteemi. 

Teksti  analüüsidel  koondati  ja  selekteeriti  teatud  alateemaga  seonduvad  tekstilõigud  esmalt 

nominaalkoodide alla ning järgnevalt liigendati alateemade väited interpreteerivate koodide alla. 

Intervjuudega kogutud materjali põhjal loodi järgmised analüüsikategooriad: 

 1  Käsitööharrastaja portree

 1.1  Käsitöö rollid

 1.1.1  käsitöö kui armastatud hobi

 1.1.2  käsitöö kui elukutse või sissetulekuallikas

 1.1.3  käsitöö kui loominguline eneseväljendus

 1.1.4  käsitöö kui uurimisobjekt

 1.1.5  käsitöö kui eriala

 1.1.6  käsitöö kui eluviis

 1.1.7  käsitöö kui imetlemise ja tarbimise objekt

 1.1.8  käsitöö kui kogukondlik eluviis

 2  ERMi eesmärgid ja rollid

 2.1  ERMi eesmärgid ja tegevus 

 2.2  ERMi rollid

 2.2.1  ERM kui koguja ja säilitaja

 2.2.2  ERM kui eestlaste identiteedi kandja 

 2.2.3  ERM kui uurija ja autoriteet 

 2.2.4  ERM kui harija ja propageerija

 2.2.5  ERM kui infopank ja inspiratsiooniallikas

 3  ERMi-kogemus  

 3.1  Püsiekspositsioon ja näitused

 3.2  Trükised

33



 3.3  Kogud

 3.4  Töötajad 

 4  Koostöö ERMiga

 4.1  Ootused

 4.2  Koostööviisid

 4.2.1  „kirjasaatjana“

 4.2.2  oma oskuste rakendamist ERMi huvides

 4.2.3  näituste kavandamine

 4.2.4  osalemine ERMi ettevõtmistes

 4.2.5  ERMi kompetentsi vahendamine

 4.2.6  ERMi sertifikaat

 4.2.7  uurimustöö teostamine

 4.2.8  ERMi käsitööharrastajatest sõprade seltsi loomine

 4.2.9  andmebaaside digitaliseerimisele kaasa aitamine ja sinna info laadimine 

 4.2.10  järjepidev koostöö organisatsioonide tasandil

 5  Konkursi „Minu lemmik ERMi kogudes“ refleksioon osalejate seas

 6  Konkursitööd

 6.1  Ajendid lemmiku valimisel

 6.1.1  eseme päritolu

 6.1.2  eseme erilisus ja maagia

 6.1.3  eseme praktilisus

 6.1.4  materjal

 6.1.5  käsitöötehnika

 6.1.6  eseme sobivus kaasaega

 6.1.7  muster
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 6.1.8  esteetiline väärtus

 6.2  Interpreteerimisstrateegiad

Tulemustes  esitatakse  analüüsikategooriat  kirjeldav  tekst,  illustreerivad  otsetsitaadid  ja  nende 

interpretatsioon. Tsitaadid on esitatud kursiivkirjas ning iga tsitaadi järel on sulgudes kood, mis 

viitab  tsitaadi  allikale.  Tsitaatide  valimisel  on  lähtutud  suurima  intensiivsuse  või  variatiivsuse 

põhimõttest. 

 4.6  Kontentanalüüs
Tekstide  sisuanalüüs  ehk  kontentanalüüs  tähendab,  et  tekstides  sisalduva  teabe  olemasolu 

fikseeritakse  ning  süstematiseeritakse  teatavate  märksõnade  ehk  koodide  alla.  Koodid  on 

kokkuleppelised  kategooriad,  mis  võtavad  üldistavalt  kokku  tekstides  “hajali”  oleva  teabe. 

(Vihalemm: 2009)'

Kontentanalüüs on vanim sotisaalteaduslik tekstianalüüsi meetod. Tänaseks on aga raske meetodit 

ühemõtteliselt  kirjeldada  arvestades  rikkalikku  ja  varieeruvat  temaatilist  kirjandust.  Algselt 

keskenduti kontentanalüüsis vaid teksti sisu kvantitatiivsetele aspektidele, järgnevalt laienes mõiste 

kõikidele  protseduuridele,  mis  opereerivad  kategooriatega,  kuid  vähemalt  püüavad  neid 

kvantitatiivselt  väljendada.  Kvalitatiivse  kontentanalüüsi  kasutusele  võtmine  on  aga  muutunud 

raskeks kontentanalüüsi eristamise teistest analüüsimeetoditest. Kontentanalüüsi protseduuride valik  

on  tohutu  ning  kontentanalüüsiks  võib  nimetada  põhimõtteliselt  kõiki  neid  tekstianalüüsi 

meetodeid,  mis  lähenevad  tekstile  kategooriate  abil.  Selles  mõttes  on  kontentanalüüs  pigem 

uurimisstrateegia  kui  kindel  tekstianalüüsimeetod.  Teistest  tekstianalüüsimeetoditest  erineb 

kontentanalüüs  selle  poolest,  et  kategooriate  süsteem  on  fikseeritud  enne  kodeerimist  ning 

muudatusi  selles  üldjuhul  ei  tehta.  Koodisüsteemi  muutmisel  kodeeritakse  kogu materjal  uuesti 

kasutades uut kategooriate süsteemi. (Titscher et al 2000: 55)

Antud töös ei ole samuti fookuses mitte analüüsiühikute kogus, vaid nende tähenduslik sisu st, et 

teostati kvalitatiivne kontentanalüüs. Kategooriaid oli kaks: ERM kui kõneaine ja ERMi konkurss 

kui kõneaine.

 4.7  Foorumipostituste valim
Foorumipostituste valmisse (vt tabel 7) kuuluvad kõik foorumite isetegija.net ja kullaketrajad.net 

ERMi- ja konkursi „Minu lemmik“ teemalised foorumipostitused. Foorumipostitused leiti kasutades 
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foorumite otsingumootorites otsisõna „Eesti Rahva Muuseum“ ja „ERM“. Lähtudes kontentanalüüsi 

kategooriatest  arvati  uurimismaterjali  hulka  kõik  otsisõnadega  leitud  postitused  ning  nendega 

sisuliselt seotud postitused ehk kogu teemaarendus. 23 teemas käsitleti ERMi teemat kokku 307. 

postituses. Lisaks oleks olnud võimalik otsingusõnadena kasutada ka nt ERMi trükiste pealkirju 

ning siis oleks valimi hulka sattunud foorumipostituste hulk olnud tõenäoliselt suurem. Seda teed 

siiski ei mindud, sest tõenäoliselt ei oleks see lisanud sisulist variatiivsust.

Tabel 7: Foorumipostituste valim 

Viit Alafoorumi ja 
teema 

nimetus

Kontentanalü
üsi kategooria

Foorum Link teemale Postituste arv 
teemas/ERMi

ga seotud 
postituste arv 

teemas

Postitust
e 

ajavahe
mik

Viima
ti 

külast
atud

1 F alafoorumi 
“Käsitöö läbi 
aegade Eestis ja 
mujal” teema 
“Eesti 
rahvariided”

ERM kui 
kõneaine 

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=380&highlight
=eesti+rahva+mu
useum 

268/79 20. 
oktoober 
2005 - 13. 
veebruar 
2011

28. 
veebrua
r 2011

2 F alafoorumi 
“Käsitööraamatu
d” teema “Otsin 
“Haapsalu salli” 
raamatut”

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.  php?  
t=14543&highlig
ht=eesti+rahva+
muuseum 

21/3 1. veebruar 
2010 – 18. 
september 
2010 

28. 
veebrua
r 2011

3 F alafoorumi 
“Käsitöö läbi 
aegade Eestis ja 
mujal” teema “ 
Eesti 
rahvuspapud ehk 
folkrs`id”

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=11238&highlig
ht=e  esti+rahva+  
muuseum 

62/1 16. 
veebruar 
2009 – 3. 
detsember 
2009

28. 
veebrua
r 2011

4 F alafoorumi 
“Käsitööraamatu
d” teema 
“Mannineni 
Rahvarõivaste 
ajalugu”

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=11839&start=0
&postdays  =0&po  
storder=asc&high
light=eesti+rahva
+muuseum    

68/68 15. aprill 
2009 – 8. 
juuli 2009

28. 
veebrua
r 2011

5 F alafoorumi 
“Käsitöö läbi 
aegade Eestis ja 
mujal” teema “ 
Kõladega 
kooskudumine”

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=6328&start=0&
postdays=0&post
order=asc&highli
ght=erm 

418/5 23. 
oktoober 
2007 - 28. 
veebruar 
2011

28. 
veebrua
r 2011
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http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=6328&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=6328&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=6328&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11839&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11839&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11839&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11839&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11839&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11839&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11839&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11238&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11238&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11238&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11238&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11238&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11238&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14543&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14543&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14543&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14543&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14543&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14543&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=380&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=380&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=380&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=380&highlight=eesti+rahva+muuseum
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=380&highlight=eesti+rahva+muuseum


6 F alafoorumi 
“Käsitööalased 
kuulutused” 
teema “ 
Puuvillased 
rahvariide-
triibustikuga 
kangad“

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=17379&start=0
&postdays=0&po
storder=asc&high
light=erm 

68/1 8. jaanuar 
2011 – 28. 
veebruar 
2011

28. 
veebrua
r 2011

7 F alafoorumi 
“Vabad teemad” 
teema 
Autorikaitsest

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=1128&start=16
0&postdays=0&p
ostorder=asc&hig
hlight=erm 

366/5 30. jaanuar 
2006 – 11. 
veebruar 
2011

28. 
veebrua
r 2011

8 F alafoorumi 
“Käsitöö läbi 
aegade Eestis ja 
mujal” teema “ 
Vööd“

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=295&start=0&p
ostdays=0&posto
rder=asc&highlig
ht=erm 

238/6 10. 
oktoober 
2005 – 7. 
veebruar 
2011

28. 
veebrua
r 2011

9 F alafoorumi 
“Käsitööraamatu
d” teema 
Käsitööraamatud 
läbi aegade

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=7419&start=0&
postdays=0&post
order=asc&highli
ght=erm 

38/3 19. 
detsember 
2007 – 5. 
aprill 2010

28. 
veebrua
r 2011

10 F alafoorumi 
“Vanakraamiladu
” teema “Laadad 
2009“

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=10793&start=8
0&postdays=0&p
ostorder=asc&hig
hlight=erm 

96/1 7. jaanuar 
2009 – 5. 
detsember 
2009

28. 
veebrua
r 2011

11 F alafoorumi 
“Pitsid” teema 
„Tüllpits?“

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=11984&start=0
&po  stdays=0&po  
storder=asc&high
light=erm 

23/14 4. mai 2009 
– 20. 
oktoober 
2009

28. 
veebrua
r 2011

12 F alafoorumi 
“Vanakraamiladu
” teema  „Näitus 
EHE 
RAHVUSLIK 2. 
- 24. veebruar 
ERM'is Tartus“

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.n  et/phpBB2/vi  
ewtopic.php?
t=10968&start=0
&postdays=0&po
storder=  asc&high  
light=erm 

10/10 22. jaanaur 
2009 – 25. 
veebruar 
2009

28. 
veebrua
r 2011

13 F alafoorumi 
“Käsitööraamatu
d” teema  „Uued 
eestikeelsed 

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=8502&start=20

248/3 24. jaanuar 
2008 – 29. 
jaanuar 
2009

28. 
veebrua
r 2011
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http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8502&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8502&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10968&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10968&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10968&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10968&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10968&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10968&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10968&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11984&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11984&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11984&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11984&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11984&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=11984&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10793&start=80&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10793&start=80&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10793&start=80&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10793&start=80&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10793&start=80&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=295&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=295&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=295&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1128&start=160&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1128&start=160&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1128&start=160&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=17379&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=17379&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm
http://www.isetegija.net/phpBB2/viewtopic.php?t=17379&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=erm


raamatud 2008“ &postdays=0&po
storder=asc&high
light=erm 

14 F alafoorumi 
“Vabad teemad” 
teema  „Millest 
mõtled praegu 
3/2008“

ERM kui 
kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=8800&start=13
20&postdays=0&
postorder=asc&hi
ghlight=eesti+rah
va+muuseum 

1327/1 9. mai 2008 
– 7. 
oktoober 
2008

28. 
veebrua
r 2011

15 F alafoorumi 
“Majapidamine” 
teema 
“Ettepanekud” 

ERM kui 
kõneaine

kullaketra
jad.net

http://www.kullak
etrajad.ne  t/viewto  
pic.php?id=1112 

16/4 3. juuni 
2008 – 4. 
november 
2008

28. 
veebrua
r 2011

16 F alafoorumi “ 
Käsitööst 
üldiselt“ teema 
“Kudumisvagun: 
24. nov. 
Tallinnast 
Tartusse. Aga see 
pole veel kõik..”

ERM kui 
kõneaine

kullaketra
jad.net

http://www.kullak
etrajad.net/viewto
pic.php?
pid=15272#p152
72 

4/4 23. 
november 
2006 – 25. 
november 
2006

28. 
veebrua
r 2011

17 F alafoorumi 
„Lobanurk“ 
teema „Kuhu 
minna, mida 
teha?“

ERM kui 
kõneaine

kullaketra
jad.net

http://www.kullak
etrajad.net/viewto
pic.php?
id=55&p=4 

266/15 29. 
detsember 
2005 – 29. 
september 
2010

28. 
veebrua
r 2011

18 F alafoorumi 
“Kullaketramine“ 
teema “Tallinna 
käsitööliste 
seltsielu”

ERM kui 
kõneaine

kullaketra
jad.net

http://www.kullak
etrajad.net/viewto
pic.php?
id=633&p=1 

398/3 16. 
november 
2006 – 27. 
veebruar 
2011

28. 
veebrua
r 2011

19 F alafoorumi “ 
Käsitööst 
üldiselt“ teema 
“Eesti 
rahvarõivad ja 
mustrid ning 
nende tähendus”

ERM kui 
kõneaine

kullaketra
jad.net

http://www.kullak
etrajad.net/viewto
pic.php?
id=603&p=1 

43/8 24. 
oktoober 
2006 – 13. 
august 2010

28. 
veebrua
r 2011

20 F alafoorumi 
“Käsitööst 
üldiselt“ teema 
“Rahvarõivas”

ERM kui 
kõneaine

kullaketra
jad.net

http://www.kullak
etrajad.net/viewto
pic.php?id=290 

61/22 27. 
veebruar 
2006 – 19. 
august 2009

28. 
veebrua
r 2011

21 F alafoorumi 
“Käsitööüritused 
ja 
käsitöökursused” 
teema “ Eesti 

ERMi konkurss 
kui kõneaine

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=17350&postday
s=0&postorder=a

27/27 5. jaanuar 
2011 – 30. 
mai 2011

30. 
juuli 
2011
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Rahva Muuseumi 
käsitöökonkurss“

sc&start=20 

22 F alafoorumi 
“Käsitöö läbi 
aegade Eestis ja 
mujal” teema 
“Arutelu Eesti 
Muuseumide 
portaali ja ERMi 
virtuaalkogude 
üle”

ERMi konkurss 
kui kõneaine 

isetegija.n
et

http://www.iseteg
ija.net/phpBB2/vi
ewtopic.php?
t=18040 

20/20 5. jaanuar 
2011 – 30. 
mai 2011

30. 
juuli 
2011

23 F alafoorumi 
„Kullaketrajad“ 
teema „Eesti 
Rahva Muuseumi 
käsitöökonkurss“

ERMi konkurss 
kui kõneaine 

kullaketra
jad.net

http://www.kullak
etra  jad.net/viewto  
pic.php?id=1679 

8/8 6. jaanuar 
2011 – 30. 
märts 2011

30. 
juuli 
2011

 4.8  Kontentanalüüsi käik
Uurimisküsimustest  lähtudes defineeriti  kaks kontentanalüüsi  kategooriat:  ERM kui  kõneaine ja 

ERMi konkurss kui kõneaine. Kontentanalüüsi ühikuks oli foorumipostitus. Analüüsiühikud leiti 

kontentanalüüsi valimi peatükis (vt peatükk 4.7) kirjeldatud viisil. Kodeeritud materjal esitatakse 

tulemustes lühikese kokkuvõtte ja üldistusena koos illustreerivate tsitaatidega. Tsitaadid on esitatud 

kursiivkirjas ning iga tsitaadi järel on sulgudes kood, mis viitab tsitaadi allikale. Tsitaatide valimisel 

on lähtutud suurima intensiivsuse või variatiivsuse põhimõttest. 

 4.9  Kvalitatiivsete uuringute kriitika
Kvalitatiivseid  uuringuid  peetakse  sotsiaalteaduste  metodoloogiat  käsitlevas  kirjanduses  sageli 

sobivaks  vaid  uuringu  varases  staadiumis,  mil  uurimisprobleemi  kohta  veel  kvantitatiivsete 

meetodite kasutamiseks liialt vähe andmeid. Reliaabseid ja valiidseid tulemusi tagavad kriitikute 

hinnangul siiski kvantitatiivsed meetodid. Kvalitatiivsete meetodite reliaablust ja valiidsust seatakse 

aga  sageli  küsimärgi  alla.  Mõlemal  puhul  heidetakse  ette  uurija  subjektiivsust  tulemuste 

analüüsimisel. Kvalitatiivsetes uuringutes on küsimusi tekitanud nt juhtumite eri kategooriate alla 

liigitamise  järjekindlus,  vastuolud  intervjuude  transkribeerimisel  ja  transkribeeringute  hilisemal 

tõlgendamisel,  järeldustes toetumine lühikestele vestluskatketele või üksikutele analüüsiühikutele 

jne (Silveman 2000: 9-11) 

Kriitikutega saab nõustuda teatud piirini: kvalitatiivsete meetodite vaieldamatu eelis on paindlikkus 

andmete  kogumisel  ning  võimalus  minna  teemas  sügavuti  –  just  see  oli  üks  põhjuseid,  miks 
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otsustati  põhilised  andmed  koguda  semistruktureeritud  intervjuude,  mitte  küsitluse  abil.  Samuti 

võimaldas semistruktureeritud intervjuu küsitluskava üles ehitada struktureeritult ning läbida selle 

jooksul  kõik  töö  seisukohalt  olulised  teemad,  minnes  vajadusel  kaasa  respondentide 

teemaarendusega ning muutes teemade järgnevust. Kogutud andmete analüüsimisel pöörduti samuti 

kvalitatiivsete  meetodite  poole,  et  tagada  kogutud  materjali  sisu  põhjalik  kirjeldamine, 

kokkuvõtmine  ning  sisuline  tõlgendamine.  Uurimustööd  kavandades  leiti,  et  valitud  meetodid 

pakuvad kõige paremat võimalust töö eesmärgi saavutamiseks: kvantitatiivsed meetodid ei oleks 

taganud piisavalt põhjalikku sissevaadet sihtgrupi hoiakutesse ja hinnangutesse ega andnud vastust 

uurimisküsimustele. 

40



 5  Tulemused 
Tulemuste  peatükis  kasutatakse  analüüsimaterjalina  konkursil  „Minu  lemmik  ERMi  kogudes“ 

osalenud  käsitööharrastajatega  tehtud  intervjuusid,  konkursitöid  koos  lisadega  ja  ERMi  ning 

konkursiteemalisi foorumi- ja blogipostitusi. 

Tulemuste  peatüki  juhatab  sisse  käsitööharrastaja  portree.  Tulemused  esitatakse  peatükis 

analüüsikategooriatele ning kontentanalüüsikategooriatele vastavalt liigendatult. 

 5.1  Käsitööharrastaja portree
Esmalt  väärib  uurimismaterjali  põhjal  lähemat  kirjeldamist  uurimustöö  peategelane,  konkursil 

osalenud  käsitööharrastaja.  Lisaks  iseloomustamisele  aitab  käsitööharrastaja  portree  paremini 

hinnata  tema  ERMiga  seotud  huvide  ringi  ning  potentsiaali  koostööpartnerina.  Siin  visandatud 

portree tugineb konkursile registreerumisel esitatud andmetel ja intervjuude käigus antud vastustel. 

Portreteerimisel on keskmes portreteeritava suhe käsitööga – käsitöö roll tema elus. 

Konkursile registreerumisel esitatud andmed võeti kokku alapeatükis 4.1.2 „Konkursil osalejad“. 

Andmete põhjal on keskmine konkursil osaleja käsitööga tihedalt seotud ning valdkonnas aktiivselt 

tegutsev naine vanuses 35-49. Ta mitte ainult  ei tegele ise käsitööga, vaid panustab tõenäoliselt 

suuremal või vähemal määral erinevate käsitööühenduste tegevusse ning suhtleb nende vahendusel 

teiste käsitöötegijatega. Mitmed osalejatest tegutsevad ka virtuaalses maailmas olles seotud mõne 

virtuaalse  käsitöökogukonnaga  ja/või  pidades  käsitööblogi.  Värvikama  pildi  aitavad  maalida 

intervjuud.

Käsitööharrastajate elu on käsitööga tihedalt seotud. See on tegevus, millele nad on pühendunud, 

mis neid huvitab ning millele nad võimalusel kulutavad märkimisväärse osa oma ajast.  Nad on 

selles valdkonnas väga asjatundlikud. Kiindumus käsitöö vastu on sageli alguse saanud lapsepõlvest 

ning  käsitööarmastuse  kujunemisel  on nii  mõnigi  kord  olulist  rolli  mänginud kas  vanemad või 

vanavanemad.

„Käsitöö on minu jaoks olnud vist üsna lapsest saati siukene minuga kaasas käiv nähtus /.../  

ema ja vanvan-vanema-vanaema tegi käsitööd jah ja noh - mis see laps ikka siis – tahab ju  

kõike järgi teha? /.../ ema naerab siiamaani et ma olevat viieaastane olnud kui olin nõudnud  

endale juba puuvardaid. /.../ Nii et õppisin kukepõlle kuduma siis laua all.“ (2 HV)
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Käsitöö  roll  on  sedavõrd  oluline,  et  võib  muutuda  osaks  minapildist:  käsitööl  on 

iseenesestmõistetav koht nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus. Käsitöö on tegevus, ilma milleta 

käsitööharrastajad  oma  elu  ette  ei  kujuta,  käsitöö  on  neile  midagi  väga  omast.  See  on  pärand 

vanematelt ja vanavanematelt ning eluaegne armastus. 

"Jube raske on, ega ma selles selles mõttes ei mäleta ennast kui mingit käsitöömeistrit või  

käsitöötegijat. Kogu aeg ma teen siukest et et eluaeg on nagu midagi tehtud kogu aeg et  

lapsest saadik et... nikerdatud ja noh... ikka siuke isetegija rohkem et... see on nagu hobi ka  

nagu olnd pigem et nüüd ta on nagu kasvand nagu välja siukseks tööks nagu eriti et. Et noh  

ma ei oskagi ennast nagu, noh ma ma ei võta seda kui mingit mingit erilist taotlust et noh 

see käibki nagu minu elu juurde et.“ (6 AV)

Käsitöö  võib  käsitööharrastajate  elus  täita  erinevaid  rolle.  Intervjuude  põhjal  saab  välja  tuua 

kaheksa erinevat  rolli:  (1)  käsitöö  kui  armastatud  hobi,  (2)  käsitöö  kui  elukutse  või 

sissetulekuallikas, (3) käsitöö kui loominguline eneseväljendus, (4) käsitöö kui uurimisobjekt, (5) 

käsitöö kui eriala, (6) käsitöö kui eluviis, (7) käsitöö kui imetlemise ja tarbimise objekt, (8) käsitöö 

kui kogukondlik eluviis.  Loetletud kaheksa rolli  tavaliselt  kombineeruvad omavahel ja sõltuvalt 

eluetapist on nad käsitööharrastajate elus kas tähtsamal või vähemtähtsamal kohal. Vajadusel teevad 

nad ruumi teistele elutähtsatele rollidele, kuid ootavad ikka ja alati oma „hetke“.

„Jaa... sest lapsena see oli väga suur huvi et noorest põlvest seni kuni lapsed sündisid, siis  

ei olnud enam aega mingit, siis mingid aastad jäid vahele, kus väga vähe sai teha.  Aga jah  

varem on käsitöö olnud rohkem selline nagu ei oleks ette kujutanud et sellest võiks... et see  

võiks olla nagu kuidagi elukutsega seotud. /../ Et ta oli niisugune hobi /.../“ (4 TT)

➔ Käsitöö kui armastatud hobi

Paljude käsitööharrastajate jaoks on käsitöö armastatud hobi, millega nad oma tarbeks ja rõõmuks 

vabadel hetkedel tegelevad ning mille juurde nad ikka ja jälle tagasi pöörduvad.

„/.../ see on pigem sedasi et, et ma kasutaks kõik vabad momendid selle tegemiseks sest nüüd  

ma olen juba pensionil jah-ja, eeet et noh ma oleks tahtnud ju ammuilma seda teha aga 

kuna  ikkagi  põhitöö  jah  ja  lapsed  ja  pere  ja  kõik  on  nõudnud  seda  eee  siis  mul  seda 

võimalust pole olnud et nüüd ma ikkagi, noh oma neli-viis tundi kui võimalik.“ (2 HV)

➔ Käsitöö kui elukutse või sissetulekuallikas

Mõnele käsitööharrastajale on tema oskused kas põhiliseks või kõrvalsissetulekuallikaks. Võimalusi 
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loetleti mitmeid: töötati käsitööõpetajana, anti oma oskuseid edasi koolitajana, omati firmat, mis 

pakkus käsitöötooteid ja erinevatel käsitööoskustel põhinevaid teenuseid või turustati oma oskusi ja 

loomingut  mõnel  muul  kättesaadaval  moel.  Käsitöö  võis  sissetulekuallikana  pakkuda  meeldivat 

alternatiivi õpitud erialale.

„/.../ ei kujutanud ette et et kuigi ma olin kindlasti niimoodi üle keskmise  käsitööhuviline ja  

tegin endale näiteks 13-aastaselt rahvariided tikkisin ja töötasin mingit aega UKUs isegi  

keskkoolis  kudusin  neile  seelikuid,  rahvariideseelikuid,  teljed  olid  mul  kodus,  et  siis  ei  

kujutanud ette et oleks võimalik sellest ära elada ja seda see ei olnud, ei kaalunud seda 

niimoodi elukutse valikul. Aga siis nüüd laste juurest nüüd ma olen tüdinenud oma kirjatööst  

ja paberimäärimisest  ja just  üritan niimoodi vähemalt  osaliselt  sellele üle minna et...  et  

käsitööst saaks ka selline nagu üks minu põhitöödest.“ (4 TT)

➔ Käsitöö kui loominguline eneseväljendus

Paljudele  on  käsitöö loominguline  eneseväljendus,  mis  annab võimaluse  näidata  oma oskusi  ja 

kujutlusvõimet. Käsitöö on tegevus, mille juures on neile olulised kõik etapid alates ideest lõpetades  

teostamise ja esitlemisega. Tööprotsess pakub neile kuhjaga emotsioone: vaimustust heast ideest, 

rahulolematust  tagasilöökide  puhul,  rahulolu  töö  valmimisel  ja  eesmärgi  saavutamisel.  Nad 

hindavad väljakutseid, mis panevad mõtted tööle, on inspireerivad, arendavad ning eneseteostust 

pakkuvad.  Nad  lihvivad  oma  oskuseid  ning  täiendavad  neid  uute  tehnikate  ja  võtetega.  Nad 

näitavad  hea  meelega  oma  tööd  teistele  ning  oskavad  hinnata  ka  teiste  käsitööharrastajate 

loomingut.

 „/.../ minu jaoks on see hästi oluline et et et just nagu tänapäevaseks muuta ja eee mit-mitte  

istuda nagu selles kinni mis kunagi oli vaid vaid võtta sealt see kübeke ja ja panna nagu see  

kasvama /.../ kui ma mõtlen sõnale käsitöö et noh, et et ma ei,  minu, noh see on ka käsitöö 

et osta poest lõnga ja-ja ja-ja midagi kududa kuskilt vaadata mõni muster, see on see on  

kahtlemata käsitöö aga, aga min-minu-minu jaoks on käsitöö natuke rohkem. Ta on ka võib-

olla  ka  mingi  hinge  ja  ja  ja  väega  ja  rohkem  nagu  mõtlemist  mõtlemist  vajab  nagu  

tegemist.“ (7 MH)

➔ Käsitöö kui uurimisobjekt

Kõige  üldisemalt  öeldes  võib väita,  et  käsitööharrastajaid  huvitab käsitöö.  Aeg-ajalt  pakub aga 

konkreetne  valdkond  mõnele  neist  erilist  huvi  ning  siis  ollakse  valmis  põhjalikult  süvenema. 
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Pühendutakse  näiteks  rahvusliku  kinda,  rahvariiete,  pitside  vms  uurimisele.  Kuna 

käsitööharrastajate  elus  on  käsitöö  olulisel  kohal,  siis  saadab  teoreetilisi  uuringuid  tavaliselt 

teemakohane  praktika  ning  mõnel  puhul  ka  soov  uurimistulemusi  jagada  koostades  näiteks 

uurimustöö, postitades käsitööfoorumisse või blogisse või andes välja raamatu. Siis ollakse oma 

teadmiste põhjalikkuse üle uhke ning jagatakse neid rõõmuga.

„/.../ mis mul endale südamelähedane on on needsamad mustrid, rahvuslikud tikandid. Ja-ja  

mul on lausa koos sõbrannaga plaanis ka midagi raamatu moodi kokku panna sellel teemal 

Virumaa kohta.“ (5 KG)

➔ Käsitöö kui eriala

Käsitööharrastajaks  ei  ole  alati  iseõppija  –  mõned  neist  on  omandanud  või  omandamas 

käsitöövaldkonna eriala; mõnel juhul võib haridustee olla katkenud. Sellisel juhul mõeldakse või 

ollakse mõelnud võimalusele ennast valdkonnas erialaselt teostada kas praktikuna või akadeemilises  

sfääris.

„/.../ ma olen ka seal kultuuriakadeemias niiöelda, õpin rahvuslikku ehitust.“ (6 AV)

➔ Käsitöö kui eluviis 

Mõnikord  on  käsitöö  igapäeva  elupraktikasse  sedavõrd  sisse  juurdunud,  et  sellest  on  saanud 

loomulik elu osa, mida on raske defineerida harrastuse või elukutsena. Käsitöö on osa eluviisist ja 

olemisest ning sünnib igapäevavajadustest. 

„Ma ka'i mõista ütel no teed iks kuigivõrd.../.../ oskas sa ütel no tarbe-tarbet-tarbeeseme ja  

no... sepätüüd ja no no trei trei ja ja noh ütle säändse remonditüü ja... /.../ a no endale iks 

ole kõik riistad ja säendsed noh teind. /.../ noh nii nii palju kui indä indä elämiseh vaja on  

no.“ (9 AK)

Käsitööoskused on tarbeoskused, mida väärtustatakse ning mille edasiandmist meistrilt õpipoisile 

või vanematelt lastele peetakse vajalikuks. Kui oleks vaid noori kes õppida tahavad.

„Sellise jah spetsiifilise oskuse... kao-kaosse lihtsalt ärä jah. /.../  ma käie /.../  noh Kaika  

suveülikuuli et minge saatke mõni poiss opma noh et too vanamehe mano kes mõistse noh  

väga väga hästse noid obese obese riistu tettä ja... /.../ No ma'i tiia keegi es viitsi noh... iist  

võtta ja ja vanamees ääki kooli ja.... “ (9 AK)
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➔ Käsitöö kui imetlemise ja tarbimise objekt

Asjatundjana oskavad käsitööharrastajad lugu pidada ka teiste käsitööst, olgu see siis endisaegne 

või tänapäevane. Nad on valmis seda nii imetlema kui ka ostma. 

„Olen olnud kogu aeg huvitatud sellest ka mida teised teevad ja näiteks mis muuseumides  

on, mida on vanasti  tehtud ja olen olnud ka selline kunde teistele, et hea meelega nagu  

ostnud käsitsi tehtud asju ja nagu hinnanud seda niimoodi et  noh päris kõike ei jõua ei  

suuda ei oska ise teha. Et olen olnud ka selline nagu tarbija mõnes mõttes. Või ka lihtsalt  

imetleja.“ (4 TT)

➔ Käsitöö kui kogukondlik eluviis

Paljudele käsitööharrastajatele meeldib suhelda inimestega, kes mõistavad kiindumust käsitöö vastu 

ning  on  samuti  ennast  suuremal  või  vähemal  määral  käsitöötegemisele  pühendanud.  Sageli 

kuuluvad nad seepärast  mõnda ühendusse,  mille  nurgakiviks on käsitööhobi.  Liikmelisus  annab 

neile  võimaluse  enda  loomingut  eksponeerida,  saada  informatsiooni  ja  tagasisidet,  jagada  oma 

emotsioone ning suhelda südamelähedasel teemal inimestega, kes nende huvi mõistavad. See on 

ühine  kogukond,  mille  toimimismehhanisme  ühiselt  aktsepteeritakse  ja  mille  norme 

aktsepteeritakse. Käsitöökogukonnal ja kogukondlikul tegevusel võib käsitööharrastajate elus olla 

väga  oluline  roll,  olgu  see  siis  kas  reaalses  või  virtuaalses  maailmas  eksisteeriv  või  kokteil 

mõlemast.

„Ja-aa nüüd viimasel  ajal  et  ma olen seal  isetegija  foorumis  liige  olnud üks  kolm-neli  

aastat, et selle aja jooksul ka on nagu kui juba hakkad blogi tegema ja-ja siis ei ei tee ju  

sinna sissekandeid üks kord aastas vaid tahad ikka pidevalt sinna midagi üles panna et siis  

pead  ikka  kogu  aeg  käsitööd  tegema  et  siis  see  sinna  blogisse  üles  panna  teistele  

vaatamiseks /.../“ (1 MR)

 5.2  ERMi eesmärgid ja rollid
ERM on käsitööharrastajatele tuttav muuseum, mida nad peavad enda jaoks väga huvipakkuvaks. 

Käsitööharrastajad on üldjuhul ühel või teisel moel ERMiga kokku puutunud. Nad peavad ERMi 

olemasolu vajalikuks ning selle kogusid väga väärtuslikuks. Side muuseumiga ei pruugi siiski olla 

väga  tugev  ning  teadmised  ERMi  eesmärkidest  ja  tegevusest  väga  põhjalikud. Üldjuhul  on 

käsitööharrastajate suhe muuseumiga vajaduspõhine – nad pöörduvad muuseumi poole siis, kui see 

on  nende  käsitööhuvist  sündinud  eesmärgi  täitmiseks  vajalik  ning  sellelt  pragmaatiliselt 
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positsioonilt pärineb ka nende teadlikkus ja muuseumikogemus. 

Käsitööharrastajate  teadlikkust  ERMist  saab  vaadelda  kolmel  tasandil:  esiteks  teadlikkus 

põhifunktsioonidest,  teiseks  visioonist  ja  eesmärkidest  ning  kolmandaks  ERMi  igapäevastest 

tegevustest. ERMi rolle mõtestatakse põhifunktsioonide kaudu. 

 5.2.1  ERMi eesmärgid ja tegevus 

ERMi  eesmärkidega,  nii  nagu  need  sõnastatud  ERMi  arengukavas,  käsitööharrastajad  üldiselt 

peensusteni kursis ei ole, kuid nad teavad olulisemaid ERMi tegevussuundi. Nende jaoks on ERMi 

tuum selle kogud ning nii ERMi eesmärgid kui ka funktsioonid seostavad nad ennekõike kogudega. 

Märksõnad, mida nad ERMi eesmärkidest ja rollist rääkides kasutavad on: „arhiiv“, „talletamine“, 

„säilitamine“,  „kogumine“,  „hoidmine“,  „identiteet“,  „uurimine“,  „järjepidevus“.  Peamiselt 

passiivsete  ja  sissepoole  suunatud  märksõnade  kõrval  mainivad  nad  „populariseerimist“,  mida 

näevad ERMi teostamas ennekõike näituste korraldamise ja publitseerimise kaudu. 

„Noh  nende  eesmärk  on  algusest  peale  olnud  koguda  ja  säilitada  Eesti  rahvarii-  

rahvakunsti, rahvakäsitööd eee Eestiga seotud esemeid, Eesti lugusid. Ühesõnaga säilitada 

Eesti identiteeti peegeldavaid lugusid, teadmisi ja esemeid ja... ja neid siis kättesaadavaks  

teha, kõigile. /.../ Näituste ja kogude kasutamise ja... ja püsiväljapanekute kaudu.“ (3 MS)

ERMi „avatuse“, „dialoogi“, „koostöö“, „ühiskonna integreerimise“ jm visiooniga seotud eesmärke 

ehk soovi liikuda „uue“ museoloogia kontseptsiooni kandva muuseumi suunas sõnastada ei osata – 

eesmärkidest  rääkimisel  toetutakse  pigem  oma  senistele  kogemusele,  mis  näivad  toetavat 

traditsioonilist  muuseumikuvandit. Sisuliselt  oskavad  käsitööharrastajad  ERMi  kontekstis 

eesmärkidena  kirjeldada  kõiki  muuseumi  põhifunktsioone  –  säilitamist,  uurimistööd  ja 

kommunikatsiooni  –  kuid  neile  jäävad  varjatuks  ERMi  püüded  astuda  nendes  tegevustes 

diskursiivselt uuele tasandile. Käsitööharrastajate huvi ERMi kui institutsiooni vastu ei ole üldjuhul 

nii põhjalik, et nad tutvuks selle visiooni ja arengukavaga. Või võib ka öelda, et neid huvitab ERMis 

mitte selle visioon ja arengukava, vaid kogud. Võib oletada, et käsitööharrastajate arusaam ERMi 

eesmärkidest  ja  rollist  ühiskonnas  muutub koos  ERMiga:  siis,  kui  ERM suudab neile  pakkuda 

teistsugust  kogemust  ja  mitmekesisemaid  muuseumielamusi  teadvustavad  käsitööharrastajad 

enesele  tegeliku  kogemuse kaudu võimaluse „uuest“  muuseumist. Hetkel  nähakse ERMi ikkagi 

pigem huvitava koguga suhteliselt passiivse arhiveerijana kui aktiivse, avatud ja ühiskonnatundliku 

mäluasutusena, kellega saab kui partneriga dialoogis olla.
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„Noo, siin ma pean tunnistama et ega ma... nende mingit põhikirja või või mingit sellist...  

tegevussuundi küll ei tea. Et no ma kujutan ette et nad võimalikult palju peaksid koguma ja  

säilitama meie Eesti  rahva kultuurivara.  Ja siis  muidugi...  seda levitama ka,  et  et  meie  

uutele põlvkondadele tutvustama et et mis meil on kõik olnud väga ilusat. “ (8 AU)

ERMi eesmärkidest ja tegevusest rääkides viitavad mõned respondendid ka infopuudusele. Nende 

esimene vastus küsimusele ERMi eesmärkidest ja tegevusest võib kõlada: „Ei tea midagi“. Ühelt 

poolt ollakse kursis ERMi kui muuseumi põhiliste funktsioonide ja rolliga ühiskonnas, kuid vähe 

teatakse  ERMi  igapäevase  tegevuse  kohta,  olgu  selleks  siis  kas  näitusetegevus  või  muud 

sündmused, kogude täiendamine või erinevad koostööviisid, mida ERM välja pakub. 

„Noh eks see on nii  nagu muuseumil ikka.  Muuseumil on omad eesmärgid /.../  Noh ma 

mõtlesin  seda  sellega  et  see  muuseumi  sisene  töö.  Noh  see  teaduslik  töö,  see  nagu 

muuseumis ikka. Aga see laiem pool noh... ma ei ole olnud seal ERMi leheküljel eriti tihe  

külaline ka, see on ka fakt. Et ma seda mis on nagu väljapoole suunatud seda sellega ma ka  

eriti kursis pole ja näiteks ajakirjandusest ju ka ei jooksnud eriti läbi. Väga üksikud asjad 

vist on nagu noh... et mõne väikese nupukese läbi aegade läbi niimoodi ajakirjandusest läbi  

jooksnud  et  jääb  nagu  märk  maha  aga  üldiselt  ikka  selline...  selline  oma seinte  vahel  

toimetamine nagu. Loodetakse vist selle interneti peale või ma ei tea... et laiemat kõlapinda  

läbi ajakirjanduse mul nagu ei meenu.“ (5 KG)

Samas on teadmised ERMi tegevusest ilmselt seotud ka informandi enda huviga ERMi tegevuse 

vastu. Kui huvi suurem, siis ei jää informatsioon kätte saamata. 

„No ERM saadab oma infokirja, eks ma sealt loen mis näitused jälle on ja mis üritused 

on. /.../ Sest seal on vist kõik, need põhilised sündmused käivad sealt läbi.“ (4 TT)

 5.2.2  ERMi rollid 

Käsitööharrastajad mõtestavad ERMi rolle selle põhifunktsioonide  (Gee 1995,  van Mensch 2003: 

10-12 kaudu) kaudu. ERM täidab nende jaoks viit rolli: (1) ERM kui koguja ja säilitaja, (2) ERM 

kui eestlaste identiteedi kandja, (3) ERM kui uurija ja autoriteet, (4) ERM kui harija ja propageerija 

ning (5) ERM kui infopank ja inspiratsiooniallikas. Säilitamisfunktsiooniga on loetletutest seotud 

esimene ja teine, uurimistööga kolmas ja neljas ning kommunikatsiooniga teine, neljas ja viies roll.

➔ ERM kui koguja ja säilitaja

ERMi  esmane  roll  on  käsitööharrastaja  jaoks  koguda  ja  säilitada  Eesti  kultuuri  kajastavat 
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pärandvara  ja  -oskuseid,  lugusid  jms  ainest.  ERMi  nähakse  ennekõike  eestlaste  pärandkultuuri 

säilitajana ning eestlaste või Eesti rahvakultuuri kõrval ei mainita soome-ugri rahvaid ja teisi Eestis 

elavaid  rahvusgruppe.  ERM  kirjeldatakse  etnosekeskse  rahvusmuuseumina,  mille  eesmärk  on 

koguda  traditsioonilist  Eesti  rahvakultuuri.  Välja  tuuakse  järjepidevuse  olulisus  kogumisel  ning 

avaldatakse  lootust,  et  ka  tänapäeval  valminud  traditsioonilisest  rahvakultuurist  inspireeritud 

käsitööloomingu paremik jõuab ERMi. Ese, mis jõuab ERMi, peaks olema ehe ja äratuntavalt Eesti 

asi  ehkki  tänapäeval  on  levinuimaks  rahva  poolt  armastatud  igapäevaseks  riideesemeks  ilmselt 

teksapüksid mitte triibuseelik.

„/.../ et ma näiteks tikkisin ühed kindad, nüüd alles oli üks kindavõistlus seal isetegijas, ja ja  

siis mulle kirjutati ka, et ma sellest just praegu mõtlesingi seda et,  nad kirjutasid,  keegi  

kirjutas kommentaari et, oh ERM peaks sinult need kindad nagu ära ostma. Et noh see on  

täiesti õige et ERM võiks nagu selliseid asju teha nagu teatud asju nagu kokku osta et et  

hiljem neid näidata et see oleks väga noh mis on ikka tõesti nagu sellised ütleme. Noh mitte  

kui keegi teeb mingeid norra kindaid siis see pole nagu nii huvitav eks aga. Aga just nagu  

mis on meie enda rahva mustritel põhinevad.“ (1 MR)

➔ ERM kui eestlaste identiteedi kandja

Eestlase esemelise ja vaimse kultuuri koguja ja säilitaja rollist  kasvab välja ERMi roll  eestlaste 

identiteedi  kandjana.  ERMis  on  hoiul  kõik  see,  mis  annab  kokku  „meie“.  Ta  kannab  läbi 

põlvkondade edasi „meie“ pärandkultuuri ja traditsioone, eestluse ideed ja eestlaste vaimu. ERMis 

avaldub kõik see, mida „meie“ mõistame eestlase isikupärana ning ERMi ülesanne on eestlast kui 

fenomeni mõtestada, vahendada ning esitleda. Side ERMi kui identiteedi kandjaga võib olla ka väga  

isiklik ja lähedane, sest mõnel juhul teatakse kogus olevat esivanematelt kogutud esemeid. 

„Et see ei ole nagu selline konkreetne materjal ja allikas mingitele inimestele kes vajavad  

seda kasvõi inspiratsiooniks või oma teadustöö kirjutamiseks, vaid see on... see on ikka...  

noh Eesti rahva ajalugu, on seal või noh suur osa sellest, materiaalne ajalugu mis on alles.  

Et seal püsiks seal püsiks alles ja seda oleks võimalik uurida ja... ja et kui inimestel kes kes  

ennast selle maaga seostavad, et kelle identiteet on sellega seotud et nendel kui neil ka ei ole  

hetkel  seda huvi  neil  võib see tekkida.  Et see kõik oleks olemas ja see ei  kaoks ära,  ei  

laguneks laiali.“ (4 TT)
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➔ ERM kui uurija ja autoriteet 

Käsitööharrastajad  tunnevad  väga  suurt  austust  teadmiste  ees,  mida  ERM  endas  kannab.  Nad 

teavad,  et  ERMi  teadmised  põhinevad  teaduslikul  uurimustööl  ning  peavad  ERMi  rahvusliku 

käsitöö  küsimustes  autoriteetseks  allikaks.  Respondendid,  kellega  tuleb  juttu  ERMi  trükistest, 

peavad neist väga lugu ning näivad nende sisuga üldiselt väga hästi kursis olevat. Mõned neist on 

vajadusel pöördunud ERMi teadurite poole nõu küsimiseks ning sel juhul hinnatakse kõrgelt saadud 

põhjalikke  ja  asjatundlikke  vastuseid.  Nimepidi  mainitakse  Reet  Piirit.  Need,  kes  õppinud  või 

õppimas mõnd käsitööeriala, on tavaliselt ise käinud ERMis kui õppebaasis või teinud selle kogusid 

kasutades uurimustöö. 

„Ja siis kui ma rahvariideid tegin siis ühe täpsustava küsimuse saatsin Reet Piirile ja ta  

väga kiiresti ja väga hästi vastas mulle. Nii et seal on väga professionaalset abi sealt.“ (3 

MS)

➔ ERM kui harija ja propageerija

ERMilt  kui eksperdilt oodatakse avatust  ja valmisolekut oma teadmisi  jagada.  Ennekõike peaks 

ERM seda  tegema püsiekspositsiooni,  näituste  ja  trükiste  kaudu.  Selle  kõrvalt  peaks  ERM aga 

kindlasti  aktiivselt  tegelema  pärandkultuuri  propageerimisega.  Tuntakse  muret  pärandoskuste 

kadumise pärast  ning  oodatakse just  ERMilt  nende elus hoidmist.  Samuti  peaks ERM õpetama 

inimesi  käsitööd ja  vanu esemeid väärtustama.  Nii  selleks,  et  väärtuslikke  asju teadmatusest  ei 

hävitataks kui ka selleks, et osataks hinnata hästi tehtud käsitöö ilu ja keerukust. ERM kui harija ja 

propageerija peaks kindlasti tegelema laste ja noortega, et ei kasvaks peale põlvkonda, kelle side 

pärandkultuuriga on väga nõrk.

„Selle eee pärast et kindlasti et traditsioonilised käsitöötehnikad on vahepeal täiesti ära  

kadunud ja inimesed ei anna need seda enam põlvest-põlve edasi. See traditsioon on pere-

pere siseselt ja koolides õpetatus ka katkenud. /.../ Inimestel on võimalik uurida esemeid,  

õppida,  peent käsitööd,  sest  et  praegu on väga populaarne ju kududa suurte varrastega  

jämedast lõngast, aga kui vaadata ikkagi vanu esemeid, kui peenelt nad tehtud on et, see  

aitaks inimesi natukene... rohkem mõelda järele, mis tegelikult käsitöö on. Ta ei ole selline,  

kiirelt valmis, asi.“ (3 MS)

➔ ERM kui infopank ja inspiratsiooniallikas

See ERMi roll on käsitööharrastajatele ehk kõige väärtuslikum ning seda puht praktilistel põhjustel. 
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ERMi  kogud  on  rikkalikud  ja  kannavad  tohutus  koguses  informatsiooni  mustrite,  värvide, 

materjalide,  käsitöötehnikate,  praktiliste  lahenduste  jms kohta.  ERM pakub käsitööharrastajatele 

ääretult teadmisi, talletatud kogemusi ja inspiratsiooni, mida nad saavad praktikas rakendada. ERMi 

rollidest on see nende jaoks kõige nö praktilisema väärtusega. Käsitöökauge inimese jaoks ilmselt 

suhteliselt  väheoluline roll  on nende jaoks hindamatu.  Lisaks sellele  näib neid võluvat esemete 

maagia. ERMi kogude külastamine võib olla emotsionaalne ja haarav kogemus.

„/.../ aga kui ma lähen selle eseme juurde eee ta annab mulle veel lisainformatsiooni sest et  

eee siit ma ei näe, ma näen küll, et ta on ilusti tihedalt kootud aga see, kui sa lased, õrnalt  

üles  selle  kinda,  siis  sa  tunned  ka  selle  villa  pehmust  või  noh  ütleme  –  sa  saad  

lisainformatsiooni.“ (2 HV)

 5.3  ERMi-kogemus 
Käsitööharrastajaid seob ERMiga isiklik kogemus. Nende kokkupuuteviisid ERMiga võivad olla 

väga  mitmekesised  alustades  püsiekspositsiooni  külastusest  lõpetades  kogust  fotokoopia 

tellimisega.  Olulisel  kohal  on  ERMi  virtuaalsed  keskkonnad,  rahvuslikku  käsitööd  käsitlevad 

trükised, näitused ja maakonnamuuseumid. Mõned respondendid on liitunud ERMi infolistiga või 

on osalenud ERMi üritustel. Vähetähtsal kohal ei ole ERMi töötajad, kui nende poole on pöördutud 

kas  mõne  spetsiifilise  rahvariiete-alase  küsimusega  või  kui  on  kuulatud  nende  loenguid.  Kui 

õpitakse mõnd käsitööeriala, siis ollakse tõenäoliselt sattunud ERMi kogudesse seoses õppetööga, 

kuid päris mitmed käsitööharrastajad on kogusid külastanud vaid oma hobiga seoses. Mõnda neist 

seob ERMiga koguni koostöökogemus näiteks mõne käsitööühenduse kaudu, mille liige ollakse. 

Kõik need kontaktid on olulised ning nende kaudu on kujunenud käsitööharrastaja ERMi-kogemus. 

Kõige üldisemalt hinnatakse ERMi-kogemust positiivselt, kuid tuuakse välja ka nõrku kohti. Nagu 

ERMi töötajadki ootavad käsitööharrastajad ERMi uut maja, sest loodetakse, et püsiekspositsioon ja  

näitused muutuvad siis  põhjalikumaks ja ERMi kogude külastamine mugavamaks ning esemete 

hoidmistingimused paranevad.

 5.3.1  Püsiekspositsioon ja näitused

Püsiekspositsiooniga  on  käsitööharrastajad  üldiselt  rahul  ja  seda  peetakse  huvitavaks,  kuigi 

arvatakse,  et  see  võiks  olla  veelgi  mitmekesisem.  Samas  mööndakse,  et  ruumipuudus  ilmselt 

rohkem ei võimalda. Mõned respondendid arvavad, et püsiekspositsiooni kõrval võiks olla rohkem 

teemanäitusi. Näiteks pakutakse välja idee teha näituseid rahvariietest Eesti erinevate piirkondade 
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kaupa või läbi aasta vältava näitusetsükli, mis tutvustab erinevaid tööriistu ja nende kasutusviise 

vastavalt aastaajale. Mainitakse ka, et näituste teemad on vahel üsna kummalised, kuid leitakse, et 

eks ERMi külastavatel inimestel on väga erinevad huvid. Mõnel juhul on isiklikud käsitööalased 

huvid aga nii spetsiifilised, et kaheldakse, kas ülejäänud ERMi auditooriumile ühe inimese eelistuse 

põhjal koostatud näitused üldse huvi pakuksid.

 5.3.2  Trükised

Olulised  ERMi-kogemuse  kujundajad  on  käsitööharrastajate  jaoks  ERMi  rahvuslikku  käsitööd 

käsitlevad trükised. Neid hinnatakse väga, neid tuntakse üsna hästi ning peetakse autoriteetseteks 

allikateks pärandkultuuri küsimustes. ERMi trükised on üks käsitööharrastajaid ja kogu ühendav 

lüli  –  sageli  leitakse  just  sealt  huvipakkuv ese,  mida  hiljem viite  kaudu  kogust  otsima minna. 

Trükised on digitaalsete kogude kõrval põhiline aken ERMi, kui puudub võimalus isiklikult kohale 

tulla. 

„Ja muidugi mis ERMis on on palju nende enda väljaandeid kus on ka sellist  lisa nagu  

uurimisinfot et. Kuidas näiteks rahvariiete juures kotte kanda või milliseid ehteid... kanti.  

Sellist... sellist üldistust et need raamatud mis neil on seal need on väga head.“ (4 TT)

ERMi trükiste kõrval kasutatakse ka teisi väljaandeid, milles on ERMi kogudest pärit esemeid. Üks 

respondent pidas väga oluliseks, et ka sedasorti trükistes oleks olemas korrektsed viited. Kasvõi 

seepärast,  et  vajadusel  hõlpsasti  originaalini  jõuda.  Ta  leiab,  et  ERM peaks  nõudma korrektset 

viitamist ning seda nõuet laiemalt teadvustama.

 5.3.3  Kogud 

Väga erilist kogemust pakub käsitööharrastajatele kogude külastamine. Kogu külastamine on nende 

jaoks  kõige  isiklikum  ja  vahetum  viis  ERMiga  suhelda.  Kogud  pakuvad  palju  vajalikku 

informatsiooni, kuid selle kõrval pole vähem tähtis emotsionaalne elamus – tunnetatakse esemete 

maagiat ja võidakse ennast seal täiesti unustada. 

„Aga kui ma sinna kogudesse läksin siis ma absoluutselt unustasin selle konkursi ja siis ma 

ainult vaatasin seda mida ma lihtsalt tahtsin uurida või mille kohta ma tahtsin teada. Nii et  

ma pidin lõpuks võtma sinna konkursile ikkagi sealt pildikogust ühe kausi, mida ma olin ise  

lasknud varem pildistada.“ (4 TT)

Ligipääsu ERMi kogudele peetakse üldiselt heaks ning kokkupuudet kogudega hinnatakse reeglina 
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positiivselt. Käsitööharrastajatel on hea meel ERMi kogude kasutamise võimaluse üle ning seda 

võimalust  ei  võta  täiesti  iseenesestmõistetavalt.  Arvatakse,  et  esemete  säilimise  nimel  võib  olla 

põhjendatud  teatav  ligipääsu  piiramine,  kuid  lisatakse,  et  digitaalne andmebaas  peaks  sel  juhul 

olema märksa põhjalikum. 

Hetkel  ollakse  üsna rahul  digitaalse  vaibakoguga  http://vaibad.erm.ee/,  kuid ei  olda  üldse rahul 

Eesti Muuseumide Veebiväravaga www.muis.ee. Seda ollakse kasutanud, kuid kasutajakogemus on 

tavaliselt olnud frustreeriv. Loetletakse üles mitmeid digitaalse kogu puuduseid: andmebaasis on 

hetkel koos fotodega üleval vähe esemeid, olemasolevatel puudub sageli kogumisinfo ja kirjeldused 

või  on  esemed  valesti  ja  puudulikult  kirjeldatud,  otsingusüsteem  on  väga  puudulik,  paljudest 

esemetest  ei  ole  fotosid  ning  olemasolevad  fotod  ei  ole  piisavalt  informatiivsed,  lehe 

kasutajasõbralikkus jätab soovida. 

Mida digitaalselt andmebaasilt oodatakse? Ennekõike põhjalikku informatsiooni esemete kohta – 

kogumisinfot,  korrektseid kirjeldusi,  kvaliteetseid  fotosid.  Fotode kvaliteedi  suhtes ollakse väga 

nõudlik. Vaja pole mitte ilusaid, vaid eseme kirjeldamise seisukohalt informatiivseid fotosid. See 

tähendab  fotosid  pahupooltest,  eseme  detailidest,  õmblustest  jms.  Fotosid  peab  olema  piisavalt 

palju, et esemest põhjalikku ülevaadet saada ning fotol võiks olla eseme viide ja paikkond. 

Samuti ollakse seisukohal, et digitaalne andmebaas ei saa mitte kunagi täielikult kaotada füüsilise 

kogu kasutamise vajadust ning põhjendatud huvi korral  peaks ligipääs füüsilisse kogusse olema 

võimalik.  Kaheldakse,  kas  digitaalne  andmebaas  suudab  kõiki  käsitööharrastajate  vajadusi 

rahuldada  ka  siis,  kui  seda  on  oluliselt  täiendatud.  Arvuti  võib  moonutada  eseme  koloriiti,  ei 

võimalda süveneda pisidetailidesse jne, jne. Vajadus eset füüsiliselt näha jääb kindlasti alles näiteks 

koopia ja põhjalikuma uurimustöö tegemisel või mõne keerulisema tehnilise lahenduse uurimisel.  

„.... Noh mõlemal on oma roll et kui on vaja lihtsalt mingit infot esemete kohta, siis siis see  

digitaalne oleks ju ideaalne. Et teed kodus arvuti lahti ja kui see info on seal olemas, siis  

sealt vaatadki. Siis ei pea minema kohale, kedagi ei pea tülitama... ei pea seal raamatutes 

lappama... see oleks ju suurepärane. Aga kui sa tahad ikkagi näha, kuidas see ese, noh tema  

selliseid noh valmista, kuidas ta on tehtud või või tema niisukest... kuidas ta on, kuidas ta on  

nagu käega katsuda näiteks või... või lähedalt silmaga vaadata siis sel-seda digitaalne kogu  

ei saa ju pakkuda ka siis kui ta on juba väga... väga kaugele arenenud.“ (4 TT) 

Digitaalse  andmebaasi  funktsiooni  nähakse  ennekõike  võimaluses  teha  põhjalik  eeltöö  enne 

füüsilise kogu külastamist. Hetkel digitaalne andmebaas seda võimalust ei anna ning see tekitab 
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probleeme ka  füüsilise  kogu efektiivsel  kasutamisel.  Kogusse  minnes  ei  ole  piisavat  ülevaadet 

huvitavast  teemast.  Tavaliselt  on kogus üht  tüüpi esemeid palju,  kuid välja  tuuakse neist  päeva 

jooksul  vaid  vähesed.  Kogu  lahtioleku  aeg  on  piiratud  ning  kaugemalt  tulija  seab  see  tõsise 

probleemi ette: tavaliselt püütakse oma käik mahutada ühe päeva sisse, kuid üks päev ei pruugi olla 

piisav, et hoomamatult suures kogus huvipakkuvast teemast mingisugunegi ülevaade saada. Väga ei 

ole abiks ka fotokoopiate tellimise võimalus ning seda kahel põhjusel. Esiteks pole fotode tellimine 

väga taskukohane ning teiseks ei pruugi foto olla eset piisavalt kirjeldav. Hea meelega teeks nad 

fotod kohapeal ise. 

„No põhimõtteliselt ongi teine takistus see, kui palju seal sa saad päeva jooksul sealt välja  

küsida.  Ja  ja  kui  palju  sa  võid  seal  pildistada.  Õigemini  on  niimoodi  et  ERMis  sa ise  

pildistada ei tohigi seal kohalik fotograaf, see peab pildistama siis. Ja noh see on ka jälle  

selline küsimus et noh, ma tahaks ise pildistada sellepärast et ma tean kuidas ja mismoodi  

mul on seda infot vaja. Mul on lihtsam see asi ise ära teha kui see kui ma pean hakkama  

veel mingit fotograafi eee nagu seletama mismoodi ja kuidas.“ (5 KG)

Kogu kasutamisel tekitab probleeme ruumipuudus. Külastajate töösaal, õigemini küll töötuba, on 

kitsuke. Kui kogus on mitu külastajat, siis ei saa esemeid korralikult laiali laotada ning võimatus 

segamatult tööd teha tekitab rahulolematust. Ruumipuudus võib olla isegi sedavõrd häiriv ning teha 

töötamise sedavõrd võimatuks, et pigem loobutakse kogu külastamisest.

„No muidugi üks üks kõi-kõige murelikum koht oli see mis on ka ERMi töötajatel võib-olla  

endal et et see, see ruum kuhu toodi esemeid välja et see oli nii nii kohutavalt pisike et et kui  

seal oli juba enne keegi ees siis siis sa ei saand võib-olla sellel päeval minna kui sa tahtsid 

sest ruum oli täis ja kui sul oli seal mõni suurem vaip või mis iganes et siis, et noh minu 

jaoks  nagu  number  üks  oli  see,  et  mul  ei  olnud  nagu  absoluutselt  võimalik  seal  nagu 

rahulikult töötada et ma pidin nagu arvestama nende poolt dikteeritud aja-ajaga ja, jaja  

kuidagiviisi seal noh, lauanurgas kügelema ja ei olnud nagu rahulik, inimesed käisid ja noh,  

selles mõttes küll. /.../ Vaibad on suured ja noh, et see ruum oli seal alati nii umbne kui neid  

asju toodi et ma ei, ma ei ma ei lihtsalt ma ei tahtnud seal olla nagu et. Et ühte-ühtepidi on 

need museaalid sellised toredad ja hõngulised aga teisipidi on nad ikkagi ka... eee tõesti  

sellised ju vanad ja mustad et sa ei, noh et kui kui sa ikkagi päevas pead töötama läbi 20  

vaipa siis, mingis kinnises um-umbses ruumis et, ma ei oleks seda lihtsalt suutnud teha.“ (7 

MH)
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Kokkuvõttes saab öelda,  et  käsitööharrastaja ligipääs kogudele  on üldiselt  hea,  kuid see aheneb 

järsult, kui ei elata Tartus. Kohe tõusevad kõik eelpool kirjeldatud probleemid kogude kasutamisel 

teravalt päevakorda: kogude lahtioleku aeg, väga piiratud eeltöö tegemise võimalus, ruumipuudus, 

kallid  fototööd.  Ja  isegi  siis,  kui  elatakse  Tartus,  tuntakse  suurt  puudust  korralikust  digitaalsest 

andmebaasist, mis lubaks enne kogusse tulekut teha piisava eelvaliku. Võib öelda, et hinnatakse nii 

enda kui ka muuseumitöötajate aega ja digitaalne andmebaas säästaks mõlemat.

 5.3.4  Töötajad 

Käsitööharrastaja jaoks on ERMi väga oluline visiitkaart selle töötajad. Peamiselt puututakse ERMi 

töötajatega  kokku  kas  püsiekspositsiooni,  näituseid  ja  kogusid  külastades  või  ERMist  mõnes 

küsimuses infot pärides. Üldiselt kirjeldatakse kontakti ERMi töötajatega kui väga meeldivat. Väga 

hinnatakse asjatundlikke ja põhjalikke vastuseid, mida ERMi töötajad annavad, hinnatakse töötajate 

vastutulelikkust ja abivalmidust. ERMi inimestega suhtlemise kogemust tõstetakse korra esile ka 

võrreldes teiste Taru muuseumidega.

„Vahepeal  otsisin,  käisin  ERMis  ja  ma  käisin  praktiliselt  kõigis  Tartu  muuseumides  

otsimas...  enda  majast  pilte.  Ja  siis  ma  sain  erinevatest  muuseumidest  jälle  sellise  

suhtlemise kogemuse, kuidas kuskil vastu võeti sellist inimest kes niimoodi, koduloo, teemat,  

uurib ja pilte tahab ja tahab ka piltidest koopiaid ja Eesti Rahva Muuseum oli kindlasti üks  

kõige sõbralikumaid ja kenamaid kohti kust oli... oli küll noh kallis neid pilte tellida aga see  

oli täiesti teostatav. Aga samas ma pidin näiteks Tartu Linnamuuseumis käima kohal... ma ei  

mäleta kas 6 või 7 või 8 korda. Küll ei olnud seal õiget inimest ja siis tuli mul eraldi minna  

mingit paberit avaldust täitma ja... ja ma tundsin et ma olen nagu tüliks ja segan. See oli nii  

ebameeldiv. Aga Eesti Rahva Muuseumis... no absoluutselt ei olnud nii.“ (4 TT) 

Üldiselt meeldivat kogemust varjutavad siiski mõned ebameeldivad kontaktid. Kõige nõrgemaks 

kohaks  näivad  olevat  kogud.  Kogukülastamise  kogemused  võivad  olla  risti  vastukäivad. 

Kogukülastus võib olla nii huvitav ja tore kui ka suhteliselt ebameeldiv. Kogukülastuse kirjeldus 

võib olla näiteks selline: 

„No enda kogemuse kohta ma... või enda kogemuse järgi ma ei oska küll midagi muud tahta  

sest  et  see  koguhoidja  oli  kohe  väga  väga  sõbralik  ja  vastutulelik  ja  väga  huvitav  oli  

rääkida, hästi palju rääkisime, jagasime oma teadmisi seal vastastikku.“ (4 TT),

aga ka selline: 
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„/.../ no ma ei tea häbi võib-olla öelda aga aga nad nagu nagu nagu meie kui noh nagu 

klientide vastu olid  tegelt  ikka äärmiselt  ebasõbralikud.  Nad nagu hoiavad nagu kümne  

küünega seda et nad tegelt ei tahaks sulle ju mitte midagi näidata. Jääb küll selline mulje ja  

kui nad toovad sulle siis no selle ühe kinda eksju paarist, mõlemat ju ei too, et siis nad ka 

nagu vaatavad nii et sa jumala eest noh noh ma muidugi saan et peavad sul olema kas  

valged kindad ja  harilik  pliiats  ja  nii  nii  edasi  aga no minu arust  on nad noh kuidagi  

sellised äärmiselt nagu nagu jäigad ja külmad ja ja ega nad nagu hea meelega küll nagu ei  

taha et sa seal käid nagu. mida sa nuusid siin ringi ja. ei taha nagu et /.../“ (1 MR),

või selline: 

„Noh teine asi on see ka et ega sealt kastidest noh näitas ka ju see kogemus et ega sealt ei  

pruugi nagu kõike üles leida et seal on mõnes kohas on ilusti tõesti suured esemed on ilusti  

riiuli peal lähed vaatad ühelt poolt ja teiselt poolt aga... kasvõi mingid peitleid ja värke aga  

kui seal tööriistad olid väiksemad siuksed et... kuskil kasti sees ja 10 kasti on üksteise peal ja  

siis no... no sa pead ikkagi seal sorama ja vaatama ja siis on seisab sul keegi seal ukse peal  

seljataga ja vaatab kella kogu aeg /.../ et noh kui ta seal seisab seal kellaga seal ukse peal ja 

vaatab kurva näoga sulle otsa kogu aeg et noh... et see ei ole ka päris see eksju.“ (6 AV) 

Kirjeldused  näitavad,  et  mingitel  puhkudel  tajub  käsitööharrastaja  väga  teravalt,  et 

muuseumitöötajal  ei  ole  temaga tegelemiseks kas väga palju aega, tahet  või võimalust.  Ta võib 

aimata  selle  taga  probleeme  näiteks  töökorralduses  või  -mahus,  kuid  tal  ei  ole  ka  päris  selget 

ettekujutust, millised on muuseumitöötajate ees seisvad probleemid. Häiriv kogemus aga jääb.

 5.4  Koostöö ERMiga
Käsitööharrastajad on koostööks ERMiga avatud. Samas on tunda, et nad pole üldjuhul sel teemal 

väga palju mõtisklenud ning see paneb küsima, kuivõrd aktiivsed nad võiks olla koostöö algataja 

rollis. Nad osalesid hea meelega „Minu lemmiku“ konkursil; üks neist vastas küsitlusele, kus paluti 

valida loetletute hulgast näituseidee, mida ellu viia; üks lubas Reet Piirile saata kirjelduse sellest, 

kuidas  valmisid  tema  rahvariided  jne.  Kõik  viitab  sellele,  et  nad  teevad  hea  meelega  ERMiga 

koostööd kuid pigem ootavad selles osas ERMi initsiatiivi ja etteantud mängureegleid, mille raames 

oma isiklike ideedega välja tulla. 

Käsitööharrastajad ei tea, kuivõrd ERM ise on valmis väljastpoolt maja tulevaid ideesid kuulama 

ning  ootuste  ja  huvidega  arvestama.  Ei  kahelda  isegi  mitte  niivõrd  ERMi heas  tahtes,  kuivõrd 
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ressurssides – kas ERMil on piisavalt inimesi, raha ja aega? Avaldatakse lootust, et võimalusi saab 

rohkem olema ehk uues majas. Samuti arvatakse, et isiklikud huvid võivad olla väga spetsiifilised 

ning kujutata ette, et  ERM peaks hakkama iga üksiku inimese huvidega arvestama. Leitakse, et 

ERM oma tegevuses nende huvidega üldiselt ju arvestabki, pidades ilmselt silmas seda, et kogu 

ERMi tegevus ongi seotud teda huvitava valdkonna ja selle käsitlemisega. 

Mõnel juhul võib algatus siiski tulla ka mõne käsitööharrastaja poolt, kuid siis on selle taga mingi 

väga selge isiklik eesmärk ja isiklik huvi ning jääb küsimus sellest, kuidas tema idee sobitub ERMi 

eesmärkidega.  Kui käsitööharrastajal aga idee juba sündinud on, siis oodatakse, et  ERMis oleks 

inimene, kes idee ära kuulab ja on valmis kaasa mõtlema. 

„Ja juhul kui näiteks ERM annab piisava võimaluse mulle neid asju ise pildistada et ma ei  

pea nende eest tasuma. See ongi see kokkupuutepunkt et kas on huvi või ei ole huvi. Et selge  

on see, noh, see et kuna mul on plaanis ka sõbrannaga koos raamat teha nagunii. Oma oma 

kodukoha tikandi- tikanditest siis ja sellest kus me juured on, põhiliselt Virumaa. Et kuna me  

tahame nagunii ka raamatu teha ja samas ma tean et ERM tahab ka millalgi teha, et kas  

nüüd siis see see meie huvid kattuvad /.../“ (5 KG)

Kindlamal  seisukohal  koostöö  vajalikkusest  ollakse  ERMi  ja  käsitööühenduste  tasandil.  See 

tähendab, et käsitööharrastajate arvates peaks ERM tegema koostööd käsitööühendustega või olema 

selleks  vähemalt  avatud.  Käsitööühendused teevad nende hinnangul  ära  väga  palju  olulist  tööd 

käsitöö populariseerimisel ning seepärast oleks ERMi ja ühenduste koostöö kindlasti põhjendatud. 

Näiteks foorum isetegija.net on väga laiapõhjaline keskkond, mis oma tegutsemisaja jooksul on 

toonud käsitöö juurde hulga inimesi ning ühendanud nad virtuaalseks kogukonnaks. 

„/.../ alguses, kui see isetegija tekkis, siis oli see Eesti käsitöö oli suhteliselt selline noh,  

pooleldi nagu varjusurmas, aga siis see... läbi isetegija hakati avastama neid... igasuguseid  

mustreid ja ja linke ja kõike seda mida internet pakub ja ja samas siis avastati enda jaoks 

ootamatult ka käsitöö läbi selle. Nii et alguses oli see isetegija nagu selline, noh, infopank.  

Kust sai mustreid ja ja lihtsalt selliseid asju. Aga nüüd juba on rohkem kujunenud selliseks  

suhtluskeskkonnaks ja ja nõuandekeskkonnaks. Et seal on nagu... noh muutusi läbi teinud 

juba sel- võrreldes sellega mis, mis ta oli algusaegadel.“ (5 KG)

Mõnede  informantide  vastused  aga  viitavad,  et  foorumis  isetegija.net  jääb  vajaka 

professionaalsusest.  Käsitööhuviliste  hulk  on  seal  suur,  kuid  oskuste  tase  väga  erinev.  Koostöö 

ERMiga saaks foorumile lisada kvaliteedi ja professionaalsete teadmiste dimensiooni. Samuti aitaks 

56



ERMi ja foorumi koostöö inimestele paremini tutvustada Eesti pärimuskultuuri ning esmajoones 

rahvalikku käsitööd ja käsitöötehnikaid.

 5.4.1  Ootused

Käsitööharrastajate  ootused  on  üldjuhul  väga  praktilist  laadi  ning  kasvavad  ühelt  poolt  välja 

isiklikest ERMiga seotud huvidest ning teiselt poolt ERMi rollidest. 

ERMilt  kui  kogujalt  ja  säilitajalt  oodatakse eestlaste  kultuuripärandi  järjepidevat  kogumist  ning 

säilitamist. Mõistetakse, et see ootus ja ERMi säilitaja-roll võivad minna vastuollu nende jaoks väga  

olulise ootusega pääseda vajadusel ligi ERMi kogule ja esemetele, kuid vajadusel ollakse valmis 

sellega  leppima.  Piirangud  ligipääsul  kogudele  näivadki  käsitööharrastajate  silmis  olevat 

põhjendatud  ennekõike  ERMi  kohustusega  tagada  esemete  säilimine.  Lahendusena  probleemile 

nähakse kvaliteetset digitaalset andmebaasi. Väga selge ootus on, et digitaalse andmebaasi sisu ja 

vormi parandatakse. See avardaks oluliselt võimalusi kasutada ERMi kui infopanka ja inspireerijat 

parandades mh füüsilise kogu ligipääsetavust ja kasutatavust.  Ning loomulikult aitaks digitaalne 

andmebaas ERMil täita harija ja propageerija ning infopanga ja inspiratsiooniallika rollidega seotud 

ülesandeid.

Käsiööharrastajatel  oleks  kindlasti  hea  meel,  kui  kogude  lahtioleku  aeg  oleks  pikem,  esemeid 

toodaks välja rohkem, ruumid oleks suuremad jne, kuid üldiselt mõistetakse, et täiuslikke tingimusi 

ei  suuda ERM ilmselt  kunagi  luua. Põhimõtteliselt  ollakse rahul sellega,  et  kogude külastamise 

võimalus üldse olemas on, kuigi leitakse, et kaugemalt tulija jaoks on takistused kogu kasutamisel 

päris olulised ning häirivad.

Käsitööharrastajad ootavad huvitavaid näituseid, võivad nimetada isegi konkreetseid teemasid, kuid 

näituste teemal väga pikalt üldiselt ei peatuta ning ilmselt ei ole see nende jaoks kõige olulisem 

küsimus. Üldiselt loodetakse, et uus maja lahendab mingid probleemid, sh aitab näituste valikut 

mitmekesisemaks muuta. Üks informant möönab, et ei tea väga hästi muuseumi köögipoolt ja seda, 

kuidas näituseid tehakse. Ta eeldab, et huvitava teemanäituse sünniks on vaja esiteks teemat hästi 

valdavat inimest ning teiseks ressursse, et näitus teostada. Seepärast ei tea ta väga täpselt, kui vaba 

ERM teemade valikul üldse on.

„Nii  palju  kui  neil  seal  praegu võimalust  on [kogude  eksponeerimisel,  näituse  teemade 

valikul, ürituste korraldamisel]  et kui nad uue maja saavad siis neil on kindlasti võimal-

võimalused arvestada, inimeste huvidega ja neid paremini... neid soove täita.“ (4 TT)
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Harija  ja  propageerijana  peaks  ERM olema valmis  inimesi  pärandkultuuri  teemadel  koolitama. 

ERM ei peaks olema vaid passiivses säilitaja ja näitaja rollis, vaid suutma vajadusel teatud oskusi 

elus hoida või elustada. Põhjalikku tööd võiks ERM harija rollis teha just noortega, sest kodudes 

pärandoskusi põlvest põlve enam edasi ei anta ning ka koolid ei suuda tekkinud lünka piisavalt täita. 

ERMilt  kui  uurijalt  ja  autoriteedilt  oodatakse  vastuseid  oma  küsimustele.  Selleks  võib  ERM 

kasutada erinevaid viise: vastata isiklikele päringutele, pidada avalikke loenguid ja koolitusi, anda 

välja trükiseid, kommenteerida valdkonna teemadel foorumites jne. Üks informant pakub välja, et 

ERMil  võiks  olla  mingi  kindel  telefoninumber,  millelt  saab  vajadusel  pärandkultuuri-alast  nõu. 

ERMi  peetakse  pärandkultuuri  valdkonnas  väga  kompetentseks  ning  ERMi  valmisolekut  oma 

teadmiste pagasit avalikkusega jagada hinnatakse. ERM kannab käsitööharrastajate jaoks olulisel 

määral kultuurilist  ja sümboolset kapitali, millega ta võiks teatud tingimustel ka nende isiklikke 

ettevõtmisi ning eesmärke toetada – patroonina, soovitajana, kaubamärgina.

„Sama asi muidugi selle ERMiga ka et kõik nagu teevad ja teevad mingit värki aga ERM on  

ikkagi selline asi kes... keda nagu tunnustatakse mujal maailmas ka onju ma kujutan ette et  

kui sa ennast nagu sellega suudad siduda selle... selle kaubamärgiga niiöelda, et siis noh  

kasvõi mujal saad nagu ikkagi... väikest usalduskrediiti juurde niiöelda onju. /.../ et ongi see 

et neid külanäituseid ja kõike on noh igast on vahvad iseenesest ja kõik on väga kihvt on  

onju. Aga võib-olla see ERMi see teadmise kvaliteet on nagu mingi teine kvaliteet ikkagi ma 

usun.“ (6 AV)

Lisaks  valmisolekule  jagada  oma  kompetentsi  ning  kultuurilist  ja  sümboolset  kapitali,  ootab 

käsitööharrastaja ERMilt koostöövalmidust. Ennekõike tähendab see valmisolekut kuulata ära tema 

ideed,  mõelda  kaasa  ja  rääkida  läbi  –  st  olla  valmis  astuma dialoogi,  et  huvide  ja  eesmärkide 

kattumisel ning ressursside olemasolul jõuda reaalse koostööni.

Käsitööharrastajatel oleks väga hea meel, kui konkurss „Minu lemmik“ toimuks ka edaspidi ning 

miks  mitte  kindla  regulaarsusega.  Järjepidevus  võimaldaks  neil  paremini  planeerida  konkursil 

osalemist  ning  aitaks  kaasa  konkursi  tuntusele.  „Minu  lemmiku“  kõrval  võiks  ERM  mõnede 

vastanute arvates aga korraldada teisi, näiteks kooliõpilastele mõeldud konkursse. 

 5.4.2  Koostööviisid

Käsitööharrastajad  näevad mitmeid võimalusi koostööks ERMiga. Välja pakutud viisid varieeruvad 

traditsioonilisest ERMile kirja saatmise võimalusest järjepideva koostööni organisatsiooni tasandil. 
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Koostööviiside  väljapakkumisel  lähtutakse  ennekõike  oma  senisest  kogemusest  ERMiga  ning 

ERMi harjumuspärasest tegevusraamist. Uute ideede väljapakkumine on raskem – ilmselt ei olda 

sel  teemal lihtsalt  varem mõelnud ning pikemalt  mõtlemata midagi välja  pakkuda on keeruline. 

Välja pakutud mõtted annavad ennekõike kätte suunad, milles ühiste koostööviiside arendamisel 

liikuda võiks. Hästi mõistetakse seda, et igasugune koostöö algab vastastikusest huvist ja kattuvatest 

eesmärkidest. Koostööviisid, mis välja pakutakse, huvitavad ühelt poolt neid endid ning teiselt poolt  

võiksid need olla huvipakkuvad ka ERMile ning täita muuseumi eesmärke.

➔ Kirjasaatja

ERMi  traditsioonilistest  koostööviisidest  mainib  ERMi  tegemistega  paremini  kursis  olev 

käsitööharrastaja  kirjasaatjate  võrku.  Võimalusse  ise  ERMile  „kiri  saata“  suhtub  ta  aga  pigem 

ebalevalt: ERMi kodulehel on loetletud tema jaoks ehmatavalt palju teemasid, mille vahel raske 

valida. 

„Põhimõtteliselt  nad  tahavad  eee  et  inimesed  eee  noh  nende  kodulehel  on  olemas   et  

inimesed  võiksid  neile,  saata  kirju  oma  igasugustest  noorepõlve  või  ka  lihtsalt  

argikogemustest. Seda ma tegelikult neid ma olen vaadanud neid teemasid aga kuna neid on  

seal nii tohutult palju, et siis võib-olla isegi see on kuidagi... nagu niimoodi ära ehmatanud 

et... et kui oleks ka võib-olla... selline konkreetsemalt välja hüütud üks teema et siis võib-olla  

võtaks ka kätte ja ja siis kirjutaks saadaks. Aga kui seal on kogu aeg niimoodi 20 teemat siis  

ei oska nagu valida või... või ei ole... igatahes ma ei ole selleni jõudnud jah seda ma ei ole  

küll teinud.“ (4TT)

ERMile on aga valmis „kirja saatma“ teine käsitööharrastaja – isiklikust rahvariiete valmistamise 

kogemusest ja kokkuleppe raames Reet Piiriga. 

„Ma olen neile ühe loo võlgu oma rahvariiete tegemisest aga mul on komplektidest paar  

eset puudu nii et selles mõttes ma mõtlesin et ma teen need esemed ära ja siis saadan oma  

loo piltidega siis neile. /.../ ma ei ole kirjasaatja, ma olen Reet Piirilt korra küsinud, seda 

ühte asja ja siis ma lubasin neile,  et  ma teen...  ülevaate oma rahvarõivastest ja saadan  

neile /.../“ (3 MS)

➔ Erinevate oskuste rakendamine ERMi huvides

Ühe  koostöövõimalusena  pakutakse  ERMi  käsutusse  oma  oskuseid.  Ollakse  valmis  ERMile 

valmistama koopiaesemeid või restaureerima museaale. Koopiaesemeid võiks valmistada nt mingi 
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kampaania raames või konkreetse inimese ja ERMi vahelisel kokkuleppel. 

„Eee tähendab mina võiksin isegi ma vaatasin seal sellised põhimõtteliselt ma oleksin nõus  

neil aitama kududa kui neil tarvis on töökäsi. /.../ Sest et noh mina ei eee ei ole ju mõtet ka 

ütleme raha eest midagi kuskil nii suuresti teha aga aga see oleks ka selles mõttes et, ma  

olen sealt saanud ja mul oleks ka see ütleme võib-olla võimalus tagasi midagi anda.“  (2 

HV)

Üks informant pakub välja võimaluse teha ERMiga koostööd pärandoskuste taaselustamisel: ERM 

pakuks mõne huvipakkuva tehnika ning tema ülesandeks jääks selle praktiline teostamine.

„/.../  aga  selles  mõttes  võiks  küll  et  kui  ERMil  oleks  mingi  konkreetne  tellimus  mingi  

konkreetne tellimus mingi asja peale, mingisugune tehnoloogia või mingisugune ese mis on  

nagu käibest kadunud täiesti onju. Et siis nende koolituste raames me võiksime tõesti endale  

ise ka selle selgeks teha selle tehnoloogia uuesti ja niiöelda seda... selle eseme kasutuse et et  

kui ERMil oleks näiteks mingi konkreetse tellimus mingi konkreetne mõte mingi asja peale,  

siis see oleks küll see koostöökoht tegelikult. /.../ Et sellest oleksime meie ka väga huvitatud 

tegelikult.“ (6 AV)

Oma oskuseid ollakse valmis ERMi käsutusse andma ka mõnel muul, mitte otseselt käsitööalal – 

näiteks on üks neist valmis kajastama ERMi tegevust mõne nupukesega ajakirjanduses. 

➔ Näitused

Näitusemõtted võib jagada kaheks: (1) ERM korraldab kas ise või koostöös käsitööharrastajatega 

rändnäituseid, (2) käsitööharrastaja või käsitööühendus saab korraldada oma näituseid ERMis.

ERMi  rändnäitused  annavad  käsitööharrastajate  hinnangul  võimaluse  tutvustada  ERMi  ja  tema 

kogusid  Eestis  laiemalt  ning  teevad  ERMi  ja  tema  kogud  laiemale  auditooriumile 

kättesaadavamaks. Rändnäituse teema valikul võiks ERM teha koostööd kohaliku käsitööseltsiga: 

kui kohalik selts on näiteks huvitatud oma piirkonna rahvariiete tutvustamisest, siis võiks ERMi 

kogude abil sel teemal maakonnas näituse teha. 

Teiselt poolt tunnevad käsitööharrastajad puudust võimalustest oma loomingut eksponeerida ning 

ka  siin  näevad  nad  võimalust  koostööks  ERMiga:  ERM  annaks  nende  käsutusse  näituse 

korraldamiseks  näituseruumid.  See  võiks  olla  kas  autorinäitus  või  ülevaatenäitus  nt  mõne 

käsitööühenduse töödest või kaasajal mõnes maakonnas valmistatud rahvariietest. 

 „/.../ et võiks ju näiteks et nende rõivad mis nad teinud on et viia nagu sinna näitusele. Et  
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minu arust seal see näitus on ka nagu suht sihuke noh noh ta on ju nagu üks seesama seal  

enam-vähem väljas et et võib-olla sellist saarlaste hiidlaste ja ja kelle iganes et et mis nad 

nagu teinud on selliseid järgi, uhkeid rahvarõivaid et võib-olla nagu sinna viia. Või siis ka  

võib-olla et miks ka mitte nagu tänapäevast seda vot just täpselt nagu et ma tegin selle sõba  

et või kindad eksole tikkisin kui keegi inimesed veel koovad nagu noh müügiks nagu selliseid  

täpselt autentseid neid saarlaste kindaid et näiteks noh neid võib-olla viia sinna näitusele et  

võib-olla mingit sellist.“ (1 MR)

➔ Osalemine ERMi ettevõtmistes

Oma  koostööpanust  ollakse  valmis  andma  lüües  kaasa  ERMi  erinevates  ettevõtmistes.  Kasvõi 

konkurss  „Minu lemmik“ vajas  õnnestumiseks  osalejaid  ning  iga  osaleja  aitas  ERMil  konkursi 

korraldamisel seatud eesmärke täita. 

„No ja võib-olla see ka, et kui on selline konkurss et et võib-olla see see on minupoolne abi  

muuseumile ka selle osavõtu näol. /.../ Kindlasti ei ole ju mõtet välja kuulutada konkurssi,  

kus keegi ei  osale.  /.../  Ja kust  muuseum mitte midagi  ei  taha saada. Et lihtsalt  inimesi 

lõbustada ja nad ei taha otseselt sealt näha, mis mis praegu, inimesed teevad ja mismoodi  

interpreteerivad, nende esemeid.“ (3 MS)

➔ ERMi kompetentsi vahendamine

Oluliseks peavad käsitööharrastajad koostööd ERMi töötajatega. Käsitööharrastajad vastutaks selles 

koostöövormis  auditooriumi,  korralduse  ja  ruumi  või  kommunikatsioonikanali  eest  ning  ERMi 

töötajad tagaks sisu loengute, foorumis kommenteerimise vms näol. 

➔ ERMi sertifikaat

ERM omab käsitööharrastajate silmis olulisel  määral  kultuurilist  ja sümboolset  kapitali,  mida ta 

võiks  teatud tingimustel  transformeerida  kas  kvaliteedimärgiks või  sertifikaadiks,  millega mõne 

käsitööharrastaja  tegevuse  ja  loomingu  head  taset  kinnitada.  Sedalaadi  sertifitseerimine  toetaks 

käsitööharrastajate majandustegevust ja aitaks loomingut turustada. 

➔ Uurimustöö teostamine

Mõnest  spetsiifilisest  käsitöövaldkonnast  huvitatud  käsitööharrastaja  jaoks võib väga  atraktiivne 

koostööviis  olla  ERMi  kogude põhjal  uurimustöö  koostamine.  Kui  ta  isiklikud  ja  ERMi  huvid 

uurimustöö  teema  osas  kattuvad,  siis  võib  selline  koostöö  nii  tema  kui  ka  ERMi  seisukohalt 
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kujuneda väga viljakaks. ERMilt ootab ta ennekõike suhteliselt vaba ligipääsu kogudele, võimalust 

teha seal ise fototöid jms.

➔ ERMi käsitööharrastajatest sõprade selts

Sarnaselt  ERMi  sõprade  seltsiga  võiksid  ERMi  tegevusest  enam  huvitatud  käsitööharrastajad 

moodustada  omaette  ERMi  sõprade  seltsi.  Seltsi  esindajad  võiksid  olla  ERMi  kontaktisikuteks 

erinevates maakondades ning vahendada ERMi infot ja uudiseid.

➔ Andmebaaside digitaliseerimine ja nendesse info laadimine

Kvaliteetsetest  digitaalsetest  andmebaasidest  on  käsitööharrastajad  väga  huvitatud  ning  nad  on 

valmis  nende  loomisesse  oma  panuse  andma.  Konkreetsed  viisid  võiksid  olla  näiteks  esemete 

fotode põhjal mustrijooniste ja töölehtede tegemine jms. Samuti võiks info üleslaadimise võimalus 

olla  igal  digitaalse  andmebaasi  kasutajal.  Kasutajad  laeksid  nt  enda  joonistatud  mustrilehe 

andmebaasi,  kus  see  ootaks  heakskiidu  saamist  muuseumitöötajalt  ning  oleks  selle  staatusega 

andmebaasi teistele kasutajale nähtav.

➔ Järjepidev koostöö organisatsioonide tasandil

ERMi  ja  erinevate  käsitööühenduste  koostööd  peavad  käsitööharrastajad  vajalikuks. 

Käsitööühendused teevad ära palju tööd käsitöö propageerimisel ning just siin näevad nad ERMiga 

ühist  eesmärki.  ERMi ja  käsitööühenduste  koostöö  tulemus  võiks  olla  erinevate  käsitööoskuste 

laiem levik Eestis, kasvav huvi rahvusliku käsitöö vastu ning käsitöö väärtustatus. Konkreetsemad 

koostöövormid on võimalik kujundada ülalloetletud erinevatest koostööviisidest. 

 5.5  ERM ja konkurss käsitööfoorumites kõneainena
Alapeatüki  tugineb  vastavasisuliste  foorumipostituste  kontentanalüüsil.  Analüüsimaterjali  hulka 

kuuluvad  kõik  foorumi  isetegija.net  ja  kullaketrajad.net  ERMi-  ja  konkursi  „Minu  lemmik“ 

teemalised foorumipostitused. „Minu lemmiku“ teema algatas mõlemas foorumis magistritöö autor 

eesmärgiga  reklaamida  konkurssi  ning  vaadelda  tekkivat  diskussiooni.  Alapeatükis  5.5.1 

analüüsitakse foorumipostituste teemasid 1 F-20 F ning alapeatükis 5.5.2 teemasid 21 F-23 F (vt 

tabel 7). 

 5.5.1  ERM käsitööfoorumites konkursile eelneval perioodil kõneainena 

ERM  on  kõneainena  korduvalt  konkursile  eelneval  perioodil  käsitööfoorumites  isetegija.net  ja 
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kullaketraja.net päevakorda kerkinud. Teemad, millega seoses ERMi mainitakse on tüüpiliselt kas 

seotud  rahvusliku  käsitööga  või  viitavad  mõnele  ERMi  sündmusele  või  üritusele.  Üldjuhul  on 

ERMiga  seotud  postituste  toon  positiivne  või  neutraalne  ning  sisu  väga  praktiline:  antakse 

üksteisele nõu, millistest ERMi allikatest erinevates küsimustes täpsemat infot saada või kelle poole 

pöörduda. Negatiivse alatooniga märkusi ERMi aadressil on vähe, vaid korra mainitakse, et kogude 

kasutamine on tülikas.

„/.../  kui  tahad  originaalasju  vaadata,  siis  ERMis  on  see  asi  võimalikult  ebamugavaks  

tehtud, suure muuseumi värk, lihtsam on Viljandi muuseumi poole pöörduda.“ (tabel 7: 5 F)

Mitmetel postitajatel on ERMiga olnud isiklik kokkupuude: nad on külastanud kas ERMi kogusid 

või küsinud nõu ERMi töötajatelt. Samas on ka neid foorumikasutajaid, kellele lühend ERM on 

tundmatu:  raamatu  „Haapsalu  sall“  saamiseks  soovitatakse  ühele  foorumikülastajale  pöörduda 

ERMi poodi ning see soovib oma vastuses teada, mis pood see on ja kus see asub. 

Mitmete foorumiliikmete teadmised ERMi kogudest ja rahvuslikku käsitööd käsitlevatest trükistest 

on aga  üllatavalt  põhjalikud.  Küsimuste  korral  osatakse  viidata  konkreetsetele  ERMi trükistele. 

Näiteks arutelus vööde teemal (tabel 7: 8 F) loetleb üks kasutaja üles kõik ERMi trükised, kus sel 

teemal juttu ja samas teemas kirjutatakse ERMi kogude vöövaliku kohta: 

„Et tööd kirjutada, peab olema materjal, mida uurida. seda pole ju. ERMis olev kogutud  

materjal jääb ikkagi suhteliselt kitsasse aega, ja sellest varasemat pole lihtsalt alles. see  

eespool  mainitud  Virunuka  14.  sajandi  vöö  on  meil  praktiliselt  ainuke  varasem 

tekstiilvööeksemplar.“ (tabel 7: 8 F) 

Spetsiifilise rahvarõivaalase küsimuse lahendamiseks soovitatakse sageli minna ERMi kogusse või 

pöörduda ERMi töötajate poole. 

„Kõige kindlam on asja ikka oma silmaga vaadata ja katsuda. Seega sammud ERMi ja palu  

endale Kihelkonna komplekt vaatamiseks, maha joonistamiseks välja tuua. Samuti teavad 

muuseumi  töötajad  selle  piirkonna  käsitöömeistreid  ja  oskavad  Sind  nendega  kokku 

juhatada.“ (tabel 7: 1 F)

Esmakordsele kogukülastajale jagatakse teavet, kuidas kogukülastust kõige paremini korraldada: 

„Loodetavasti lugesid hoolega ka Esemekogude kasutamise korda - kogude osakonnas tuleb 

aeg  eelnevalt  kokku  leppida.  Ja  et  käik  täie  ette  läheks,  soovitan  soojalt  alustada  

raamatukogu  lugemissaalist  (fotod,  joonised,  andmebaas  esemekogus  leiduvast  jpm,  vt  
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arhiiv )“ (tabel 7: 1 F)

Ning veelgi detailsemalt: 

„Kartoteek on jah kihelkondade kaupa. Aga enne soovitan kindlasti telefoni teel nõu pidada 

ja  võid  ju  lasta  endale  ka  midagi  soovitada.  Asjad  tuleb  ette  tellida  ja  kellaaeg  kokku  

leppida, sest see uurijatetuba on seal väike ja vilets ja sinna mahub vähe rahvast. Kui tahad  

midagi väga detailselt silmitseda, võta endale luup kaasa, seal kohapeal kahjuks ei ole.“ 

(tabel 7: 1 F)

ERMi trükised on esmased allikad, mida soovitatakse lugeda inimesel, keda huvitab Eesti käsitöö 

ajalugu  ja  traditsioonid.  ERMi  trükistest  peetakse  lugu  ning  nad  on  foorumikasutajate  jaoks 

valdkonna kõige autoriteetsemad allikad.

„/.../  esimene  asi,  mida  soovitaks  lugeda  kõiki  numbreid,  on  Eesti  Rahva  Muuseumi  

aastaraamatud,  ilmuvad  juba  Eesti  ajast  peale,  veneaegsetel  on  nimeks  

Etnograafiamuuseumi aastaraamatud. seal on küll kõike ja palju ja just kitsaste teemade  

kaupa,  mitte  seda  nn  üldjuttu.  ja  asjalikumad  etnograafiaga  tegelejad  on  just  sinna  

koondunud.  lisaks aastaraamatutele on  ERM veel  kõiksugu raamatuid ja  brošüüre  välja  

andnud. http://www.erm.ee/?node=10" (tabel 7: 9 F) 

Lisaks  raamatutele  viitamisele  antakse  foorumites  teada  ka  huvipakkuvamate  ERMi  trükiste 

ilmumisest. Näiteks on üsna suure postituste arvu kogunud teema nr 4 F, mis näitab ilmekalt, kui 

oluline sündmus käsitööharrastajatele oli Ilmari Mannineni „Eesti rahvarõivaste ajaloo“ kordustrüki 

ilmumine. Arutelu on väga emotsionaalne ning keerleb küsimuse ümber, kuidas raamatut enesele 

ERMist tellida või kustkohast osta, milline on selle hind jms. Paljud postitused kirjeldavad, milliste 

tunnetega oodati raamatu postiga saabumist ning mida tunti seda lõpuks käes hoides. 

„Sirvin  ja  silitan  ärevusest  värisevate  kätega .  

See võiks täitsa "öökapi teoseks" jääda/saada. Põnev, huvitav, ilus.“ (tabel 7: 4 F)

Foorumitest leiab teavet ka ERMi ürituste kohta, kuid üllatavalt vähe – ERM ise oma ürituste kohta 

infot  foorumitesse  ei  postita.  Foorumis  kullaketrajad.net  on  ERMi  ürituste  teemalisi  postitusi 

mõnevõrra  rohkem,  kuna  mingil  perioodil  on  üks  kasutaja  ERMi  infot  aktiivselt  foorumisse 

vahendanud.  Kokkuvõttes  jääb  kasutajate  vahendatud  info  aga  juhuslikuks.  Muuseum  ise 

regulaarselt ja eesmärgistatult foorumeid teabekanalina ei kasuta. 
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 5.5.2  Konkurss „Minu lemmik ERMi kogudes“ käsitööfoorumites kõneainena 

Käsitööfoorumites  isetegija.net  ja  kullaketrajad.net  võeti  konkurss  väga  hästi  vastu.  Foorumis 

kullaketrajad.net kogus teema vaid seitse vastust, mis ei lisa midagi sisulist foorumi isetegija.net 

arutelule ning seepärast tugineb järgnev analüüs foorumil isetegija.net.

Foorumi  isetegija.net  liikmed  võtsid  konkursi  väga  soojalt  vastu  –  avaldati  heameelt  huvitava 

konkursi üle,  asuti täpsustama osalemise tingimusi, teatati üksteisele oma osavõtust ja konkursitöö 

esitamisest, kiideti valminud töid jms. 

Põhjalikuma keskustelu tekitasid konkursiga seoses ERMi digitaalsed kogud ning arutelu kasvades 

pidas foorumi administraator mõistlikuks see lahutada konkursi teemast  “ Eesti Rahva Muuseumi 

käsitöökonkurss“ ning  tõstis  eraldi  teemaks  nimetusega  “Arutelu  Eesti  Muuseumide  portaali  ja 

ERMi virtuaalkogude üle”. Teema kerkis päevakorda seoses küsimusega, kuidas leida ERMi kogust 

digitaalse andmebaasi abil üles oma lemmik. 

Arutelus tuuakse välja põhilised vead, mida Eesti Muuseumide Veebiväravale  www.muis.ee ette 

heidetakse:

• puudub palju pildimaterjali;

• ERMi esemetel pole juures legendi – kogumisinfot, kirjeldust, paikkonda, ajastut jms;

• otsinguvõimalused  on  piiratud,  nt  ei  saa  eset  otsida  kihelkonna,  teostamise  tehnika  või 

materjali järgi

• otsingumootor pole kasutajasõbralik ning seda on keeruline kasutada

• kohati on esemed valesti peakirjastatud ja kirjeldatud.

Kokkuvõttes peetakse portaali olemasoleval kujul kasutamiskõlbmatuks ning kogu kasutamine näib 

olevat paljudele pigem frustreeriv kui abistav kogemus. Foorumiliikmed on külastanud ka teiste 

muuseumide veebiportaale ning väidavad, et pole nii halvasti tehtut varem näinud. Sobiva eseme 

leidmiseks soovitatakse üksteisele lapata pigem ERMi trükiseid, kus viited juures. Digitaalsetele 

kogudele vastupidiselt ollakse väga rahul ERMi paberkandjal kartoteekidega ning raamatukogu ja 

arhiiviga, mille abil on võimalik põhjalikult tööd teha.

Digitaalse andmebaasi puuduste taga nähakse siiski mitte ERMi suutmatust, vaid pigem portaali 

tellija,  kultuuriministeeriumi,  võimetust  muuseumide  veebivärav  läbimõeldult  kavandada  ja 

teostada. Muuseumi ja selle auditooriumi vajadusi ja ootusi teadmata on olulisi vigu tehtud juba IT-
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arendajale  lähteülesannet  püstitades.  Muuseumitöötajatele  tuntakse  kaasa,  sest  nad  on  sunnitud 

tegema kilplase tööd koostades andmebaase, mis lõpuks ebaõnnestunuks kuulutatakse. Samuti ei 

mõisteta, miks ei osteta mõnest välisriigist juba toimivat platvormi, vaid püütakse ise puudulike 

teadmistega jalgratast leiutada. 

Foorumiliikmed  on  digitaalse  andmebaasi  puudustele  tähelepanu  juhtinud  nii  ERMis  kui  ka 

kultuuriministeeriumis. Teemasse postitatud kirjavahetuses viitab muuseum oma vastuses andmete 

eksportimise  probleemidele  ühest  andmebaasist  teise  ning  ministeerium  muuseumitöötajate 

põhjalikkusele ja aeglusele. Tegelikud probleemid jäävad vastuste põhjal ebaselgeks.

Siiski peetakse digitaalset andmebaasi üksmeelselt väga vajalikuks: see annaks võimaluse eeltööks 

ning säästaks lisaks foorumiliikmete ajale ja rahale ka muuseumi enda ressursse. Muuseumi kogude 

külastamine on küll väga eriline kogemus, kuid selle muudaks oluliselt tõhusamaks eeltöö tegemise 

võimalus digitaalsete andmebaaside abil.

„Ühinen  Anne  476ga,  aga  samas  olen  täitsa  nõus  rahulolematutega!  Kui  andmebaasid 

oleksid põhjalikumad, saaks kodutöö ära teha juba ette ja ma ei peaks näiteks kohta laua  

taga kinni hoidma. Esemekogus käisin ja kuulsin, kuidas telefonitsi nõuti kohaletulemisest  

teatamist, sest ausalt ka, ei pruugi muidu laua taha äkki mahtudagi.

Andmebaaside põhjalikkus säästaks mulle näiteks tuhandeid kroone st sadu eure. Ma olen 

ERMis kohal käinud nüüd ühel korral ja selle pika päeva jooksul jõudsingi põhimõtteliselt  

saada  laia,  üldise  ülevaate  end  huvitavast  teemast.  Süvitsi  ei  julgenud  veel  mõeldagi...  

Tutvusin paari foto, ühe kirjatüki ja kahe esemega. Sellele kulus umbes kaks ja pool tundi.  

Ülejäänud  osa  päevast  veetsin  kataloogi  ja  registriraamatute  seltsis  (töö,  mille  saaks  

absoluutselt  vabalt  teha  kodust  lahkumata,  kui  andmebaasid  oleksid  põhjalikud).

Nüüd ma tean,  et  uudishimu ei  lase mul muidu olla,  kui  pean sõitma kohale miinimum 

kaheksal korral ja vaid bussirahana maksab see mulle 2720 krooni e 173 euri, sõitmisele  

kulub aega 48 tundi. Kuna see on nii ressursimahukas, siis tõenäoliselt pean jagama selle  

muuseumimõnu aastate peale...

Aga mulle imeliselt meeldis tustida vanades raamatutes ja tutvuda registrites kirjasolevaga,  

isegi registripidajate käekirjad tundusid imekenad! Oligi mõnu, sõna otseses mõttes. Asjade  

maagiast ma ei räägigi!“ (tabel 7: 22 F)

Arutelu  ei  jää  siiski  lõpuni  negatiivseks.  Foorumiliikmed  on  valmis  ise  panustama  muuseumi 

kogude kirjeldamisse ja kirjete sisestamisse, kui neile selleks vaid võimalus antaks. Juba praegu on 
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mitmed  neist  loonud  isikliku  andmebaasi,  kus  mh  kirjeldatud  ERMi  esemeid  ja  tehtud 

mustrijooniseid. Hea meelega laeksid nad need võimalusel üles muuseumi digitaalsesse andmebaasi 

ja  teeksid  sel  moel  muuseumile  kaastööd,  seda  enam,  et  sedasorti  töö  näib  neile  meeldivat  ja 

rahuldust pakkuvat ning loob positiivse muuseumikogemuse.

„ERM on mu lemmikkoht. Pole paremat kui see aura seal! Olen juba aastaid igast oma  

puhkusest päeva-paar kogudes käimisele raisanud. Aeg liigub seal tõesti kiiresti ja niuhti on  

päevake  möödas.  Tihti  kohtan  seal  inimesi,  kes  juba  eelmistest  kordadest  tuttavad.  

Muuseumi töötajad on väga abivalmis ja kannatlikud. Kiitus siinkohal personaalselt Agele. 

Olen loonud endale süsteemi, et korraga ei olegi vaja liiga palju ahmida. Päeva kohta üks  

konkreetne ese - selle legend, oma käega tehtud joonised ja selgitused ning vajadusel tellin  

ka  foto(d).  Kodus  teen  joonised  puhtalt  ümber,  kirjutan  tegemisjuhised  ja  teen  eseme.  

See on minu elutöö, aega on piisavalt ja üks hobi peabki mõnus olema.“ (tabel 7: 22 F)

Kui  nö ametlik  koostöö  museaalide kirjeldamisel  ning  digitaalse  andmekogu koostamisel  siiski 

võimalikuks  ei  osutu,  siis  alternatiivina  tehakse  ettepanek koostada  andmebaas  oma  jõududega 

koondades  sinna  isetegijate  mustrikogud  ning  aegade  jooksul  valminud  rahvariiete  ja  nende 

detailide fotod koos kirjelduste, jooniste ning viidetega ERMi originaalesemetele. Aegade jooksul 

tehtud tööd ei soovita lasta nö raisku minna ning vaid enda sahtlis hoida.

 5.6  Konkursi „Minu lemmik ERMi kogudes“ refleksioon osalejate 
seas

„Minu lemmiku“ konkurss oli käsitööharrastajatele väga huvipakkuv. Ühelt poolt käsitöökonkursid 

tavaliselt  ongi  neile  huvipakkuvad:  need  kehtestavad  piirid,  mille  raames  peab  leidma  hea, 

intrigeeriva  ja  teostatava  idee;  need  distsiplineerivad  ja  sunnivad  pingutama;  need  pakuvad 

rahulolutunnet,  kui  leitud  idee  on  õnnestunult  teostatud  ja  püstitatud  eesmärk  saavutatud;  need 

annavad võimaluse näha, kuidas teised osalejad on sama ülesande lahendanud. Idee leidmine on 

neile oluline osa ülesandest, mille nad mõnikord ühendavad eesmärgiga õppida midagi uut – mõne 

uue tehnika vms. Kokkuvõttes tähendab konkurss käsitööharrastajale tavaliselt huvitavat väljakutset 

ning ERMi ülesandepüstitus oli nende jaoks väga intrigeeriv ja inspireeriv. 

Erinevad kategooriad esitasid osalejale erineva iseloomuga ülesande ning olid erinevatel põhjustel 

huvipakkuvad.  Autentse  eseme valmistamist  hinnati  ühelt  poolt  jõukohaseks pigem väga  heade 

käsitööoskustega inimesele, sest see andis võimaluse demonstreerida häid tehnilisi oskuseid; teiselt 
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poolt pidasid mõned vastanutest seda enda jaoks igavaks. Autentsest esemest inspireeritud eseme 

valmistamine aga pakkus võimalust loomingulisuseks ning väljakutset interpreteerida endisaegset 

eset  tänapäeva  kontekstis.  Kokkuvõttes  näis  interpreteerimine  ülesandepüstitusena  olevat 

käsitööharrastajate  jaoks  mõnevõrra  intrigeerivam:  nad  eelistasid  mitte  lihtsalt  korrata,  vaid 

kordusesse lisada oma „loo“.

„Aga et ma ma oskaksin selle tuua nagu... tänapäeva... minu jaoks on see hästi oluline et et  

et just nagu tänapäevaseks muuta ja eee mit-mitte istuda nagu selles kinni mis kunagi oli  

vaid vaid võtta sealt see kübeke ja ja panna nagu see kasvama ja ja siis teha ja mõelda 

ja /.../ noh see on ka käsitöö et osta poest lõnga ja-ja ja-ja midagi kududa kuskilt vaadata 

mõni muster, see on see on kahtlemata käsitöö aga, aga min-minu-minu jaoks on käsitöö  

natuke rohkem. Ta on ka võib-olla ka mingi hinge ja ja ja väega ja rohkem nagu mõtlemist  

mõtlemist vajab nagu tegemist.“ (7 MH)

Käsitööharrastajad peavadki „Minu lemmiku“ puhul oluliseks ennekõike huvitavat väljakutset, mis 

konkurss neile esitas. Nad ei pea väga oluliseks fakti, et just ERM on konkursi korraldaja – kui 

analoogse konkursi oleks korraldanud mõni teine muuseum või asutus, ju oleks ka siis hea meelega 

kaasa löödud. ERMi nimi iseenesest lisab konkursile ehk mõnevõrra prestiiži, kuid olulisemad on 

siiski teised ERMiga seonduvad aspektid – ERMi külluslikud kogud, kompetentne žürii, võimalus 

pääseda oma tööga konkursi lõpunäitusele ERMi, senine ERMiga seotud isiklik kogemus. Huvi 

konkursi  vastu  on  ajendatud  pigem  sümpaatiast  ERMi  vastu  ning  soovist  toetada  muuseumi 

tegevust ja eesmärke, mitte ei lähtu soovist osaleda prestiižsse muuseumi korraldatud konkursil. 

„Et  põhimõtteliselt  ka  mõni  muu  korraldaja,  kui  on  selline  konkurss...  see  võiks  olla  

huvitav...  no oleneks vist teemast. Aga eesti rahva muuseum on on nagu eriti sümpaatne  

asutus minu jaoks. /.../ Nii et loomulikult see on... vist ikkagi huvitavam kui kui et see oleks  

mujalt korraldatud. Minu jaoks.“ (4 TT)

Laiemas plaanis peavad käsitööharrastajad konkurssi  vajalikuks ennekõike kui ERMi tutvustajat 

ning rahvusliku käsitöö propageerijat. Konkurss toob inimesi muuseumisse ning tutvustab laiemale 

auditooriumile  käsitööpärandit  ning  selle  kasutamise  võimalusi  tänapäeval.  Lisaks  on  konkurss 

käsitööharrastajatele  vajalik  ka  nö  tsunftisisese  informatsiooni  vahetamiseks:  konkursil  saab 

vaadata teiste töid ja tutvuda nende ideedega. Käsitööharrastajate jaoks on see äärmiselt põnev. 

„Huvitav on näha mida teised teevad. Just et seal sellistele käsitööinimestele on niisugune 

võimalus...  võimalus  ennast  proovile  panna  või  või  midagi  teha  või  nagu  selline  
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inspiratsioon ja väljakutse. Põnev.“ (4 TT) 

➔ Konkursi korraldus 

Ridamisi  ettepanekuid  teeb  käsitööharrastaja  konkursi  korralduse  parandamiseks.  Ollakse 

seisukohal, et konkurss võiks olla regulaarne ning see aitaks kindlasti suurendada osalejate arvu 

ning saavutada avalikkuses suuremat kõlapinda. Konkursi laiem kajastamine meedias aitaks ERMil 

täita  harija  ja  propageerija  rolli  ning tuua uusi külastajaid muuseumisse.  Regulaarsus omakorda 

teeks  konkursil  osalemise  käsitööharrastajatele  endile  oluliselt  lihtsamaks.  Näiteks  peab  üks 

respondent  üheks  autentse  eseme  kategooriasse  väheste  konkursitööde  laekumise  põhjuseks 

kolmekuist ajalimiiti – autentse eseme kopeerimine on nõudlik töö ning kolmest kuust jääb tema 

hinnangul väheks. Juba töövahendite ja materjali hankimine võib võtta aega, sest mõnel juhul tuleb 

need tellida välismaalt. Lisaks nõuab kopeerimine väga häid tehnilisi oskusi, mis oluliselt kitsendab 

võimalike  osalejate  ringi.  Regulaarne  konkurss  annaks  talle  võimaluse  pikemalt  oma  tööd  ette 

planeerida ning varakult muretseda töövahendid ja materjalid. 

Konkursile registreeruda oli kerge – registreerumisankeet oli lihtne, seda oli mugav internetis täita, 

samuti oli mugav tööd interneti kaudu esitada. Samuti sobis, et konkursile registreerumine toimus 

tähtajatult ning liituda sai jooksvalt konkursi toimumise aja vältel. Tänu sellele sai registreeruda ja 

oma töö esitada ka viimasel konkursipäeval ning ei pidanud muretsema, kas ikka jõutakse oma töö 

tähtaegselt valmis ja esitatud või mitte. 

➔ Konkursi žürii 

Mõned vastajad hindasid ka kompetentse žürii olemasolu. Ühelt poolt oldi seisukohal, et kuivõrd 

žürii koosneb käsitöömaailmas tuntud ja tunnustatud nimedest, siis aitab see hoida konkursi taset 

ning  töö  esitavad  vaid  heade  ja  väga  heade  käsitööoskustega  inimesed.  Teiselt  poolt  lisas 

professionaalidest  koosnev  žürii  konkursile  usaldusväärsust:  žüriiliikmete  kompetentsus  aitas 

välistada subjektiivsust ja tagas vähemalt teatud piirini objektiivsuse konkursitööde hindamisel. 

➔ Osalemismotiivid

Kõige enam motiveeris käsitööharrastajaid osalema konkursi ülesandepüstitus. See oli nende jaoks 

intrigeeriv ja huvitav, pani mõtted tööle ja andis võimaluse leida enda jaoks põnev ning väljakutse 

esitav idee. 

„/.../ sealt sain selle meili et selline konkurss tuleb ja kuna ma olen nüüd hakanud tegelema  

sellise uue materjaliga nagu savi, mis mul varem nagu ei ole tuttav olnud, ma olen õppinud  
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mõned aastad. Olen iseõppija. Siis ma mõtlesin, et see on selline hea ülesanne iseendale  

tekitada. Mis on minu huvidega kokkulangev, ma olen nagunii käinud varem juba seal Eesti  

Rahva Muuseumi kogudes vaatamas neid nõusid, et... et väga hea on niisugune konkreetne 

ülesanne konkreetne tähtaeg et ma proovin, siis ma vaatan kas tuleb midagi välja.“ (4 TT)

Väljakutsele lisandusid teised ajendid: 

• võimalus eksponeerida oma loomingut

„Kui sa oled ka kümne esimese seas et siis on ikkagi see näitus ka nagu väga oluline.“ (1 

MR)

• teha enesele ja oma käsitööloomingule reklaami 

„Noh ta on ju ikkagi nagu... noh... ma saan oma toodet ju ikkagi tutvustada ja näidata,  

reklaamida ja näitus tuleb ja... noh, eks eks ta ole ikka ju selline huvipakkuv ja tore.“  (7 

MH)

• soov anda taas elu mõnele esemele või mustrile, mis unustusehõlma vajunud 

„/.../ noortel on just seda... noh, tähendab, neil on pealehakkamist. Aga nendel oleks vaja  

nüüd siukest elavat eeskuju, noh kes teeks ütleme nendest vanadest asjadest mingisuguse  

uue, uue asja. Et tooks need vanad mustrid välja, sest igaüks ei pääse ka ja ei oska seda 

otsida võib-olla sealt.“ (2 HV)

• saada oma oskustele tagasisidet

„Võib-olla sealt saab mingisuguse tagasiside. /.../ sest et noh ma ei ole ju seda rahvuslikku  

käsitööd õppinud.“ (2 HV)

Auhinda, õigust kopeerida 65 € ulatuses ERMi kogudest tasuta museaale või teha teisi fototöid, 

konkursil  osalejad  motiveerijana ei  nimetanud. Üks vastanutest  arvas,  et  summa polnud esiteks 

kuigi suur ning teiseks paelus teda pigem võimalus näitusele pääseda.

➔ Ootused

Konkursiga  ei  olnud  käsitööharrastajatel  seotud  mingeid  väga  selgeid  isiklikke  ootusi  või  ei 

soovitud neid otsesõnu väljendada. Konkursi tulemusi oodati siiski väga: sooviti näha, mida teised 

teevad. Teiste osalejate loomingulisi lahendusi peeti väga huvipakkuvaks.

„Noo,  ma oota-ootasin hästi  seda lõpptulemuse,  seda,  pildigaleriid.  Sest...  hästi  huvitas 
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mind ka see, et mis mis teised on teinud ja, ja ja kui suuri esemeid on tehtud ja kui kui  

täpselt on neid ERMi esemeid kasutatud. Et see oli küll et hästi ma ootasin kuidas, kui see  

üldse lõp-, läbi saaks. Et see oli küll selline ootus.“ (8 AU)

 5.7  Konkursitööd 
Konkursile laekus 37 osalejalt autentse eseme kategooriasse 8 ja autentsest esemest inspireeritud 

eseme  kategooriasse  33  konkursitööd.  Analüüs  põhineb  konkursitöödel  (vt  lisa  10.6) ja  nende 

lisadel (vt lisa 10.4), osalejate konkursiteemalistel blogipostitustel (vt tabel 6) ja intervjuudel (vt lisa  

10.5.. 

 5.7.1  Ajendid lemmiku valimisel

Esemete  valiku  ajendid  toovad  esile  väärtused,  mis  käsitööharrastajatele  loomingus  olulised. 

Esemete  saamislugu  kirjeldades  väärtustatakse  esemeid  nende  esteetilistest,  praktilistest, 

säästvatest, mängulistest ja inspireerivatest omadustest lähtuvalt. Kes püüab leida esemele uue ja 

tänapäevas praktilise kasutusviisi, kes kasutab säästvalt materjali võttes kasutusele nt kunagi üles 

harutatud esemete lõngu, kes mängib mustrite ja materjalidega ning kasutab vanu tehnikaid uuel 

ning tavatul moel, kes valib esemeid, mis on inspireerivad ning lubavad püstitada väljakutsuvaid 

eesmärke.  Kogu  tegevust  saadab  austus  endisaegsete  meistrite  töösse,  mida  käsitööharrastajad 

edasi kannavad ja jätkavad. 

Blogipostitustes ja konkursitööde kirjeldustes sõnastatu põhjal saab lemmikustaatusesse jõudmist 

põhjendada  ühe  või  mõnega  kaheksast  peamisest  ajendist,  mis  iga  üksiku  valiku  tegemisel 

omavahel kombineeruvad.

➔ Eseme päritolu

Üks  ilmselt  olulisemaid  lemmikustaatuse  põhjuseid  oli  eseme  päritolu  –  side  käsitööharrastaja 

kodukoha või lapsepõlvekoduga muutis museaali tema jaoks teistest erilisemaks. Eset taaselustades 

soovis sooviti esile tõsta kodukoha pärandit ja selle ilu (vt värvitahvlid 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 20 ja 39). 

Side võis olla veelgi  isiklikum, kui konkursitöö aluseks võeti  suguvõsast  kogutud ese ning uue 

loomisel  kasutati  vanavanematest  jäänud  materjali  –  konkursitöö  elustas  suguvõsa  pärandi  (vt 

värvitahvel 15). 

„Vaip on leitud digitaliseeritud vaibakogu lapates ja on väga isikliku taustaga. Vaiba on  

valmistanud minu isa vanatädi Anna Bootsmann abiellunud Otskivi oma isatalus. Tänaseks  
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on Rätsepa talu Muriste külas (Pärnumaa Varbla vald) minu pere valduses. Juba aastaid  

ootab  ühest  mu  vanaemast  jäänud  tükk  ehtsat  musta  vaiba  kangast.  Nüüd  on  selge  

missugune muster sellele kangale peab saama. Diivanipadjaks sai üks vaiba nurga muster  

selleks, et veenduda, kas eelseisev töö on jõukohane ning kuidas mõjuvad kompositsioon ja  

värvid.“ (lisa 10.4: 9 K)

➔ Eseme erilisus ja maagia

Esemete  erilisust  ja  maagiat  rõhutavad  kirjeldused  on  emotsionaalsed  ning  haaravad.  Mõnda 

käsitööharrastajat köitis eseme erilisus – traditsiooniliselt sellist tüüpi esemetel kasutatavast erinev 

tikand (vt värvitahvel 7), koti eriline sang (vt värvitahvel 10), harvaesinev ja iseloomuga muster (vt 

värvitahvel 17), pitsi tavapärasest erinev laius (vt värvitahvel 20) vms. Oma erilisuses kõnetab ese 

käsitööharrastajat nõudes uut ja erilist loomingulist lahendust ning väärikat teostust. 

„/.../ Muster nimelt ei ole Haapsalu sallide nö hittide hulgast, on pigem harvaesinev. /.../  

Kui ma neid kahte materjali vaatasin, siis tekitasid need minus mitmeid ja kohati vastakaid  

mõtteid. Esiteks muidugi see äärepitsiteema, mis Haapsalu salli puhul alati fookuses on ja  

teinekord hinge kraapima jääb. Tõelist fänni peaksid need kaks ajaloohõngulist pilti õlgu  

võdistama ajama- missugused servad, milline viimistlus!!? /../ Teine emotsioon, mis nende  

piltide juures tekkis, oli et muster iseenesest on "iseloomuga", aga tulemus kuidagi lahja.  

See on täielikult vaid mu subjektiivne arvamus, sallid fotodel ON ausad ja väärikad, aga  

nagu ma ütlesin, siis koekiri hakkas minuga juba idee alguses oma keelt rääkima. Rääkis ta  

seda,  et  palun  koo mind nii,  et  minust  jääks  tugev  ja  jõuline  mulje!  Palun  vali  selline  

materjal, millest ei oleks kellelgi võimalik mööda vaadata! Nagu pildilt näha, tegingi ma  

just seda- valisin silmahakkava värvitooniga peenvillase sallilõnga ja kudusin rõõmuga.“  

(tabel 6: 3 B)

Side esemega võis tekkida ka emotsionaalsel tasandil – üks paljude hulgast, mis ometi köidab pilku 

ja  sunnib  tegutsema  (vt  värvitahvel  38).  Põhjalikumal  süvenemisel  võis  muuseumiese 

käsitööharrastaja täielikult oma lummusesse haarata ning luua silla minevikust tänapäeva. 

„Esialgu olin lummatud selle albumi kaantest, puidust, valmistusviisist. Võtsin välja paberi,  

pliiatsi ja mõõdulindi, täheldasin üles mõõdud ja koostasin eseme kirjelduse, et teostada  

nende järgi sama uhke teos. Kui aga hakkasin lähemalt uurima albumi sisu, sinna kirja  

pandut,  sest  tegemist  oli  ühe  skaudirühma  albumiga,  unustasin  end  lausa  mitmeteks  

tundideks lugema ja elu üle mõtisklema – mis kõik kunagi on olnud ja toimunud, avastad  
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enda jaoks midagi erilist. Sellest lummusest ei suutnud ma ka selle albumitegemise juures  

loobuda /.../“ (lisa 10.4: 36 K)

Eseme võis eriliseks muuta ka selle armetu olukord, mis lausa sundis uut looma.

„Üks oli eriti armetus olukorras ja köitis mu südame.“ (lisa 10.4: 24 K)

➔ Eseme praktilisus

Mõni  käsitööharrastaja  pidas  vajalikuks  mõnd  eset  taas  kasutusse  tuua  ning  valis  ERMi 

esemekogust unustusehõlma vajunud asja millel oma praktilisuses võiks ka tänapäeval olla väärtus, 

olgu selleks siis kas nõelakoda (vt värvitahvel 28) või tuulistel päevadel asendamatu pottmüts (vt 

värvitahvel 27). Praktilist väärtust kannavad ka sepistatud töövahendid ja räimerest (vt värvitahvlid 

30 ja 34). 

Mõnel juhul võlus käsitööharrastajat aga esiemade praktiline ja säästlik materjali kasutamise viis, 

mis ei lasknud raisku minna ühelgi riideribal ning nii valmis kangajääkidest rullnukk (vt värvitahvel 

26). 

➔ Materjal 

Eseme materjal võis ajendiks olla kahel erineval viisil. Esiteks võis originaaleseme materjal ja selle 

kasutamine  või  uuesti  kasutusele  võtmine  olla  huvipakkuv:  näiteks  jäärakoti  nahka  tänapäeval 

üldjuhul enam ei kasutata, kuid ometi on tegemist tänuväärt materjaliga, millest saab valmistada 

võluvaid tarbeesemeid (vt värvitahvel 16). 

Teiseks võis materjal anda võimaluse mängida ja nö rikkuda traditsioone: riide või naha asemel 

kasutada villa ja viltimist (vt värvitahvlid 27 ja 29),  lõnga värvida taimede asemel seentega (vt 

värvitahvel 31), nõelakoda teha materjale tavapärasest vastupidiselt kasutades (vt värvitahvel 28) 

jne. 

„Kui traditsiooniline nõelakoja tupp on tehtud metallist ja kanderihm tekstiilist või nahast,  

siis mina kasutasin kanderihmaks jämedat vaskset ketti, mis moodustab ühtlasi ka vöö lisaks  

kandepaelale ja millele on kaunistuseks lisatud mõned metallist ripatsid. Keti kogupikkus on 

ca 186cm. Nõelakoja tupp on tehtud plastikust, mis on kaetud linase kangaga.“ (lisa 10.4: 

22 K)

➔ Käsitöötehnika 

Eseme valikul võis otsustavaks saada võimalus omandada selle valmistamise tehnika ja väljakutse, 
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mille esitas selle keerukus (vt värvitahvlid 7, 10 ja 19).  

„/.../ kuna ma olen nüüd hakanud tegelema sellise uue materjaliga nagu savi, mis mul varem  

nagu ei ole tuttav olnud, ma olen õppinud mõned aastad. Olen iseõppija. Siis ma mõtlesin,  

et  see  on  selline hea  ülesanne iseendale  tekitada.  /.../ kuna mul  jah jälle  natukene  uus  

lahendus,  uus  kaunistustehnika,  uus  glasuur,  kõik  on  selle  jaoks  konkreetselt  olen  välja  

mõelnud, siis loomulikult see oli väljakutse.“ (4 TT)

➔ Eseme sobivus kaasaega

Silmahakkav  võis  olla  eseme  tänapäevane  tegumood  (vt  värvitahvel  12)  või  uusi  ja  erinevaid 

kaasaegseid  kasutusviise  lubav  lihtne  lõige:  kunagise  rulltubakakoti  ainetel  sündisid  pinalid, 

rahakotid jms (vt värvitahvel 29). 

➔ Muster

Väga palju ideid sünnib võimalusest mängida mustritega. Käsitööharrastajat paelub võimalus tuua 

oma töös välja mustri ilu, rõhutada seda omalt poolt mõne väikse aktsendiga mängides värvide ja 

vormiga:  Haapsalu  salli  jõulist  mustrit  aitab  rõhutada  uus  kirgas  värv  (vt  värvitahvel  17), 

kindakirjale  annab  sära  erksavärviline  lõng  (vt  värvitahvlid  8  ja  35)  või  muutub  see  sootuks 

tundmatuseni  värvikirevatel  ja  pitsilistel  poolkinnastel  (vt  värvitahvel  2),  triibukanga  rütmipildi 

muudab uueks isevärvitud lõng (vt värvitahvel 31).

Mustreid uuel ja ebatraditsioonilisel viisil kasutades saab hõbeehetes siduda kodarad silmadega (vt 

värvitahvel  33),  tanude  ja  käiste  pitsidest  sünnivad  jõuluehted  (vt  värvitahvel  22),  kindakirjad 

satuvad  sokkidele  ja  vestidele  (vt  värvitahvlid  35  ja  14),  järjehoidjad  ja  märkmikke  katavad 

rahvuslikud tikandid (vt värvitahvlid 21, 24 ja 25) ning õllekapa mustrid on trükitud kaelussallidele 

(vt värvitahvel 40). 

Muster on käsitööharrastajate käes tänuväärne ja paindlik loomevahend, mis lubab ennast korrata 

lõpmatutel kordumatutel viisidel. 

➔ Esteetiline väärtus 

Kogu eelnevat  loetelu  seob omavahel  esemete  esteetiline  väärtus,  mida  nad  käsitööharrastajate 

silmis omavad. Eseme, mustri ja tehnika ilu on see, mis teda paelub ja inspireerib ning uuel ja 

kordumatul viisil taaselustamist ootab. 
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 5.7.2  Interpreteerimisstrateegiad

Interpreteerimine  on  käsitööharrastajate  jaoks  kommunikatsiooniprotsess,  mille  käigus  nad  oma 

loomingu  kaudu  avavad  ja  taasloovad  pärandvara  tähendusi,  väärtuseid  ja  suhteid  tuues  need 

tänapäevasesse  konteksti  ja  tehes  mõistetavaks  kaasaegsele  auditooriumile.  Käsitööharrastajate 

interpreteerimisstrateegiatel on kolm olulist dimensiooni: muster, materjal ja tehniline teostus. Kõik 

kolm on allutatud ideele, eesmärgile, mida soovitakse saavutada ning kõik kolm annavad võimaluse 

luua uusi tähendusi ja jutustada lugu just sellele hetkele sobival ja ainuomasel viisil. Variatsioonid 

dimensioonide  sees  ja  nende  omavahelised  kombinatsioonid  on  lõpmatud.  Kindad  ei  ole  mitte 

lihtsalt kindad, vaid nad räägivad oma mustri, materjali ja teostuse kaudu lugu, millesse põimuvad 

looja nägemus, kogemus, tähendused ja väärtused. 

Käsitööharrastajate  looming  ei  räägi  auditooriumiga  mitte  ainult  visuaalses,  vaid  ka 

igapäevapraktikate  keeles  omades  mitte  ainult  esteetilist  väärtust,  vaid  leides  reaalse  kasutuse 

tänases  igapäevaelus.  Käsitööharrastajad  on  meediumiks,  kelle  kaudu  kanduvad  läbi  aja  edasi 

pärandvara  narratiivid.  Muuseumile  võivad  käsitööharrastajad  olla  väärtuslikuks  partneriks,  kes 

aitavad  ühiskonnas  nähtavaks  teha muuseumile  olulisi  väärtusi  ning  mõtestada  selle  olemust  ja 

võimalusi  universaalses  visuaalses  keeles  ning  igapäevapraktikates.  Nende  kaudu  jõuab  pärand 

uuesti nö ringlusse. 

Käsitööharrastajate osalemisel toimuvat pärandkultuuri kommunikatsiooniprotsessi kirjeldab joonis 

3.  Muuseumist  liigub  pärandkultuuriinfo  käsitööharrastajani,  kelle  juures  see  läbib  erinevad 

interpretatsioonidimensioonid  ning  jõuab  seejärel  ühiskonda  kandes  edasi  nii  algset  kui  ka 

interpreteerimise  käigus  lisatud  informatsiooni.  Kommunikatsiooniprotsessi  käigus  rikastatud 

informatsioon jõuab ühiskonnast omakorda tagasi muuseumisse ning uus ring võib alata. Oluline on 

siinjuures see, et kui muuseumi pärandkultuuri interpreteerimisstrateegiad tuginevad teadustööle, 

siis käsitööharrastajad lähenevad samale ülesandele märksa loomingulisemalt ning tõlgendavad ja 

mõtestavad pärandvara viisidel,  mida muuseum oma igapäevapraktikas ei rakenda. Muuseumi ja 

käsitööharrastajate  interpreteerimisstrateegiad  täiendavad  teineteist.  Seepärast  on 

muuseumikommunikatsiooni seisukohalt oluline jõuda hästitoimiva koostööni käsitööharrastajatega 

ning teha see koostöö ühiskonnas nähtavaks. 
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Joonis 3. Pärandkultuuri kommunikatsioon interpreteerimisprotsessi kaudu
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 6  Diskussioon ja soovitused
Peatüki  juhatab  sisse  uurimistulemuste  mõtestamine  kommunikatsioonivälja  kontekstis  ning 

hüpoteesi kontroll.  Sellele järgneb lühike visand käsitööharrastajast ning edasine arutelu on üles 

ehitatud  järgides  uurimisküsimusi.  Peatüki  lõpetavad  soovitused.  Arutelu  on  dialoogis  töö 

teoreetiliste ja empiiriliste lähtekohtadega. 

 6.1  ERMi ja käsitööharrastaja ühise kommunikatsioonivälja 
kujunemine

Tulemused kirjeldavad, kuidas kujuneb ERM ja käsitööharrastajate ühine kommunikatsiooniväli (vt 

joonis 4) ja vastastikune interaktsioon sellel. Kommunikatsiooniväli tervikuna on laiem ühiskondlik 

ja kultuuriline kontekst, mis mõjutab nii ERMi kui ka käsitööharrastajate infovälju ja -vooge. ERMi 

eesmärkide,  rollide  ja  informatsiooniga  (sh  kogudega)  vastasmõjus  kujunevad  käsitööharrastaja 

kogemused, teadmised, huvid, eesmärgid ja ootused. Antud töö raames kitsendab fookust konkursi 

„Minu lemmik“ kontekst, ERMilt käsitööharrastajale suunatud kommunikatsiooniakt.

Joonis 4. Kommunikatsioonivälja mudel

Kommunikatsioonivälja  tähtsaimad  infokandjad  on  kogud,  digitaalsed  andmebaasid,  ERMi 

töötajad,  trükised  ja  näitused  (sh  püsiekspositsioon).  Kogud  kannavad  endas  informatsiooni 

kultuuripärandi  kohta,  digitaalsed  andmebaasid  vahendavad  kogusid  ning  trükised,  näitused  ja 
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ERMi  töötajad  nii  vahendavad  kogusid  kui  ka  pakuvad  teadustööl  põhinevaid  põhjalikumaid 

kultuuripäranditõlgendusi. Käsitööharrastajatele on ERMi tuum selle kogud, kuid side ülejäänud 

muuseumitegevusega  jääb  nõrgaks.  Käsitööharrastajad  lähtuvad  muuseumiga  suhtlemisel  oma 

isiklikust käsitööhuvist ning see on faktor, millega muuseumikommunikatsioonis peaks kindlasti 

arvestama. Konkurss „Minu lemmik“ näitas ilmekalt, et intrigeeriv ning sihtrühma huve arvestav 

väljakutse paelub ning osalusprojektidel võib muuseumikommunikatsioonis olla oluline roll. 

Kultuurilise osalusvõimaluse pakkumine ei peaks ometi muutuda eesmärgiks omaette. Vältida tuleb 

muuseumi  seisukohalt  eesmärgistamata  koostööd  –  muuseumil  ei  ole  mõtet  koguda  nt 

osalusprojektide tulemusi, mis muuseumi kuidagi ei rikasta ning mis jäävad mõtestamata „müraks“ 

kommunikatsiooniväljal.  Pigem peab eesmärk olema muuseumi ja ühiskonna teabevälja rikastav 

mõtestatud informatsioon, mis on konverteeritud mõlemale poolele kättesaadavateks teadmisteks ja 

kogemusteks. Käsitööharrastajate interpreteerimisstrateegiate analüüs näitas, et käsitööharrastajad 

võivad  muuseumile  olla  väärtuslikuks  meediumiks  ning  muuseumiinfo  „tõlkijaks“  tänapäeva 

keelde, tehes seda viisil, mis muuseumile enda vahenditega on kättesaamatu (vt joonis 3). 

Koostöö käsitööharrastajatega võib mitmel moel olla muuseumikommunikatsiooni panustav ning 

seda  lisaks  käsitööharrastajate  kitsale  ringile  ka  ülejäänud  auditooriumini  jõudmise  mõttes. 

Käsitööharrastajates on ERMi poolt kasutamata potentsiaali.

 6.2  Hüpoteesi kontroll
Töö  eksperimendiga  kontrolliti  hüpoteesi,  et  konkursi  kui  osalusviisi  kasutamine 

muuseumikommunikatsioonis  annab  positiivse  efekti  –  käsiööharrastajad  soovivad  osaleda  ja 

osalevad  ERMi  konkursil  „Minu  lemmik“.  Hüpotees  sai  kinnitust.  Käsitööharrastajad  osalesid 

konkursil, nad pidasid konkurssi enda jaoks väga põnevaks ning avaldasid arvamust, et ERM võiks 

ka edaspidi ja regulaarselt sarnaseid konkursse korraldada.

 6.3  Kes on käsitööharrastaja?
Töö  eesmärk  oli  uurida,  millised  on  Eesti  Rahva  Muuseumi  käsitööharrastajatest  sihtrühma 

muuseumiga seotud arvamused ja hoiakud ning milline on nende valmisolek panustada muuseumi 

eesmärkide  saavutamisse,  kui  neile  antakse  võimalus  osaleda. Eesmärk  seab  keskmesse 

käsitööharrastaja  ning  seepärast  tuuakse  enne  uurimisküsimustele  vastamist  välja  põhilised teda 

iseloomustavad jooned. 
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Respondentide vastustest välja joonistuv pilt oli üsna homogeenne. Erinevused üldisest pildist olid 

peidus  pigem  detailides  nagu  konkreetne  teema,  mille  uurimisele  käsitööharrastajad  on  ennast 

pühendanud, lemmiktehnika ja -materjal jms. ERMi seisukohalt ei ole loetletud detailid siiski väga 

olulised,  olulisem on pühendumus  käsitööle,  sellest  tingitud  huvi  ERMi  vastu  ning  valmisolek 

käsitööalal  panustada.  Käsitööharrastajate  suhtumine  käsitöösse  on  võti  nende  ERMiga  seotud 

huvide  mõistmiseks.  ERM on  huvipakkuv,  sest  sealt  saadakse  inspiratsiooni,  informatsiooni  ja 

esteetilisi  elamusi  –  kõik  kolm on  seotud  käsitöö  rolliga  käsitööharrastajate  elus.  Ilmselt  pole 

oluline see, kui professionaalselt käsitööharrastajad käsitööd teevad, vaid olulisem on fakt, et nad 

tunnevad end motiveerituna.  Keskendumine  meistritele  tähendaks  nihet  elitaarsuse  suunas,  kuid 

ilmselt on ERMi huvides pigem laiapõhjalise auditooriumiga suhtlemine. 

Käsitööharrastajad ei nokitse tavaliselt täiesti omaette – üldjuhul ollakse kontaktis inimestega, kes 

seda kirge jagavad. See tähendab, et nad on seotud kas suurema või väiksema käsitööhuvil põhineva 

kogukonnaga. Suhtlemine teiste käsitööharrastajatega avardab nende võimalusi hobiga põhjalikult 

tegeleda: kogukonnas liigub palju olulist informatsiooni,  kogukonnaliikmed pakuvad teineteisele 

sotsiaalset  ja  emotsionaalset  tuge,  kogukonnas  kehtivad  omad  jõustamis-  ning 

sanktsioonimehhanismid  jne  (Teppor  2008).  Koostöö  kogukondadega  annaks  ERMile  järelikult 

ligipääsu  toimivatele  käsitööharrastajate  sotsiaalsetele  võrgustikele  ning  võimaluse  astuda  oma 

sihtgrupile sammukese lähemale. 

Miks  see  on  oluline?  Virtuaalsetel  kogukondadel  (nt  foorum isetegija.net)  on  olemas  avalik  ja 

toimiv interaktiivne paljudelt paljudele kommunikatsiooni ruum (Teppor 2008), mida ERMil endal 

ei ole ning mida tal on sedavõrd demokraatliku „laadaplatsi“ kujul isegi sotsiaalmeediat appi võttes 

raske  luua.  Pruulmann-Vengerfeldt  &  Runnel  (2010:  123)  toovad  välja  mitmed  barjäärid,  mis 

takistavad  muuseumidel  internetikeskkonna  efektiivset  kasutamist:  muuseumide 

internetikeskkonnad jäävad tavaliselt väljapoole tavaliste internetikasutaja liikumisteid, muuseumi 

tajutakse kui eksperti jne. Foorumiruum on aga konkreetse sihtgrupi kohtumispaik internetis ning 

annab  võimaluse  tavapärasest  informaalsemaks  suhtlemiseks.  Foorumis  ei  ole  ERMil 

harjumuspärast  positsiooni  –  ta  peab  teatud  piirini  loobuma oma formaalsest  autoriteedist  ning 

alluma foorumis kehtestatud hierarhiale, reeglitele ja sanktsioonidele; see tähendab, et ERM suhtleb 

seal teiste foorumiliikmetega võrdsetel alustel ning kehtestatud korda aktsepteerides. Küll aga saab 

muuseum  foorumis  rääkida  eksperdina  ning  sealne  avatud  ja  võrdsustav  keskkond  toetab 

tõenäoliselt avameelseid diskussioone.  
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Kindlasti  ei  saa foorum asendada ERMi enda loodud ja kontrollitud e-keskkondi – ühe ja teise 

kommunikatiivne funktsioon on erinev. Foorumites ja teistes kogukondades suhtlemisel võib olla 

nii muuseumi füüsilist kui ka e-keskkonda toetav funktsioon. Nii foorumid kui ka muuseumi e-

keskkonnad  on  kanalid,  mille  kasutamise  mõttekus  sõltub  konkreetsest 

kommunikatsioonieesmärgist  ja  kasutamise  efektiivsus  eesmärkide  läbimõeldusest  ning 

kavakindlast teostamisest. Näiteks kui on olemas „kultuurilise kodaniku“ oluline ja vähe kasutatud 

potentsiaal poliitiliseks ja avalikuks osalemiseks, mida võiks mh rakendada mäluasutuste kontekstis 

(Pruulmann-Vengerfeldt & Runnel 2010: 121), siis esimene samm muuseumi poolt selle potentsiaali 

kasutamisel võiks olla tihedamate informaalsete suhete loomine kogukondadega ja kogukondades. 

Kogukonnad võivad olla „kultuurilise kodaniku“ ukseks muuseumisse ja vastupidi: kogukonnast 

leiab muuseum „kultuurilise kodaniku“. 

 6.4  Vastused uurimisküsimustele
Alapeatükk  esitab  vastused  uurimisküsimustele  asudes  dialoogi  töö  teoreetiliste  ja  empiiriliste 

lähtekohtadega.  Uurimisküsimustele  vastamise  kõrval  on  käsitletud  mitmeid  küsimustega 

haakuvaid teemasid, mis on samuti muuseumikommunikatsiooni seisukohalt olulised, kuid väljuvad 

mõnevõrra püstitatud küsimuste raamidest. 

 6.4.1  Kuidas räägitakse ERMist ja konkursist virtuaalses käsitöökogukonnas?

Konkursile  eelneval  perioodil  on  ERM  kõneainena  korduvalt  käsitööfoorumites  päevakorda 

kerkinud. ERMiga seotud teemad jagunevad kaheks: kas arutletakse rahvusliku käsitööga seotud 

teemadel või viidatakse mõnele ERMi sündmuse või üritusele. 

ERM  kui  kõneaine  kerkib  päevakorrale  foorumiliikmete  käsitööhobiga  seotud  praktilistest 

küsimustest ja vajadustest. Üldjuhul on ERMiga seotud postituste toon positiivne või neutraalne 

ning sisu väga praktiline: antakse üksteisele nõu, millistest ERMi allikatest erinevates küsimustes 

täpsemat infot saada või kelle poole pöörduda. Mitmetel foorumiliikmetel on muuseumiga isiklik 

kokkupuude, sageli on nad külastanud ERMi kogusid. ERMi kogude kohta osatakse jagada väga 

põhjalikku informatsiooni alates kogude külastamise tingimustest lõpetades kogude sisuga. Kui ei 

olda kokku puutunud ERMi kogudega, siis rahvuslikku käsitööd käsitlevaid trükiseid teatakse ometi 

ning need on väga hinnatud.  Kokkuvõttes on ERM foorumiliikmete seas tuntud ja  „tsiteeritud“ 

muuseum  ning  foorumiliikmete  senine  ERMi-kogemus  kirjeldab  ERMi  kui  allika  ja  eksperdi 

kasutamist  isiklike  käsitööalaste  eesmärkide  saavutamiseks.  Nimetatud  põhjustel  pakub  ERM 
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foorumiliikmetele pidevalt ja jätkuvalt huvi. 

Eelnevale vastupidiselt on ERMis toimuvate sündmuste ja ürituste kohta foorumites informatsiooni 

väga vähe.  Muuseum ise foorumit  kommunikatsioonikanalina ei  kasuta  ning ERMi teave jõuab 

sinna harva ja juhuslikult läbi foorumiliikmete postituste.  Arvestades seda, milline potentsiaal on 

foorumitel ERMi jaoks (vt ptk 6.3), võiks muuseumi nähtavusele foorumites enam mõelda ning 

foorumit ERMi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks teadlikult kasutada. 

Konkurss  „Minu  lemmik“  võeti  foorumites  soojalt  vastu:  konkursiliikmed  pidasid  konkurssi 

põnevaks,  täpsustasid  osalemise  tingimusi,  teatasid  üksteisele  oma osavõtust  ning  näitasid  oma 

konkursitöid jne.  Põhjalikumalt  peatuti  seoses  oma lemmiku leidmisega  digitaalsel  andmebaasil 

muis.ee.  Andmebaasi sisu ja kasutajasõbralikkus sai põhjaliku kriitika osaliseks, kuid samas olid 

konkursiliikmed valmis omalt poolt reaalselt andmebaasi parandamisse panustama. 

Foorumi potentsiaali ERMi vaatenurgast tõestas diskussioon, mis käivitus konkursi „Minu lemmik“ 

teemalise arutelu raames. Diskussiooni käigus analüüsisid foorumiliikmed keskkonda muis.ee ning 

tõid kasutajatena välja selle  peamised puudused,  tegid ettepanekuid,  kuidas olukorda parandada 

ning avaldasid valmisolekut ise korraliku andmebaasi loomisele kaasa aidata. Isegi kui ERM ei ole 

erinevatel põhjustel valmis käsitööharrastajaid muuseumi andmebaaside sisuloomesse  Pruulmann-

Vengerfeldti & Runneli (2010: 119-120) kirjeldatud moel kaasama, saab muuseum ometi foorumist 

kiiresti  ja  vähese  ressursikuluga  tagasisidet.  Antud juhul  siis  digitaalse  andmebaasi  puuduste  ja 

kasutajate  ootuste  kohta  ning  lisaks  konstruktiivseid  kasutajapoolseid  ettepanekuid  ja  kinnitust 

tõigale, et andmebaas on väga oodatud ning seda on väga vaja. Ka edaspidi võiks ERM kasutada 

sellist käsitööharrastajatelt tagasiside kogumise viisi.

Digitaalsete andmebaaside loomisel võivad käsitööharrastajad samuti ERMile kasulikuks osutuda. 

Oma vajadusi oskab kõige paremini kirjeldada tulevane kasutaja ning seepärast võib e-keskkondade 

loomisel anda parima tulemuse nende kaasamine juba projekti algfaasis, kui hakatakse koostama 

lähteülesannet.  Arutelu  foorumis  näitas,  et  foorumiliikmed  oskasid  oma  vajadusi  väga  hästi 

kirjeldada.  Projekti  lõppfaasis  võiks  huvilistele  katsetamiseks  anda  keskkonna  test-versiooni,  et 

saada  tagasisidet  puuduste  ja  kasutajasõbralikkuse  kohta.  Ning  loomulikult  võiks  keskkonna 

loomisel  arvestada  erinevate  kasutaja-  või  külastajatüüpidega,  võttes  aluseks  kasvõi  Forrester 

Research'i  (Forrester...  2011)  sotsiaalmeedia  kasutajate  tüpoloogia.  Kui  muuseumi  sooviks  on 

omada  internetis  erinevaid  osalejaid  võrdselt  hõlmavat  kommunikatsioonivälja,  siis  peab  see 

pakkuma erinevaid võimalusi sellesse keskkonda panustamiseks. Hetkel ei täida aga ükski ERMi e-
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keskkond kommunikatsiooniväljaks vajalikke tingimusi, ka mitte lehekülg Facebook'is. 

 6.4.2  Kuidas näevad käsitööharrastajad ERMi ja ERMi kogusid?

Käsitööharrastajate jaoks on ERMi tuum selle kogud. Suhe muuseumiga on vajaduspõhine ning 

suur osa teadmistest ERMi kohta on kogutud isikliku kogemuse kaudu. Käsitööharrastajate senine 

muuseumikogemus toetab traditsioonilist muuseumi ning „uue“ museoloogia diskursusest lähtuvaid 

eesmärke sõnastada ei osata. Teadlikkust ERMist saab vaadelda kolmel tasandil: esiteks teadlikkus 

põhifunktsioonidest,  teiseks  visioonist  ja  eesmärkidest  ning  kolmandaks  ERMi  igapäevastest 

tegevustest. 

Eesmärkidest  rääkides  kirjeldavad  käsitööharrastajad  sisuliselt  muuseumi  põhifunktsioone  (Gee 

1995,  van Mensch 2003: 10-12 kaudu) – säilitamist, uurimustööd ja kommunikatsiooni. Arvestades 

isikliku  kogemuse  olulisust,  võib  oletada,  et  muutus  sõnastamisel  leiab  aset  siis,  kui  muuseum 

reaalselt „uut“ muuseumikogemust pakub. Seni on ERM nende jaoks  huvitava koguga suhteliselt 

passiivne  arhiveerija,  mis  oma  kommunikatiivseid  eesmärke  täidab  näituste  ja  publitseerimise, 

tulevikus loodetavasti ka hästitoimivate digitaalsete andmebaaside kaudu. 

ERMi  igapäevasest  tegevusest,  sündmustest,  üritustest  jms,  samuti  eesmärkidest  teavad 

käsitööharrastajad vähe. Üldjuhul ei otsi nad ise sellist infot – nende huvide keskmes on kogud ning 

nad pöörduvad muuseumisse siis, kui seda parasjagu oma hobiga seotult vaja. Kindlasti mängib siin 

kaasa geograafiline lähedus – Tartust kaugemal elaval inimesel ei ole väga suurt huvi olla suhteliselt  

Tartu-keskse ERMi tegemistega pidevalt kursis. Nende jaoks on peamine sild ERMi selle trükised 

ning  digitaalne  andmebaas.  Siiski  tõestas  eksperiment,  et  kui  osalusvõimalus  on 

käsitööharrastajatele huvipakkuv ning asjaajamise mõttes piisavalt lihtne ja kättesaadav, siis lüüakse 

ERMi  tegevuses  hea  meelega  kaasa  –  osalejaid  oli  üle  terve  Eesti. Sama kinnitab  valmisolek 

panustada  ERMi  e-projektidesse  ning  mure  nende  arengu  pärast.  Mõlemal  juhul  on 

käsitööharrastajate motivatsiooni kujunemisel olulisel kohal siiski ka isiklikud plaanid ning huvid.

Käsitööharrastaja  mõtestab  ERMi  rolle  ühiskonnas  tema  põhifunktsioonide   (Gee  1995,   van 

Mensch 2003: 10-12 kaudu) kaudu. ERM täidab käsitööharrastaja jaoks viit  rolli:  (1) ERM kui 

koguja ja säilitaja, (2) ERM kui eestlaste identiteedi kandja, (3) ERM kui uurija ja ekspert, (4) ERM 

kui harija ja propageerija ning (5) ERM kui infopank ja inspiratsiooniallikas. 

Käsitööharrastajatel ja ERMil on viis olulisemat kokkupuutepunkti: püsiekspositsioon ja näitused, 

trükised, kogud, digitaalsed andmebaasid ja töötajad. Kõik viis on olulised ning nende koosmõjus 
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sünnib  käsitööharrastajate  ERMi  kogemus.  Üldiselt  on  käsitööharrastajate  ERMi-kogemus 

positiivne, kuid tehakse ka kriitikat ning seda peamiselt andmebaaside ja kogude aadressil, ehkki 

viimane võib neile samal ajal pakkuda ka emotsionaalselt kõige haaravamat muuseumikogemust. 

Väga rahul ollakse ERMi käsitööalaste trükistega, mis on nende jaoks väga informatiivsed ning 

kujundavad  oluliselt  teadmisi  ERMi  kogudest.  Hetkel  toetutakse  füüsiliste  kogude  kasutamisel 

sageli  trükistele,  mitte  digitaalsetele  andmebaasidele.  Püsiekspositsiooni  ja  näitustega  ollakse 

samuti  põhimõtteliselt  rahul,  ehkki  mööndakse,  et  need  võiksid  olla  veelgi  põhjalikumad  ja 

mitmekesisemad. ERMi töötajatega on kontakt olnud üldjuhul väga meeldiv – hinnatakse nende 

vastutulelikkust  ning  asjatundlikkust.  ERMi  töötajad  on  nende  jaoks  valdkonna  vaieldamatud 

eksperdid.

Käsitööharrastajad  on  huvitatud  kogude  kättesaadavast  ja  probleemitust  kasutamisest.  Kogude 

kasutamise barjäärid on seotud ennekõike ligipääsu ja kasutamismugavusega.  Füüsiline kogu on 

suhteliselt kättesaadav Tartu elanikule, kuid väljaspool Tartut elavale inimesele on kogu kasutamine 

väga  keeruline  ning  digitaalse  andmebaasi  vajalikkus  avaldub eriti  ilmekalt.  Korraliku ülevaate 

kogude sisust saab ainult kohapeal ning seepärast on kogu külastamine väga aja- ning töömahukas. 

Hetkel on käsitööharrastajate jaoks piisavalt hästi kasutatav vaid ERMi digitaalne vaibakogu ning 

muis.ee  kasutamine  näib  tekitavat  vaid  pettumust  ja  masendust.  Korralik  digitaalne  andmebaas 

suurendaks oluliselt ERMi kogude kättesaadavust ning toetaks nende efektiivset kasutamist. Hetkel 

andmebaas seda ei tee ning olemasoleval kujul tekib küsimus projekti jätkusuutlikkusest. Digitaalse 

andmebaasi ja füüsilise kogu funktsioonide kirjeldus näitab, et vajalikud on siiski mõlemad ning 

üks keskkond ei saa asendada teist – nad täiendavad teineteist ning täidavad mõnevõrra erinevaid 

eesmärke. Vähemalt hetkel ei suuda virtuaalne maailm asendada reaalset. 

Kõige negatiivsemad ja samas ka kõige positiivsemad ERMi-kogemused on samuti seotud kogude 

ja  ERMi  töötajatega.  Mõnel  juhul  on  kontakt  koguhoidjaga  käsitööharrastaja  jaoks  läbinisti 

meeldiv, teisel juhul risti vastupidine. Üldiselt ei ole käsitööharrastajad päris täpselt kursis, millised 

on  ERMi  poolt  vaadatuna  kogude  avaliku  kasutamisega  seonduvad  probleemid  ning  nende 

selgitamisele võiks ERM mõelda. Probleemid klienditeenindamisel on õigupoolest sisse kirjutatud 

juba koguhoidja tööülesannetesse, sest hetkel peab ta olema nii koguhoidja kui ka klienditeenindaja. 

Oma olemuselt on need rollid aga väga erinevad ning  perspektiivis võiks mõelda koguhoidja ja 

klienditeenindaja rolli lahutamisele. Klienditeenindaja peab olema hea suhtleja, kes on tööle võetud 

kliendi  jaoks ning kellel  on kliendi  jaoks piisavalt  aega.  Koguhoidja  peab tegelema süvenemist 
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nõudva tööga kogudes ning tema jaoks on tõenäoliselt  äärmiselt keeruline olla kogu aeg valmis 

töökatkestusteks, et klientidega tegeleda. Kõige lihtsamalt öeldes segavad kliendid koguhoidja tööd 

ning enda jagamine äärmiselt erinevate ning vastuoluliste tööülesannete vahel tekitab tõenäoliselt 

korralikku stressi. Samas on töötajad ERMi visiitkaart ning mõjutavad otseselt ERMi kuvandit ja 

muuseumikogemust. Seepärast peaks ERM tõsiselt kaaluma, kuidas lahendada vastuolu, mis hetkel 

on koguhoidjate tööülesannetes ning kuidas korraldada nn eesliinitööd töötaja- ja kliendisõbralikult.

 6.4.3  Milliseid koostöövõimalusi ERMiga käsitööharrastajad näevad?

Käsitööharrastajad  on  koostööks  ERMiga  avatud.  Kindlasti  on  nad  veendunud  ERMi  ja 

käsitööühenduste koostöö vajalikkuses, kõhklema paneb koostöö isiku tasandil. Viimasel juhul näib 

olevat  raskem  leida  mõlemale  poolele  sobivaid  või  huvipakkuvaid  koostööviise  ning  üldjuhul 

rahuldab neid ka külastaja roll. Oluliseks peetakse siiski ERMi valmisolekut ära kuulata tekkinud 

ideed  ning  huvide  kattumisel  nende  teostamisele  kaasa  aidata.  Enda  huvidest  lähtuva 

koostööettepanekuni  jõutakse siis,  kui  motivatsioon on piisavalt  suur  ning  eesmärgile  jõudmine 

eeldab  näiteks  ERMi  kogude  kasutamist.  Üldiselt  ei  näe  käsitööharrastajad  end  siiski  koostöö 

algataja ja vedaja rollis, pigem on nad valmis kaasa minema ERMi ideedega.

Käsitööharrastajate isiklikku aktiivsust võiks suurendada see, kui muuseum teeks nähtavaks selged 

raamid  või  mudelid,  mille  alusel  koostööd  oodatakse.  See  oleks  vajalik  ka  muuseumi  enda 

vaatenurgast  aidates muuseumis endas selgitada koostööga seotud ootusi,  eesmärke ja ressursse. 

Hetkel kinnitab käsitööharrastajate  muuseumikogemus pigem traditsioonilise kollektsioonikeskse 

muuseumi kuvandit ning sellelt pinnalt ei oska nad „uut“ muuseumit otsida. 

Teiselt poolt peaks osalusvõimalused olema sihtrühma huve ja eesmärke arvestavad. Seda eriti siis, 

kui oodatakse suuremat panust. Võib oletada, et mida konkreetsemale sihtrühmale osalusvõimalus 

loodud on, seda enam peab see sihtrühma intrigeerima ja olema just talle huvipakkuv. Laiemale 

auditooriumile  mõeldud osalusprojektides on olulisemad tegurid pigem lihtsus,  kättesaadavus ja 

mugavus. Mida teadlikum on sihtrühm, seda nõudlikum ta olla oskab.

Käsitööharrastajate  poolt  välja  pakutud  mõtted  annavad  ennekõike  kätte  suunad,  milles  ühiste 

koostööviiside  arendamisel  liikuda  võiks.  Välja  pakutud  koostööviisid  huvitavad  ühelt  poolt 

käsitööharrastajaid  endid  ning  teiselt  poolt  võiksid  olla  huvipakkuvad  ka  ERMile  ning  täita 

muuseumi eesmärke.

Üksikisiku ja käsitööühenduste tasandil välja pakutud koostöövorme eristada pole põhjendatud – 
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isegi  kui  mingit  koostööviisi  kirjeldati  üksikisiku  tasandilt,  on  kõiki  nimetatud  koostööviise 

võimalik rakendada ka käsitööühenduste tasandil. „Kirja“ võib ERMile saata üksikisik, kuid seda 

võib teha ka ühendus – mõlemad oleksid ERMi seisukohalt väärtuslikud panused. 

Kokku pakutakse välja kümme koostööviisi: 

➔ traditsiooniline kaastöö „kirjasaatjana“

➔ oma oskuste rakendamist ERMi huvides

➔ näituste kavandamine

➔ osalemine ERMi ettevõtmistes

➔ ERMi kompetentsi vahendamine

➔ ERMi sertifikaat

➔ uurimustöö teostamine

➔ ERMi käsitööharrastajatest sõprade seltsi loomine

➔ andmebaaside digitaliseerimisele kaasa aitamine ja sinna info laadimine 

➔ järjepidev koostöö organisatsioonide tasandil.  

Mõnevõrra eraldiseisev on ettepanek luua ERMi sertifikaat. See idee näitab, kui oluliseks peetakse 

ERMi  eksperdina  ning  kuidas  vajatakse  tema  tunnustust  oma  tegevusele  ja  loomingule.  ERMi 

sertifikaat  kinnitaks  käsitööharrastaja  loomingu kvaliteeti  ning  aitaks  tal  turustada  oma tooteid. 

Selle idee võiks tulevikus ühendada näiteks konkursside korraldamisega – miks mitte sertifitseerida 

konkursil väga hea tulemuse saanud käsitööharrastajaid. 

Käsitööühenduste  koostööd  ERMiga  peetakse  vajalikuks,  sest  mõlema  eesmärk  on  mh 

populariseerida ja  esitleda rahvuslikku käsitööd.  Kui käsitööühendused saavad ERMile pakkuda 

kogukondlikku  tuge  ning  välja  kujunenud  sotsiaalseid  võrgustikke,  siis  ERMi  panust  nähakse 

kvaliteedi ja eksperdi dimensiooni lisamises. Kogukondadesse ja käsitööühendustesse koondunud 

käsitööharrastajad on praktikud, kuid ERM omab tugevat teoreetilist pagasit ning ammendamatut 

näidistevaramut. Käsitööfoorumite nagu isetegija.net struktuur ja vorm on kardinaalselt muuseumist 

erinev,  kuid  kolm  tema  põhifunktsiooni  on  muuseumiga  kattuvad:  säilitamine,  uurimistöö  ja 

kommunikatsioon.  Erinevalt  muuseumist  on  rõhk  aga  kommunikatsioonil  ning  erinevalt 

muuseumist  lisandub  põhifunktsioonina  igapäevane  loov  kultuuripraktika.  See  on  kogukonnaks 

85



kasvanud foorumi suur eelis, mida muuseumil tasuks enda huvides kasutada. Sisuliselt kuuluvad nii 

käsitööühendused ja -kogukonnad kui ka muuseumid ühisesse „kultuuripärandi võrku“ (Gee: 1995, 

van Mensch 2003: 10-12 kaudu). Nad on ühe medali erinevad tahud, mis funktsionaalses mõttes 

täiendavad  teineteist.  Teadlik  koostöö  võrdsete  partneritena  aitaks  rõhutada  ühiseid 

väärtushinnanguid ning mõlema rolli ühiskonnas. 

Kuidas  liigitada  erinevad koostööviisid  Simon'i  (2010:  190-191)  maatriksit  (vt  tabel  1)  aluseks 

võttes, see sõltub tegelikult ERMist ning tema eesmärkidest. Näitust on võimalik korraldada nii, et 

sellel  osalemine  ning  ekspositsiooni  sisu  on  täielikult  dikteeritud  ERMi  poolt,  kuid  samas  on 

võimalik  jätta  käsitööharrastajale  üsna  vabad  käed  näituse  sisu  ja  korralduse  osas;  digitaalset 

andmebaasi on võimalik üles ehitada nii, et selle kasutaja ei saa mingilgi moel kaasa rääkida selle 

sisuloomel, kuid sellest võib kujundada ka aktiivset osalemist võimaldava interaktiivse keskkonna. 

Millist teed minna – see kõik sõltub igal konkreetsel juhul ERMi eesmärkidest ja huvist. Osalemine 

võib kujuneda mõlemale poolele väga rikastavaks ja huvitavaks kogemuseks, kuid auditooriumile 

osalemisvõimaluse pakkumine ei peaks kujunema omaette eesmärgiks. Tähtis on mõista, millal see 

on vajalik muuseumile ning aitab täita võetud rolle ja eesmärke ning millal see muuseumile mingit 

sisulist  väärtust  juurde  ei  anna;  millal  on  osalusvõimalus  mõlemat  poolt  rikastav 

kommunikatsiooniakt  ning  millal  see  lisab  ühisele  kommunikatsiooniväljale  vaid  liigset  müra. 

Osaluspraktikate kujundamisel ei pruugi seepärast ennast alati õigustada külastaja otsustusõiguse 

paigutamine  hierarhiasse  nagu  seda  on  teinud  International  Association  of  Public  Participation 

(International...  2007)  Rohkem  õigust  otsustamisel  ei  pruugi  tähendada  paremat  või 

mitmekesisemat  muuseumikogemust,  õigupoolest  kitsendaks  see  tõenäoliselt  oluliselt  võimalike 

osalejate ringi. On väga tõenäoline, et nii nagu paljud inimesed ei soovi kunagi olla „Loojad“, ei 

soovi  nad  ka  ilmtingimata  otsustada  ning  kanda  sellega  kaasnevat  vastutust.  Seepärast  ongi 

osaluspraktikate kujundamisel tulemuslikum mõelda Simon'i (2010:  190-191) maatriksi (vt tabel 1) 

võtmes,  mis  erinevate  osalusviiside  hierarhiat  ei  loo  ning  viitab  pigem  võimalusele  pakkuda 

mitmekesist muuseumikogemust. 

 6.4.4  Kuidas võtab käsitööharrastaja vastu konkursi „Minu lemmik ERMi 
kogudes“?

Konkurss  „Minu  lemmik“  oli  käsitööharrastajatele  ennekõike  huvitav  väljakutse.  Koguni  nii 

huvitav,  et  see  soovitatakse  ERMil  regulaarseks  muuta.  Erinevad  kategooriad  esitasid  osalejale 

erineva  iseloomuga  ülesande  ning  olid  erinevatel  põhjustel  huvipakkuvad.  Autentse  eseme 

86



valmistamine andis võimaluse demonstreerida väga heal tasemel tehnilisi käsitööoskusi. Autentsest 

esemest inspireeritud eseme valmistamine aga pakkus võimalust loomingulisuseks ning väljakutset 

interpreteerida  endisaegset  eset  tänapäeva  kontekstis.  Kokkuvõttes  näis  interpreteerimine 

ülesandepüstitusena olevat käsitööharrastaja jaoks mõnevõrra intrigeerivam: ta eelistas mitte lihtsalt 

korrata, vaid kordusesse lisada oma „loo“.

Konkursiga  ei  olnud  käsitööharrastajal  seotud  mingeid  väga  selgeid  isiklikke  ootusi  või  ta  ei 

soovinud neid otsesõnu väljendada. Kõlama jäi üks põhiline ootus: sooviti näha, mida teised teevad. 

Teiste  osalejate  konkursitöid  peeti  väga  huvipakkuvaks.  Huvi  konkursi  vastu  on  ajendatud 

sümpaatiast ERMi vastu ning soovist toetada muuseumi tegevust ja eesmärke, mitte ei lähtu soovist 

osaleda prestiižsse muuseumi korraldatud konkursil. 

Osalemismotiividena  nimetatakse  intrigeerivat  ja  huvitavat  ülesandepüstitust,  võimalust 

eksponeerida oma loomingut, teha enesele ja oma käsitööloomingule reklaami, soovi anda taas elu 

mõnele esemele või mustrile, mis unustusehõlma vajunud, saada oma oskustele tagasisidet. Kõige 

vähemolulisem näis olevat auhind – üldjuhul seda ei mainitudki. 

Hoolimata  osalejate  positiivsest  hinnangust  žüriile  tasub  ERMil  edaspidi  konkursse  korraldades 

žürii  rollile ja kuvandile mõelda.  Aukartus  žürii  ees võib kitsendada osalejate ringi  ning ERMi 

konkursid võivad muutuda kitsa ringi heade käsitööoskustega inimeste konkurssideks. Seepärast 

tasuks mõelda nt vanuse või mingite muude tunnuste alustel loodud osalejate kategooriatele, mis 

teeks konkursil osalemise lihtsamaks ka nendele, kelle käsitööoskused ehk nii heal tasemel ei ole 

või kes enese jaoks käsitööd ja ERMi alles „avastavad“. 

Konkursside  korraldamisel  tasuks  edaspidi  kasutada  vabatahtlike  abi.  ERM  ei  peaks  sugugi 

konkursi  korralduslikku poolt  sajaprotsendiliselt  enese  kandma võtma – see  oleks kindlasti  hea 

võimalus koostööks käsitööühenduste ja -kogukondadega. 

Simon'i (2010: 26) „minust“ „meieni“ mudelit aluseks võttes võib konkursi paigutada 3. astmele: 

konkursil  osalenud inimestel oli  võimalus näha üksteise konkursitöid. Teatud mööndustega võib 

rääkida ka 4. astmest: 4. astmele jõudsid osalejad, kes näiteks käsitööfoorumis üksteisega konkursi 

teemal vestlesid, oma töid demonstreerisid ning teiste töid kommenteerisid. Korraldajate poolt loodi 

selleks teadlikult foorumisse teema näol „ruum“ ning seda kasutasid konkursi vältel nii osalejad kui 

ka  sedapuhku  konkursist  kõrvale  jäänud  foorumiliikmed  ehk  konkursikogemuse  said  „Loojad“ 

lõpetades „Vaatlejatega“. Konkursi pildigalerii asus Picasas, sotsiaalmeedia keskkonnas, mis samuti 

lubas Google'i konto omanikel konkursitöid kommenteerida. Kommentaare tuli küll väga vähe, kuid  
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mõned siiski. Kõikidel virtuaalse galerii külastajatel oli võimalik näha mitu korda on üht või teist 

konkursitööd vaadatud – see andis samuti tagasisidet huvist, mida tööd äratasid. Foorumi ja Picasa 

kasutamine konkursil näitas, et muuseumil on võimalik oma eesmärkide saavutamiseks rakendada 

nii erinevaid platvorme kui ka virtuaalset kogukonda. Foorumis kasutas ERM sotsiaalse suhtluse 

keskkonda, mis tal endal puudub ning pole sugugi kindel, et ERMi hallatavas keskkonnas oleks 

diskussioon  käivitunud  ja  arenenud  kuidagi  paremini.  Foorumist  sai  muuseum  väärtuslikku 

tagasisidet. 

 6.4.5  Millised on käsitööharrastaja ajendid lemmiku valimisel ning 
interpreteerimisstrateegiad?

Blogipostitustes  ja  konkursitööde  kirjeldustes  sõnastatu  põhjal  saab  muuseumieseme 

lemmikustaatusesse  jõudmisel  eristada  kaheksat  peamist  ajendit,  mis  iga  konkreetse  valiku 

tegemisel omavahel kombineeruvad: (1) eseme päritolu, (2) eseme erilisus ja maagia, (3) eseme 

praktilisus, (4) materjal, (5) käsitöötehnika, (6) eseme sobivus kaasaega, (7) muster, (8) esteetiline 

väärtus. 

Esemete valiku ajendid toovad esile väärtused, mis käsitööharrastajatele nende loomingus olulised 

ja  mida  oma  loominguga  vahendatakse  ja  edasi  kantakse.  Esemete  saamislugu  kirjeldades 

väärtustab käsitööharrastaja esemeid nende esteetilistest, praktilistest,  säästvatest,  mängulistest  ja 

inspireerivatest omadustest lähtuvalt.

Interpreteerimine on käsitööharrastajate jaoks kommunikatsiooniprotsess, (vt joonis 3) mille käigus 

nad oma loomingu kaudu avavad ja taasloovad pärandvara tähendusi, väärtuseid ja suhteid tuues 

need tänapäevasesse konteksti ja tehes mõistetavaks kaasaegsele auditooriumile. Käsitööharrastaja 

interpreteerimisstrateegiate kolm olulisemat dimensiooni on muster,  materjal ja  tehniline teostus. 

Kõik  kolm on allutatud  ideele,  eesmärgile,  mida  ta  soovib  saavutada  ning  kõik  kolm annavad 

võimaluse luua uusi tähendusi ja jutustada lugu just sel hetkel sobival ja ainuomasel viisil. 

Muuseumile  võivad  käsitööharrastajad  olla  väärtuslikuks  partneriks,  kes  aitavad  ühiskonnas 

nähtavaks teha muuseumile olulisi väärtusi ning mõtestada selle olemust ja võimalusi universaalses 

visuaalses keeles ning igapäevapraktikates. Nende kaudu jõuab pärand uuesti nö ringlusse.
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 6.5  Soovitused

➔ Selgete  koostööraamide  või  mudelite  kujundamine  ning  nende  nähtavaks  tegemine 

sihtrühmale. 

➔ Mudelite loomisel nii ERMi kui ka sihtrühma eesmärkide ja huvidega arvestamine.

➔ Käsitööharrastajate välja pakutud koostööviiside kriitiline hindamine ning edasi töötamine 

nendega, mis kattuvad ERMi eesmärkidega ning üle jõu ei käi.

➔ Külastajatele  ERMi  vaatenurgast  füüsiliste  kogude  kasutamisega  seotud  probleemide 

selgitamine:  töötoa  seinal  olev  foto  ohtlikult  treppredelil  kõõluvast  kogutöötajast  aitaks 

külastajatel kindlasti paremini mõista, miks tema esemeid nii kaua tuuakse.

➔ Võimalusel kogudes klienditeenindaja ja koguhoidja rollide lahutamine

➔ Võimalusel  füüsiliste  kogude  kasutamise  barjääride  alandamine.  Näiteks  pakkuda 

külastajatele  võimalust  kogudes  ise  fotografeerida  ning  muuta  paindlikumaks  kogude 

hinnakiri pakkudes võimalust iseseisvate fototööde eest tasuda nt tunni, päeva või nädala 

lõikes vms

➔ Foorumite teadlik ja planeeritud kasutamine kommunikatiivsete eesmärkide saavutamiseks. 

Üks lihtne võimalus foorumites ERM nähtavaks teha, on luua neisse ERMi käsitöönurgad

➔ Muuseumi e-keskkondade loomisel osalusvõimaluse andmine käsitööharrastajatele

➔ Osalusvõimaluste loomisel ja kavandamisel erinevate kasutajatüüpidega arvestamine

➔ Käsitööharrastajatele  mõeldud  konkursside  korraldamine  ka  edaspidi  ning  kindla 

regulaarsusega

➔ Elitaarsete konkursside tekkimise vältimiseks konkurssidel nt erinevate osalejakategooriate 

loomine

➔ Konkursside korraldamisel edaspidi sihtrühmade abi kasutamine – huvilisi võib püüda leida 

nt käsitööfoorumite kaudu

➔ Konkursi ja selle tulemuste laiem kajastamine meedias

Töö ei käsitlenud osalusmuueumi küsimusi ERMi poolt, st et töö põhjal ei saa kirjeldada, kuidas 
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näeb  käsitööharrastajat  ERM.  Seepärast  on  raske  hinnata,  kuivõrd  on  muuseum  valmis 

käsitööharrastajale  vastu  tulema ja  tema ootusi  täitma.  ERMi hoiaku selgitamine  võib  olla  üks 

võimalik edasine uurimissund. Sh võiks uurida, milliseid auditooriumiga suhtlemise viise näevad 

ERMi töötajad ning kui avatud nad erinevatele koostöövõimalustele on.
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 7  Kokkuvõte

➔ Märksõnad:  muuseumikommunikatsioon,  osalusmuuseum,  kultuuriline  osalus,  uus 

museoloogia, Eesti Rahva Muuseum, käsitööharrastaja, kogukond 

Töö eesmärk oli uurida Eesti Rahva Muuseumi käsitööharrastajatest sihtrühma muuseumiga 

seotud  arvamusi  ja  hoiakuid  ning  valmisolekut  panustada  muuseumi  eesmärkide 

saavutamisse, kui neile antakse võimalus osaleda.

Töö  laiem  kontekst  on  tingitud  museoloogia  muutuvast  diskursusest:  muuseum  on  liikumas 

„vanast“ „uue“ muuseumi diskursusesse. Eesmärgi liikuda samas suunas on enesele püstitanud ka 

Eesti  Rahva  Muuseum.  Uues  diskursuses  tõuseb  mh  keskmesse  osalust  võimaldav 

muuseumikommunikatsioon  ja  kultuuriline  osalus.  Uurimustöös  katsetatakse,  kuidas  võtab  ühe 

võimaliku osalusviisi, käsitööteemalise konkursi „Minu lemmik ERMi kogudest“ vastu tema üks 

sihtgruppe, käsitööharrastaja ning millised on tema muuseumiga seotud arvamused ja hoiakud. 

➔ Uurimisküsimused: 

◦ Kuidas räägitakse ERMist ja konkursist virtuaalses käsitöökogukonnas?

◦ Kuidas näevad käsitööharrastajad ERMi ja ERMi kogusid?

◦ Milliseid koostöövõimalusi ERMiga käsitööharrastajad näevad?

◦ Kuidas võtab käsitööharrastaja vastu konkursi „Minu lemmik ERMi kogudes“?

◦ Millised  on  käsitööharrastaja  ajendid  lemmiku  valimisel  ning  lemmiku 

interpreteerimisstrateegiad?

Kirjanduse  ülevaates  selgitatakse  „uue“  ja  „vana“  museoloogia  erinevusi  ning  käsitleb 

muuseumikommunikatsiooni  ja  osalusmuuseumiga  seotud  küsimusi  nagu  kultuuriline  kodanik, 

kultuuriline osalus, osalusmuuseum, muuseumi (e-)keskkond ja muuseumi kogukond. 

Töö  empiirilise  materjali  põhiosa  on  kogutud  eksperimentaalse  konkursi  „Minu  lemmik  Eesti 

Rahva  Muuseumi  kogudest“  kontekstis.  Seda  täiendavad  konkursile  eelneva  perioodi  ERMi 

teemalised postitused käsitööfoorumites isetegija.net ja kullaketrajad.net. Konkursi raames kogutud 

materjali moodustavad intervjuud üheksa osalejaga, osalejate konkursile registreerumisel esitatud 
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andmed, konkursitööd ja nende kirjeldused ning konkursiteemalised postitused osalejate blogides ja 

foorumites  isetegija.net ja kullaketrajad.net. 

Töö  meetoditeks  on  eksperiment,  semistruktureeritud  intervjuu,  kvalitatiivne  sisuanalüüs  ning 

kontentanalüüs. 

➔ Eksperimendi hüpotees

Konkursi  kui  osalusviisi  kasutamine  muuseumikommunikatsioonis  annab  positiivse  efekti  – 

käsiööharrastajad soovivad osaleda ja osalevad ERMi konkursil „Minu lemmik“. Hüpotees leidis 

kinnitust.

➔ Põhitulemused

Tulemused kirjeldavad, kuidas kujuneb ERM ja käsitööharrastajate ühine kommunikatsiooniväli (vt 

joonis  4)  ja  vastastikune  interaktsioon  sellel.  Hetkel  on  kommunikatsioonivälja  tähtsaimad 

infokandjad  kogud,  digitaalsed  andmebaasid,  ERMi  töötajad,  trükised  ja  näitused  (sh 

püsiekspositsioon).  ERMi  tuum  on  käsitööharrastajate  jaoks  selle  kogud,  kuid  side  ülejäänud 

muuseumitegevusega  jääb  nõrgaks.  Käsitööharrastaja  lähtub  muuseumiga  suhtlemisel  oma 

isiklikust  huvist  käsitöö  vastu  ning  see  on  faktor,  millega  kommunikatsioonis  selle  sihtgrupiga 

peaks  kindlasti  arvestama  nii  osalusprojekte  kui  ka  koostööd  planeerides.  ERM  on 

käsitööharrastajate  jaoks  ennekõike  infoallikas  ja  ekspert.  Käsitööharrastaja  senine 

muuseumikogemus  toetab  pigem  traditsioonilise  kollektsioonikeskse  muuseumi  kuvandit,  mis 

muutub tõenäoliselt kogemuse kaudu. 

Muuseumikommunikatsiooni  nõrga  kohana  nähakse  põhiliselt  digitaalset  andmebaasi  muis.ee. 

Andmebaas ei vasta hetkel kasutajate ootustele. Probleeme on ka füüsilise kogude kasutamisel  - 

kaugemalt  tulijate  jaoks  on kogude kasutamise barjäärid  üsna kõrged.  Käsitööharrastajate  jaoks 

muuseumi e-keskkond täiendab füüsilist, näiteks digitaalne andmebaas aitab parandada ligipääsu 

füüsilistele kogudele.

Käsitööharrastajad  ennast  üldjuhul  koostöö  algataja  rollis  ei  näe,  kuid  on  koostööle  avatud. 

Koostööd muuseumi ja käsitööühenduste tasandil peetakse oluliseks, sest see aitaks kaasa ühiste 

eesmärkide saavutamisele. Suurema aktiivsuse saamiseks võiks muuseum nähtavaks teha mudelid 

või  raamid,  millele  toetudes  koostöö  sündida  võiks.  Käsitööharrastajad  tõid  välja  kümme 

võimalikku koosöötviisi, mis viitavad ennekõike suundadele, kuhu osalusprojektide kavandamisel 

liikuda võiks. Millisel tasandil koostööd tehakse ning kui vabad käed koostööpartnerile antakse – 
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selle määrab muuseum.  Muuseumikommunikatsioonis on kultuurilisel osalusel kindlasti oma roll, 

kuid  see  peab olema  kooskõlas  muuseumi  eesmärkidega.  Osalusprojektide  kavandamisel  tuleks 

arvestada erinevate kasutaja- või klienditüüpidega. 

Konkurss „Minu lemmik“ sai käsitööharrastajate seas huvi ja sooja vastuvõtu osaliseks ning selliste 

konkursside  korraldamist  oodatakse  ERMilt  ka  edaspidi.  Käsitöökonkurss  õigustas  ennast  ühe 

võimaliku  osalusviisina  kogudes  37  osalejat.  Eriti  hinnati  huvitavat  väljakutset,  mida  konkurss 

pakkus.

Käsitööharrastajad  võivad  muuseumile  olla  väärtuslikuks  meediumiks  ning  muuseumiinfo 

„tõlkijaks“ tänapäeva keelde, tehes seda viisil, mis muuseumi enda vahenditega on kättesaamatu (vt 

joonis  3).  Koostöö  käsitööharrastajatega  võiks  järelikult  kindlasti  olla  mitmel  moel 

muuseumikommunikatsiooni  rikastav  ning  seda  lisaks  käsitööharrastajate  kitsale  ringile  ka 

ülejäänud  auditooriumi  lõikes.  Käsitööharrastajates  on  ERMi  jaoks  suur  hulk  kasutamata 

potentsiaali.
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 8  Summary 
About the Opportunities of Cultural Participation based on the Estonian National Museum 

and the Craft Practitioners

➔ Keywords:  museum  communication,  participatory  museum,  cultural  participation,  new 

museology, Estonian National Museum, craft practitioner, community 

The aim of the thesis was to examine/research the opinions, attitudes and willingness of the 

craft  practitioners  as  the target  group of  the Estonian National  Museum to contribute  to 

achieving the museums aims when they are given the opportunity to participate.  

The wider context of the thesis is conditioned by the shift in museology discourse in which the 

contemporary museum is moving from “old” to the “new” museum discourse. ENM has also set an 

aim for itself to move in this direction. Among other things the new discourse highlights cultural 

participation and museum communication that allows participation. The thesis examines how one of 

the  museums target-groups the  craft  practitioners  accept  one  of  the  ways for  participating:  the 

handicraft  related  contest  “My favourite  in  ENM collections”  and what  are  their  opinions  and 

attitudes related to the museum. 

Research questions:

 How are the museum and the contest discussed in the virtual handicraft community?

 How do the craft practitioners view ENM and its collections?

 What kind of cooperation possibilities do the craft practitioners see with ENM?

 How will the craft practitioners receive the contest “My favourite in ENM collections”?

 What are the craft  practitioner’s motives in choosing a favourite? and what kind are the 

interpretation strategies behind choosing a favourite?  

Literature overview explains the differences between “new” and “old” museology and talks about 

different issues regarding museum communication and participatory museum such as a cultural 

citizen,  cultural  participation,  participatory  museum,  the  (e-)  environments  of  museums  and 

museum communities. 

The main empirical  material  of the thesis has been gathered in  the context  of an experimental 
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contest “My favourite in the ENM collection”. This is followed up by ENM related posts made 

prior  to  the  contest  in  handicraft  forums  isetegija.net  and  kullaketrajad.net.  Materials  gathered 

during the contest comprise of interviews with nine participants, data submitted during registration 

to the contest, works in the contest and their descriptions, contest related posts in the blogs of the 

participants and in the forums isetegija.net and kullaketrajad.net.

The  research  methods  used  are  experiment,  semi-structured  interview,  qualitative  analysis  and 

content analysis. 

The hypothesis of the experiment:

Using a contest as a participating method/tool in museum communication gives a positive effect- 

the craft practitioners wish to participate and will participate at ENM’s contest “My favourite”. The 

hypothesis was supported by experimental results.

The main results 

The results describe how the mutual communication field is formed between ENM and the craft 

practitioners  (see drawing nr  4)  and the mutual  interaction there.  Currently  the most  important 

information  carriers  are  the  collections,  the  digital  databases,  ENM’s  employees,  prints  and 

exhibitions (including the permanent collection). The craft practitioner’s communication with the 

museum is based on personal interest in handicraft and this is a factor that should definitely be 

taken into consideration when communicating with this target group in order to plan participation 

projects or cooperation. Before other things the ENM is a source of information and an expert for 

the  craft  practitioners.  Their  museum experiences  of  the  craft  practitioners  so  far  supports  the 

traditional collection cantered museum image that is most likely to change through experiences.

The digital database muis.ee is generally viewed as the main weakness in museum communication. 

The database currently does not meet the user’s expectations. There are also problems concerning 

using the physical collections - for overseas visitors the barriers for using the collection are quite 

high.  For  the  craft  practitioner  the  museums e-environment  compliments  the  physical  one,  for 

example the digital database helps mend access to physical collections. 

Generally craft practitioners do not see themselves in the role of initiator of cooperation, but they 

are still open to cooperation. The cooperation between the museum and the handicraft organizations 

is considered important because this aids in achieving common goals. In order to achieve set goals 

cooperation should be made possible. The craft practitioners brought up ten possible cooperation 
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ways that above all refer to directions one can follow when planning a participation project. The 

museum decides on which level the cooperation will be and how much freedom the cooperation 

partners are given. Cultural participation definitely has a role in the museum communication, but 

this must be in accordance with the museums aims. When planning the participation projects one 

should consider the different user or client types. 

The contest  “My favourite” received interest  and a warm welcome from the craft  practitioners. 

Organizing of this type of contest is also expected from the ENM in the future. The contest justified 

itself as one possibility of participation, gathering 37 participants. The interesting challenge that the 

contest offered was especially valued

The craft  practitioners can be a valuable medium for the museum and “translators” of museum 

information to modern language, doing this in a way that is out of reach from the museum with its 

current means (see drawing nr 3). Cooperation with craft practitioners could therefore definitely be 

enriching for museum communication in many ways that does not just regard the closed circle of 

craft practitioners but also for the rest of the auditorium. Craft practitioners are currently an unused 

resource for the ENM. 
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 10  Lisad

 10.1  Semistruktureeritud intervjuude küsitluskava

Mina ja käsitöö

• Millist rolli sinu elus käsitöö mängib?

• Kui kaua sa käsitööga tegelenud oled ning kui palju aega sul igapäevaselt käsitöö 
tegemisele kulub?

• Kui mitu aastat sa oled isetegija/käsitööühenduse liige olnud?

Konkursi minu lemmik roll

• Miks sa otsustasid minu lemmiku konkursil osaleda?

• Kas sinu jaoks on oluline, et just ERM on sellise konkursi korraldanud?

• Kui jah, siis miks

• Kui ei, siis miks

• Kuidas sa hindad sellise konkursi vajalikkust? Kas sellist konkurssi on vaja ja kui on siis 
miks?

• Mis sind selle konkursi juures köidab, mida sa pead huvipakkuvaks ja miks?

• Millised on sinu konkursiga seotud ootused?

• Kui sa oled osalenud nt isetegijate või mõnel muul käsitöökonkursil, siis mis on sinu 
jaoks nende konkursside ja minu lemmiku erinevus?

Teadlikkus ERMi tegevusest ja eesmärkidest

• Mida  sa  tead  ERMi  tegevusest  ja  eesmärkidest?  (kogud,  näitused,  üritused,  väljaanded, 
projektid, teadustöö jne)

• Milline on olnud sinu senine lähem kokkupuude Eesti Rahva Muuseumiga?

Teadlikkus ERMi kogudest ja kogude kasutajakogemus

• Mis on sinu hinnangul ERMi kogude ülesanded ja roll?

• Milleks ja kellele on ERMi kogud vajalikud? (millised võiksid olla kogude peamised 
funktsioonid ja kes on peamised kasutajagrupid)

• Kui avatud peaksid ERMi kogud olema? 

• Kas  sa oled ERMi kogusid  (sh digitaalseid  ning  trükistes  avaldatud  esemeid)  ka  varem 
kasutanud ja kui oled, siis mis eesmärgil?

• Kuidas sa hindad   ERMi kogude kättesaadavust? Milline on sinu senine kogemus 
ERMi kogude (sh digitaalsete) kasutamisel?
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• Mida  peaks  ERM tegema,  et  tema  kogud  oleksid  huvilistele  kättesaadavad  ning 
mugavalt kasutatavad?

Mina ja ERM

• Kui sa mõtled endale kui käsitööharrastajale, siis mis on ERMis see, mis sind huvitab? Mida 
võiks ERM sulle pakkuda?

• Ja teiselt poolt - mida võiksid sina ERMile pakkuda?

• Millised võimalused võiksid sinul olla ERMi-le tagasiside andmiseks ja koostööks?

• Millised  on  sinu  jaoks  peamised  takistused  ERMiga  suhtlemisel?  (kogude  kasutamine, 
tagasiside andmine, üritustel osalemine jne)

• Kas  sinu  hinnangul  peaks  ERM  oma  tegevuses  sinu  kui  käsitööharrastaja  huvide  ning 
ootustega  arvestama?  (kogude  eksponeerimisel,  näituste  teemade  valikul,  ürituste 
korraldamisel jne)

• Kui peaks, siis miks

• kui ei peaks, siis miks

Minu kogukond ja ERM 

• Kui sa aga mõtled enda kui  isetegija/käsitööseltsi  jne liikmele,  siis  mis sa arvad,  kas te 
ühiselt võiksite olla ERMile arvestatav koostööpartner?

• Kui  jah,  siis  millised  võiksid  ühised  koostöövormid  ja  suhtlemise  viisid  olla? 
(panustamine käsitööloomingu säilitamisel, kirjeldamisel ja eksponeerimisel, avalike 
andmebaaside testimine, koostööprojektid, näituseruumide andmine käsitöönäituste 
korraldamiseks jms)

• Kui ei, siis miks mitte, põhjenda?

• Kas  sinu  hinnangul  peaks  ERM  oma  tegevuses  teie  kui  isetegijate  /...seltsi  liikmete  ja 
aktiivsete  käsitööharrastajate huvide ning ootustega arvestama? (kogude eksponeerimisel, 
näituste teemade valikul, ürituste korraldamisel jne)

• Kui peaks, siis miks

• kui ei peaks, siis miks

Kokkuvõte

• Kui  sa  mõtled  meie  tänase  vestluse  peale,  siis  kas  on  veel  midagi,  mida  sa  tahaksid 
vestlusteemaga seoses öelda?
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 10.2  Konkursi „Minu lemmik Eesti Rahva Muuseumi kogudes“ 
tingimused

 1 Üldtingimused
 1.1  Konkursi eesmärk on luua Eesti Rahva Muuseumi originaalesemete järgi uusi esemeid 

ja koopiaid.
 1.2  Konkursi korraldaja on Eesti Rahva Muuseum.
 1.3  Konkurss algab 22. detsembril 2010 ja lõpeb 31. märtsil 2011.
 1.4  Konkursil osalemine on tasuta.
 1.5  Konkursil võib osaleda üksik autor või autorite grupp ühe üksiktöö või seeriaga.
 1.6  Konkursil saab osaleda kahes kategoorias:

autentse eseme taasloomine: osaleja valib Eesti Rahva Muuseumi kogust eseme ning 
kopeerib selle autentsel kujul. Osaleja võib koopia teha endale sobiva värvilahenduse ja 
suurusega ning valida materjali.
autentsest esemest inspireeritud uue eseme loomine: osaleja valib Eesti Rahva 
Muuseumi kogust eseme, kasutab seda inspiratsiooniallikana ning leiab sellele uue 
rakenduse. Tuntav seos ERMi kogust pärit esemega peab säilima.

 1.7  Konkursile registreerunud osalejatele tagab Eesti Rahva Muuseum ühe kogust vabalt 
valitud eseme tasuta kopeerimise õiguse.

 1.8  Konkursi mõlema kategooria võidutööde autorid saavad auhinnaks õiguse kopeerida 65 
euro ulatuses Eesti Rahva Muuseumi kogudest tasuta museaale või teha teisi fototöid.

 1.9  Konkursi lisainfo ERMi teadur-kuraator Reet Piiri, reet.piiri@erm.ee, tel. 7350 440 
 2 Konkursitööle esitatavad tingimused

 2.1  Konkursile tuleb eelnevalt registreeruda www.erm.ee/minulemmik kodulehel.
 2.2  Konkursile registreerudes võtab osaleja enesele kohustuse esitada konkursi tähtajaks 

korraldajale valminud töö.
 2.3  Konkursile registreerunul on õigus valida ese ükskõik millisest ERMi kogust või 

arhiivist. Esemetega saab tutvuda ERMi püsinäitusel „Eesti. Maa, rahvas, kultuur“ 
(avatud teisipäevast pühapäevani kella 11–18, aadressil J. Kuperjanovi 9, Tartu) ning 
ERMi uurijateruumis ja lugemissaalis (avatud esmaspäevast reedeni kell 9–16, aadressil 
Veski 32). Kogude kasutamiseks on soovitav oma soovist ette teatada telefonidel 735 
0407, 735 0406 või e-posti teel: koguhoidjad@erm.ee. Kasutada võib ka digitaalseid 
andmebaase, näiteks www.muis.ee, vaibad.erm.ee 

 2.4  Töö kontseptsioon peab olema kooskõlas konkursi eesmärgiga.
 2.5  Originaalesemest valmistatud koopia peab olema tuvastatav ning originaalesemele 

tuleb viidata.
 2.6  Parimate tööde autorid peavad olema valmis oma tööde saatmiseks ERMi täiendavaks 

hindamiseks.
 3 Vormistamine

 3.1  Konkursitöö peab olema varustatud autori nimega.
 3.2  Konkursitööle tuleb lisada lühike tutvustus, valmistamise juhend ja foto(d), kus ese on 

äratuntav.
 3.3  Konkursitööd võib esitada elektrooniliselt, laadides need Internetti fotod (täpsem 

informatsioon saadetakse osalejale registreerumisel esitatud e-posti aadressile), saata või 
tuua valmis töö aadressile: Konkurss, Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, Tartu 51014 
hiljemalt kella 16.00-ks 31.  märtsil 2011.
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 4 Žürii
 4.1  Konkursi žüriisse kuuluvad Eesti Rahva Muuseumist Reet Piiri, Age Raudsepp, 

Isetegija.net käsitööfoorumist Kersti Habakukk, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidust 
Liisa Tomasberg ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast Kristi Jõeste. 

 4.2  Laekunud materjalide hulgast valib konkursi žürii mõlemas kategoorias 10 parimat 
tööd.

 4.3  Parimate tööde autorid saadavad oma esemed ERMi ning nende seast valitakse 
omakorda välja parim töö mõlemas kategoorias.

 4.4  Žüriil on õigus jätta preemiad välja andmata, kui vastaval tasemel kavandeid ei laeku.
 4.5  Žürii jätab endale õiguse anda välja eripreemiaid.

 5 Konkursi korraldajate õigused
 5.1  Korraldajatel on õigus kasutada kavandeid tasuta näitustel, trükistel ning konkursi 

tutvustamisel avalikkusele.
 5.2  Korraldajad ei edasta osalejate isikuandmeid kolmandatele osapooltele ja kasutab neid 

ainult konkursiga seotud kommunikatsioonis.
 5.3  Korraldajatel on õigus kasutada konkursitöid tasuta koos autori nimega konkursi 

kontekstis meedias ja uurimistöös mittekommertslikel eesmärkidel.
 5.4  Korraldajal on õigus teha ettepanek konkreetse eseme ja sellega seonduvate materjalide 

säilitamiseks ERMi kogudes, konkreetsed omandamise tingimused lepitakse kokku 
tööde autoritega.

 6 Näitus 
 6.1  Konkursi parimaid töid eksponeeritakse füüsiliselt ja virtuaalselt ERMis näitusel.
 6.2  Näituse lõppedes kevadel 2011 tunnustatakse parimate esemete autoreid.
 6.3  Näitusel antakse ka külastajatele võimalus oma lemmiku poolt hääletada.
 6.4  Konkursi parimate tööde autorid saavad oma eseme tagasi pärast näituse lõppu.
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 10.3  Konkursi osalejad 

Jrk nr Osaleja Vanus
Liikmelisus 
käsitööühendustes Käsitööblogi

Töö 
kategooria Konkursitöö

Värvitahvli 
nr lisas 
10.6

Originaaleseme 
viit Link originaalesemele

1 Airi Gailit 21-34 isetegija.net -
inspireeritud 
ese

Telgedel käsitsi kootud ja 
seentega värvitud triibukangad 31 ERM A 24:18

 http://www.muis.ee/portaal/muse
aalview/542179

2
Aivi 
Miilits 35-49 Käsitööga tööle 2

http://web.zone.ee/nik
erpuu/ koopia Puidust album 38 ERM D 200:83

 http://www.muis.ee/portaal/muse
aalview/705518

3
Andres 
Kunnus 50+ Seto Käsitüü Kogo - koopia Sepistatud räimeküpsetusrest 34 ERM 19206

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/642
860 

4
Andres 
Veel 21-34

Rahvusliku Ehituse 
Selts www.rahvuslik.ee koopia

Sepistatud tööriistad: varasirkel 
ja peitel 30

A 563:460, A 
582:53

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/475
264; 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/479
571 

5
Angelika 
Nöps 35-49

Niplispitsi Selts, MTÜ 
Hestia, 
kullaketrajad.net, 
isetegija.net

www.hestia.edicypage
s.com 

inspireeritud 
ese

Niplispitsis Vastseliina tanupitsi 
äärega linik 20 ERM A 168:45

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/544
022 

6
Anne 
Rätsep 35-49 isetegija.net

http://www.isetegija.net
/index.php?
ind=blog&op=home&id
u  =1868   

inspireeritud 
ese

Kiriku- ehk poolkinnaste 
komplekt noortele 2 ERM A 563:962

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/483
905 

7

Anne 
Ummala
s 21-34

Raplamaa perenaiste 
selts Pauliine

www.punanelaegas.bl
ogspot.com 

inspireeritud 
ese Tuniisitehnikas käekott 10 ERM 9739

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553
760 

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553760
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553760
http://www.punanelaegas.blogspot.com/
http://www.punanelaegas.blogspot.com/
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/483905
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/483905
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=1868
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=1868
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=1868
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=1868
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/544022
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/544022
http://www.hestia.edicypages.com/
http://www.hestia.edicypages.com/
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/479571
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/479571
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/475264
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/475264
http://www.rahvuslik.ee/
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/642860
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/642860
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/705518
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/705518
http://web.zone.ee/nikerpuu/
http://web.zone.ee/nikerpuu/
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/542179
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/542179


8
Anu 
Rahu 35-49 isetegija.net -

inspireeritud 
ese

Diivanipadi Lääne-Eesti vaiba 
motiividel 15 ERM A 621:64

http://vaibad.erm.ee/index.php?
Itemid=53&option=com_zoo&item_id=1656&
&view=item&category_id=49 

9
Carolin 
Freiberg 21-34

TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia 
vilistlane -

inspireeritud 
ese

Tubakakottidest inspireeritud 
väikesed erineva otstarbega 
kotid 29

Tubakakott, 
joonis arhiivist  

10

Egge 
Edussaa
r 21-34 isetegija.net -

inspireeritud 
ese

Handi käsitöökotist "jurn hir" 
inspireeritud käekott 18 ERM B 164:2

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/619
177 

11 Elge Aas 21-34 isetegija.net -
inspireeritud 
ese Vilditud pottmüts 27 ERM A 566:660

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478
408 

12
Helen 
Vellau 21-34 isetegija.net -

inspireeritud 
ese

Nõeltehnikas randmekatete ja 
kotikeste komplekt 37 ERM 7952

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/556
524 

13
Helgi 
Veel 50+

isetegija.net, 
Kadakmari -

inspireeritud 
ese Püha kindad 8 ERM 11405/b

http://www.muis.ee/portaal/museaalv  iew/650  
722 

14
Imbi 
Padar 35-49 Kadakmari -

inspireeritud 
ese Sõrmkindad Luigi ja Jaanika 9

ERM 12102; 
ERM A 509:2891

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/503
069; 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/648
837 

15
Ivi 
Suurekivi 35-49 isetegija.net

http://www.isetegija.net
/index.php?
ind=blog&op=home&id
u=24159 koopia

Harju-Madise meeste 
labakindad 4 ERM 293:72 ab

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/600
501 

16
Kadri 
Vissel 21-34 Seto Käsitüü Kogo - koopia

Vastseliina kihelkonna 
vooditekk 23 ERM A 771:339

http://vaibad.erm.ee/index.php?
Itemid=53&option=com_zoo&item_id=2489&
&view=item&category_id=124 

17 Karin 
Güldere

35-49 isetegija.net - inspireeritud 
ese

Nõelakoda 28 ERM 5441; ERM 
5351

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/547
284; 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/548

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/548962
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/547284
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/547284
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=2489&&view=item&category_id=124
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=2489&&view=item&category_id=124
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=2489&&view=item&category_id=124
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/600501
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/600501
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=24159
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=24159
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=24159
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/648837
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/648837
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/503069
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/503069
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/650722
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/650722
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/650722
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/556524
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/556524
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478408
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478408
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/619177
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/619177
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=1656&&view=item&category_id=49
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=1656&&view=item&category_id=49
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=1656&&view=item&category_id=49
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18
Katre 
Arula 35-49

Eesti Lapitöö Selts, 
Eesti Rahvakunsti 
Käsitöö Liit, 
Põltsamaa 
Käsitööselts, MTÜ 
Käsiteokoda www.teokoda.ee 

inspireeritud 
ese

Kindakirjalised vestid emale ja 
tütrele 6

ERM EJ 176:20; 
ERM 611

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/656
907; 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/526
413 

19
Kersti 
Mitt 35-49

Ei ole, olen osalenud 
Miina töös ja 
Ülenurme 
käsitöönaiste 
tegemistes - koopia Saarde valla käpikud 13 A 564:1630

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/480
128 

20
Kersti 
Pook 35-49

Käsiteokoda MTÜ, 
Põltsamaa 
käsitööselts, Lapiselts 
Kiwwja Põltsamaal -

inspireeritud 
ese

Mustjala kinnaste mustriga 
müts 11 ERM A 290:696

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/583
538 

21

Kristiina 
ja Priit 
Halberg 35-49

Niplispitsi Selts, MTÜ 
Rahvuslikud Pitsid -

inspireeritud 
ese Niplispitsis jõuluehted 22

ERM 12649; 
ERM 13546; 
ERM 5121; ERM 
5123 jpt

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/650
451; 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/648
657; 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553
076; 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553
078 

22
Külli 
Oidsalu 35-49 Käsitööga tööle 2 -

inspireeritud 
ese Äksi naise jakk 12

postkaardi järgi, 
18028

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/644
277 

23 Külli Valk 50+ Tartu Rahvarõiva kool - koopia Ambla tanu 39 ERM 11069
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/562
615 

24
Liina 
Gavrilov 35-49

isetegija.net, Viljandi 
Kultuuriakadeemia 
kursused Käsitööga 
Tööle 2

http://liinarees.blogspo
t.com; 
http://www.haapsalusal
l.  blogspot.com/   

inspireeritud 
ese Haapsalu sall 17 ERM A 851:2127

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/522
675 

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/522675
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/522675
http://www.haapsalusall.blogspot.com/
http://www.haapsalusall.blogspot.com/
http://www.haapsalusall.blogspot.com/
http://liinarees.blogspot.com/
http://liinarees.blogspot.com/
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/562615
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/562615
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/644277
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/644277
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553078
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553078
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553076
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/553076
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/648657
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/648657
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/650451
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/650451
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/583538
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/583538
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/480128
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/480128
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/526413
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/526413
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/656907
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/656907
http://www.teokoda.ee/
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/548962


25
Maiu 
Sikk 35-49 isetegija.net, Ravelry

http://www.isetegija.net
/index.php?
ind=blog&op=home&id
u=2796 

inspireeritud 
ese Pätikindad 7 ERM A 852:46

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/521
858 

26
Mareli 
Rannap 35-49 isetegija.net

http://www.isetegija.net
/index.php?
ind=blog&op=home&id
u=775 

inspireeritud 
ese Karja sõba 1 ERM A 652:43

http://vaibad.erm.ee/index.php?
Itemid=53&option=com_zoo&view=item&cate
gory_id=45&item_id=2085 

27
Marvi 
Volmer 50+

Eesti Rahvakunsti ja 
Käsitöö Liit, EMTÜ 
Rahvarõivas -

inspireeritud 
ese

Kaapotkleit ja hõbeehted: 
käevõru, kaelaehe, sõrmus ja 
kõrvarõngad 32, 33 14962; A 555:132

 

28 Merle Ilm 35-49 MTÜ TuleLoo
http://kasitoogatoole2t
artu.blogspot.com/ 

inspireeritud 
ese

Rahvusliku tikandiga 
järjehoidjad, rullnukk, 
hõbehelmeste motiividega 
märkmikud 24, 25, 26 ERM A 311:20 -

29
Monika 
Hint 35-49 -

www.kotikesed.blogsp
ot.com 

inspireeritud 
ese Jäärakoti nahast kukrud 16 A 293:156 

http://www.muis.ee/portaal/museaalv  iew/601  
635 

30

Rein 
Zubsber
g 50+ - -

inspireeritud 
ese

Vibulaane talu mustriga 
kleepsud ja tassid 5 ERM 6888

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/555
909 

31
Signe 
Sarik 35-49 isetegija.net -

inspireeritud 
ese Põlva naise sõba ja kott 3

ERM A 151:18, 
ERM A 981:116

http://vaibad.erm.ee/index.php?
Itemid=53&option=com_zoo&item_id=2826&
&view=item&category_id=136; 
http://vaibad.erm.ee/index.php?
Itemid=53&option=com_zoo&item_id=361&&
view=item&category_id=136 

32
Tiina 
Toomet 21-34 - -

inspireeritud 
ese Savist magustoidukausid 19 ERM A 644:64

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/487
088 

33
Tiiu 
Orgmets 35-49 TuleLoo MTÜ -

inspireeritud 
ese Ristpistetikandis märkmikud 21 ERM EJ 415:7

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/732
312 

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/732312
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/732312
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/487088
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/487088
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=361&&view=item&category_id=136
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=361&&view=item&category_id=136
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=361&&view=item&category_id=136
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=2826&&view=item&category_id=136
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=2826&&view=item&category_id=136
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&item_id=2826&&view=item&category_id=136
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/555909
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/555909
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/601635
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/601635
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/601635
http://www.kotikesed.blogspot.com/
http://www.kotikesed.blogspot.com/
http://kasitoogatoole2tartu.blogspot.com/
http://kasitoogatoole2tartu.blogspot.com/
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&view=item&category_id=45&item_id=2085
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&view=item&category_id=45&item_id=2085
http://vaibad.erm.ee/index.php?Itemid=53&option=com_zoo&view=item&category_id=45&item_id=2085
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=775
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=775
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=775
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/521858
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/521858
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=2796
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=2796
http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=2796


34
TuleLoo 
MTÜ 35-49 MTÜ TuleLoo

http://kasitoogatoole2t
artu.blogspot.com/ 

inspireeritud 
ese

Õllekapa mustritega 
kaelussallid 40 ERM A509:919

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/505
044 

35
Virge 
Inno 35-49 isetegija.net -

koopia/inspir
eeritud ese

Tõstamaa sõrmkindad / 
Saarde kihelkonna kinnastest 
inspireeritud sokid 35, 36

ERM 4227; ERM 
A 564:1513

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/893
847; 
http://www.muis.e  e/portaal/museaalview/478  
207 

36
Virve 
Niilisk 50+ Karula Naisselts -

inspireeritud 
ese

Karula seelikutriibulised 
padjad, randmesoojendajad ja 
kotid 6

ERM A 58:2, 
ERM A 58:9

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/542
215; 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/542
222 

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/542222
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/542222
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/542215
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/542215
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478207
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478207
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478207
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/893847
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/893847
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/505044
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/505044
http://kasitoogatoole2tartu.blogspot.com/
http://kasitoogatoole2tartu.blogspot.com/


 10.4  Kodeeritud konkursitööde kirjeldused 
Jrk 
nr

Nimi Asukoht Töö 
kategooria

Valminud töö Valiku põhjendus Originaal Muu

1 1 K Saaremaa inspireeritud 
ese

Mina tegin vaiba mustri 
järgi sõba. Mõõdud 200 * 
70 cm. Sõba on mustast 
villasest kangast.

/.../ Äärtesse on 
kaunistuseks tehtud 
kõlapael, mille muster on 
samuti Karja kihelkonnast 
pärit. Kasutasin Karja 
naise seeliku ääre 
kõlapaela mustrit, muutes 
värve ja tehes äärele 
paar rida juurde. Ääri 
kaunistavad veel mustad 
tutid.

kodukohaga seotud Karja kihelkonnast pärit pindpõimeline 
vankri-või saanitekk, mille autor on Olga 
Janno. Vaiba mõõdud 144*105 cm.  
A652:43

2 2 K Pärnumaa, 
Tori vald

inspireeritud 
ese

„poolkindaid“  ehk 
„kirikukindaid“. Minu 
loodud kindad on 
mõeldud noortele ja 
kandmiseks nii kevadel-
sügisel õues kui ka talvel 
siseruumides- arvutiga 
töötades, raamatut 
lugedes jne. Samuti 
sobivad kindad noortele 
rahvapillimängijatele- 
lõõtspill, kannel, vilepill 
jne.

Inspiratsiooni sain Tori kihelkonna 
kirikinnastest, mis asuvad ERM-i kogus 
ja mille viitenumber on A 563:952 (ab). 
Originaalkindad on lihtsa kirjaga sinise-
valgekirjud labakindad. 



3 3 K Tallinn inspireeritud 
ese

pätikindad. Randmed on 
heegeldatud muhu 
sõrmiku- ja vatikätiste 
eeskujul. Ristpistemuster 
on maha joonistatud 
fotolt ja kohandatud nii, et  
kindale ära mahuks. 
Tikitud kahekordselt 
võetud peenvillaste 
lõngadega koesilmi 
jälgides.

Võlusid nad mind ülipopulaarsetest 
madalpistes tikitud pättidest erineva tikandiga.  
Siit arenes idee teha sellise tikandiga kindad  
ja eeskuju auks nimetada nad 
"Pätikinnasteks"

Minu valmistatud kindad on inspireeritud 
muhu ristpistes tikitud pättidest, mille foto 
on ilmunud raamatus "Meite Muhu 
mustrid" (A.Kabur, A.Pink, M.Meriste) lk. 
196, ning ajakirjas "Käsitöö" sügis 2010 
(R.Piiri. Saarlaste jalavarjud) lk. 89-91. 
Viit: ERM A852:46

4 4 K Kuressaare inspireeritud 
ese

Püha kinnastest 
inspireeritud noore neiu 
kindad. Lisan ka faili 
samast kindapaarist koos 
Väike Maarja 
kindaprooviga.

Mul on olnud pikemat aega soov taaselustada  
Saaremaa lihtsaid, kergesti kootavaid ja 
nägusaid kindakirju. Saaremaa kindad on 
tavaliselt kootud peenemast lõngast, tihedas  
koes. 

Kinnaste kudumise inspiratsiooni on 
andnud “Eesti Naise” 1989.a. Virve 
Tuubeli Saaremaa kindad ilmunud 
mustrid,  K.Konsin  “Silmkoeesemed” 
1972 , ERMi esimesed 20000 eset ERM 
11405b. Püha kinda mustrit olen varem 
kasutanud laste kinnaste tegemisel.  
Sellist mustrit on kootud ka Väike 
Maarjas. Püha kinda originaalvärvid on 
valgel põhjal tumesinine kiri. Väike 
Maarjas on kasutusel olnud kirjanduse 
andmeil valgel põhjal must kiri.
(“Kindakirju Viru- ja Võrumaalt” 
Koostajad Tiia Artla, Ann Ojaste, Tallinn 
2000 , Tallinna Pedagoogikaülikool /.../  
Saaremaa Muuseumis on Püha kindad 
kootud Leonida Käsu poolt halli ja  
punasega

pensionär-"hobikäsitööline" Mulle 
meeldib kohalik lõng, aga see ost 
sai tehtud punase lõnga pärast ja  
üks noor neiu soovis erku 
kinnast. Tegin pisikese proovi ja 
see meeldis. Kasutasin vardaid 
1,25. Loodus 80 silma. Vahel  
tuleb mõne mustri 
taaselustamiseks kätte võtta erk 
punane, et oleks näha see mustri  
ilu. Pöidla osas on juurde 
kasvatatud silmuseid, nii nagu 
kunagi ämm õpetas. /.../ Kinnas 
jääb päris mõnus käes.
Eelmise ja XIX saj kinnaste 
randmed meeldivad mulle 
rohkem, sest neid on mugavam 
kätte panna.
Sõrmede jaotus on 
traditsiooniline. Mina koon 
sõrmedest esimesena valmis 
keskmise
sõrme. Sõrme otsad tegin 
punased, nii nagu vanasti  
Mustjala kinnastel. Ämm ütles et 
tema tegi sõrmkinnastel teist 
värvi sõrme otsad seepärast et 
peita tugevduslõnga ja et
siis oli see ka ühtlasi kindale 
kaunistuseks. Mina 
tugevduslõnga ei kasutanud.
Kinda sõrmede kudumine on 
päris lõbus, siin saab katsetada 
ja mustri jooksu sättida ja tihti 
kätte proovida vajadusel 
kahandusi teha.
Tegin proovi ka Väike Maarja 



variandiga. Ranne on mul alles 
õpipoisi töö.

5 5 K Saaremaa inspireeritud 
ese

Sõrmkindad Jaanika Jaani kihelkonna kindakirja ERM A 
509:2891

6 6 K Saaremaa inspireeritud 
ese

Sõrmkindad Luigi Kasutasin Valjala kihelkonna kindakirja 
12102 Viit: ERM 12102

7 7 K Raplamaa, 
Kehtna, 

inspireeritud 
ese

Tuniisi tehnikas kott Selle koti juures meeldis mulle aga eriline 
sang ja sangal moodustub muster "T" tähest ,  
eripidiselt ja kui me teame, et igal asjal on 
mõte- siis mõtle nüüd välja, mis mõte see 
tikkijal oli. Igatahes, olen ma ise tulemusega 
rahul, kuidagi armas on ta mulle.

Inspiratsiooniks on käekott ERM 9739. 
Kotike on heegeldatud tuniisi tehnikas ja  
tikitud ristpistes. Muster on täpselt 
võetud muuseumi esemelt. koti 
tagumisel küljel on samuti tikand. 
Uuendusena on kotil ka lukk, et kotisisu 
liialt ahvatlev poleks. Kotil on, nagu 

Tegin tuniisitehnikas nii suure töö 
esmakordselt. Varem olen ainult 
tööproove proovinud. Ja mis ma 
ütlen- üks tohutult aeganõudev 
töö. võtsin kõige peenema lõnga,  
mis mul oli ja 
heegelnõelanumber oli ka 2, ja 



originaalilgi  armas lilleline vooder. Lukk 
ja vooder on õmmeldud käsitsi. Huvitav 
on selle koti sang ja sanga tikand mis 
moodustub eripidistest "T" tähtedest.  
Originaal on valminud 1873 aastal Rapla 
kihelkonnas Mõisaaseme külas.

ikka on minu koti peal ristpiste 
ruudud suuremad kui originaalil. 

8 8 K Jõgevamaa? inspireeritud 
ese

Tuttidega laste müts Inspiratsiooni sain Mustjala kinnastest, 
milledel on tohutult pikad narmad. ERM-i 
arhiivi nr. on A290:696

9 9 K Pärnumaa? inspireeritud 
ese

diivanipadi Vaip on leitud digitaliseeritud vaibakogu 
lapates ja on väga isikliku taustaga.Vaiba on  
valmistanud minu isa vanatädi Anna 
Bootsmann abiellunud Otskivi oma 
isatalus.Tänaseks on Rätsepa talu Muriste 
külas (Pärnumaa Varbla vald) minu pere 
valduses. Juba aastaid ootab ühest mu  
vanaemast jäänud tükk ehtsat musta vaiba  
kangast. Nüüd on selge missugune muster  
sellele kangale peab saama. Diivanipadjaks 
sai üks vaiba nurga muster selleks, et 
veenduda, kas eelseisev töö on jõukohane  
ning kuidas mõjuvad kompositsioon ja värvid.

Lääne-Eesti vaiba motiividel 
vaibad.erm.ee A621-64

10 10 K Viljandi inspireeritud 
ese

Jäärakoti nahast kukkur. Mind inspireeris mõte, et kunagi niisugusest 
materjalist nii tarvilikke esemeid on üldse 
loodud. Ja muidugi hakkas ka kohe kahju, et  
aastakümneid väärtuslikku materjali on 
sõnnikuhunnikusse loobitud.

Kottidest olen lugenud Evi Asteli  
raamatust "Taskud vööle, kotid kätte 
rahvariideid kandes", mis on koostatud 
ERM-i kogude põhjal. Otseselt ühte eset,  
mille põhjal kotikesi looma hakkasin, 
pole. 

11 11 K Raplamaa inspireeritud 
ese

Haapsalu sall A851:2127  korjamisraamatu number: 
439 XIII

Kuigi ma ei ole ERMi originaali 
oma käega katsunud, siis oli 
mulle ikkagi abiks ka muuseumi 
info. Loodan, et materjalide 
digitaliseerimine jätkub, nii jõuab 
muuseum ka koju kätte ja teeb 
meie kõigi elu pisut rikkamaks. 
Nagu mulle kohane, olen töö 
esitamisega jäänud viimasele 
ajahetkele :-) Vanale koerale ei 
hakka uued trikid külge, mis 
teha! Ööpäeva kahekümne viies 
tund on alati mu sõber olnud...  
Eelviimasel päeval lähevad siis 
teele digipildid ja kuna mul on nii  
hea meel tehtud töö üle, siis 
saadan ka valmis salli veel 
tänase postiga Tartusse. Loodan,  
et homseks saab ta kohale.



Jääbki veel vaid korrata lauset, 
mida ma viimase paari aasta 
jooksul olen palju lausunud- ma 
armastan Haapsalu salle!

12 12 K Tartu inspireeritud 
ese

Nahast käekott Handi käsitöökotist "jurn hir" inspireeritud 
käekott. B 164:2

Täpselt kopeeritud on ainult 
põdramotiivid (1:1). Koti suurus 
on originaali-lähedane. Erinevalt 
originaalist on muster ainult ühel 
küljel, lisaks on kotil õlarihm ja 
vooder, kott sulgub tõmblukuga,  
sees on 2 väikest lisataskut. 

13 13 K Tartu inspireeritud 
ese

Magustoidukausid Eestis on laialt tuntud lihtsa talukeraamika 
valmistamise traditsioon Setumaal. Vähem 
teatakse aga, et sarnaseid lihtsaid nõusid  
valmistavaid väikesi töökodasid oli samal ajal, 
20. sajandi alguses, mujal Eestiski 
mitukümmend. Enamasti valmistati selliseid 
nõusid töökodades, kus tehti savist ka telliseid  
ja ahjupotte. Mina olen võtnud eeskujuks  
1920ndatel Tõrvas tehtud savikausi.  
Kogumisandmetes on kirjas, et üks Viljandi  
külje all Laanekuru külas elava Ripsi Jaani  
kolmest pojast oli setuke ehk kausikaupmees.  
Talvekuudel vahetas ta taludes kausse, potte  
ja partsipille närude vastu, mille viis 
kaltsuvabrikusse Valka. See kauss ongi  
ostetud tema käest. Tõrva kauss on eriti suur  
ja ilus, seda kasutati annetaja ütluse kohaselt  
saiataigna tegemiseks. Väiksemates ja vähem 
kaunistatud kaussides võidi lauale panna  
näiteks tanguputru, hernesuppi või soolasilku.  
Vahepeal on elu aga magusamaks läinud ja  
mina tegin Tõrva kausi eeskujul hoopis 
väikesed magustoidukausid. Nüüd saab iga  
lauasistuja endale oma kausi, selleasemel et  
ammutada lusikaga laua keskel seisvast 
suurest kausist, nagu vanasti tehti. Kausid on  
treitud potikedral, kaunistus joonistatud 
savilobriga. Materjaliks on kõrgkuumussavi. 
Põletus 1250° C. Glasuurina olen kasutanud  
kohalikku LõunaEesti punasavi.

inspiratsiooniks savikauss Tõrvast 
644:64, 1920ndad

14 14 K Tartu inspireeritud 
ese

Valmis ümmargune linik 
niplispitsis äärega. 
Säilitatud on 
originaaleseme materjal 
ja pitsi laius. 

Vastseliina kihelkonnast on pärit ka minu 
vanavanemad. Kui muidu on antud piirkonnas  
tanude pitsid suhteliselt kitsad (1,5- 4 cm), siis 
antud pitsi puhul köitis mind just selle laius.  
A168:45 Tanu pilu Vastseliina

Tanu pilu, 7 x 35 cm, valgest linasest 
niidist koetud, ruuduline a jour kiri; vanus 
55 a. (1921 aastal, et siis valmistatud 
1866 aastal),teinud kinkija ema Mari 
Prants, põllutööline Vastseliina khk.,  
Misso valda, Suuresoo külas; kinkinud 
Mari Limonov, Vastseliina kihelkond ja 
vald, Tuura küla.



15 15 K Tartu/Tuleloo inspireeritud 
ese

Käsitsi köidetud 
märkmiku mõõdud on 
9X13 cm , kaaned on 
kaunistatud ristpiste 
tikandiga, ERM-i 
püsinäitest külastades 
rahvariide esemetelt 
saadud  

1.Viljandi  tanutikand, 2. Rannu 
tanutikand, 3.Torma naisepluusi 
varrukatikand (ERM-i kodulehelt EJ 
415:7), märkmiku üks külg on nahast, 
mille külge on käsitsi  õmmeldud 
leheküljed (ca40lehte). 

16 16 K Tallinn inspireeritud 
ese

kollektsioon “Eesti ehe 
jõuluehe”

Eesti rahvarõivaste tanude ja käiste 
kaunistamiseks on juba sajandeid kasutatud  
niplispitsi, imeilusat, kuid väga aeganõudvat  
käsitööd. Eesti Rahva Muuseumi fondides 
olevate rahvarõivapitside uurimisest idee 
saanud kollektsioon „Ehe Eesti jõuluehe“ on  
austusavaldus meie esivanemate tööle ning  
soov näidata, et rikkalikule kultuuripärandile 
on võimalik anda tänapäevane väljund. 12  
erinevast rahvarõivapitside geomeetrilisest 
kujundist koosnev jõuluehete kollektsioon on  
valminud ühe perekonna ühisloominguna –  
mustrid ja tehnilised joonised tegi Kristiina 
Halberg, arvutiga joonistas need Johannes  
Halberg ning ehted niplas Priit Halberg. 
Kollektsioon „Ehe Eesti jõuluehe“ on 
jätkusuutlik, seda on kindlasti võimalik 
laiendada uute ehetega.

Kollektsioonis kasutatud ERM-i kogudes 
olevate esemete numbrid: 1. 5870  Kõpu  
– tanu; 2. 12649   Jõelähtme – käised 3.  
13546   Järva-Jaani – käised 4. 5121 
Harju-Jaani –käised 5. 5123  Harju-Jaani  
– käised 6. 5128  Harju-Jaani – käised 7.  
12726   Harju-Jaani – käised8. A447:414  
Harju-Jaani – käised 9. A316:389  Kihnu 
– pits (2 erinevat ehet) 10. A446: 297 
Ambla – käised 11. A593:146   Kadrina –  
käised

17 17 K Tartu inspireeritud 
ese

Rahvusliku tikandiga 
järjehoidja

"Kõige muljetavaldavamal kujul kohtab 
tänapäeva rahvariideid kilomeetrite pikkuselt  
looklevas laulupeorongkäigus, kus 
helendavad lumivalged särgid, kirendavad 
paljudes toonides seelikud, säravad 
tanutikandid ja pärjapaelad, kõlisevad 
kaelarahad ja helgib sõlgede hõbe,  
tasakaaliks mulgi kuubede väärikas must.  
Need linased särgid-käised, villased kuued ja 
undrukud peidavad endas liigutavat  
ühtekuuluvustunnet, kõrgentadud meeleolu,  
eestlaseks olemise rõõmu. Eesti rahvariided 
pole nõnda kulla- ja hõbedakarvalised kui  
mõnegi teise rahva omad, kuid see eest  
omadele on just need õiged, kõige armsamad 
ja hingeomasemad. Iga rahva rõivas 
peegeldab killukest selle maa ajalugu ja 
rahvuslikku iseloomu, maitset ja loomisvõimet. 
Seetõttu ollakse just nimelt oma maa 
rahvarõivaid kandes kõige kaunimad." See on  
üks lõik Maret Tamjärve koostatud raamatust 
"Eesti rahvarõivad".
Killuke Eestimaa lõunapoolsema osa ajalugu 

Kodavere naise pealinik, Kanepi neiu  
särk, Setu naise puusarätt



ning rahvuslikku traditsiooni on talletatud minu 
poolt konkursile esitatud töödes -  
RAHVUSLIKU TIKANDIGA JÄRJEHOIDJA - 
mis on: ¤ tarkuse sümbol
¤ suveniir maalt, mida tuntakse oma laulupeo 
ja tantsupeo traditsiooni poolest
¤ kingitus kultuuri- ja hariduselu hoidjatele
¤ ese, mis mahub igasse reisikotti ja 
kohvrisse
Temas on:
¤ killuke kodukoha soojust
¤ eri rahvuste mustrite ühtsust ja seeläbi  
äratundmisrõõmu.

18 18 K Tartu inspireeritud 
ese

Valmistasin riidest 
rullnuku, olles sama 
kokkuhoidlik, kui meie 
esiemad, kes ühtegi 
riideriba kaotsi minna ei 
lasknud.

/.../ olles sama kokkuhoidlik, kui meie 
esiemad, kes ühtegi riideriba kaotsi minna ei  
lasknud.

19 19 K Tartu inspireeritud 
ese

Märkmik Märkmiku kujundamisel inspireeris 
kaanemustrit looma ERM-i kogudes leiduvad 
hõbehelmed.

Tööjoonist koostades oli laual lahti  
raamat "Eesti rahvapärased hõbeehted"  
Viit: A311:20

20 20 K Võrumaa, 
Obinitsa

autentse 
taasloomine

Vooditekk Esitan konkursile vooditeki, mis on 
valminud ERMi kogus oleva, Vastseliina 
kihelkonnast pärit teki (A771:339) 
eeskujul. Originaalteki põhivärv - 
lambapruun - on asendatud 
lambamustaga. Teki kudumisel on 
kasutatud linast lõimematerjali ja villast 
koematerjali. Mõõdud on 148*200 cm. 

21 21 K Tartu inspireeritud 
ese

pottmüts Tegemist on pottmütsi näitel valminud 
igapäevase tarbeesemega, mis sobib 
kandjale pähe valatult ja on tuulistel päevadel  
asendamatu. Oma mütsi tegemisel soovisin 
rõhutada pottmütsi kuju, kuid kasutada riide  
asemel villa, kuna vill hoiab ise sobivat vormi, 
ei olnud paksendusi vaja lisada ning müts tuli  
lihtne, õhuline, kuid pottmütsi sugemetega.

ERM A 566:660 Mütsi eeskuju ja 
inspiratsiooni sain järgnevalt pottmütsilt:
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/
478408

22 22 K Vinni vald inspireeritud 
ese

nõelakoda Nõelakoja valisin konkursile esitamiseks just 
seepärast, et tikandeid-tekstiile-lõngatöid on 
niiiii palju alati. Ja vaja oleks ka "traditsioone 
rikkuda". Lisaks on ju peaaegu igal pool näha  
Muhu mustreid ja arhailist tikandit. Minu jaoks 
on neid kahte juba liiga palju igal pool. 
Lisaks ka muid rahvuslikke tikandeid. 
Ja vaja oleks värskust, teistmoodi tegemisi ... 
Idee teha endale mugav ja praktiline  

Nn autentne ese/esemed on pärit ERM-i  
kogudest ja pilt avaldatud ka I.Mannineni  
raamatus "Rahvariiete ajalugu" lk 329 
(ERM 5441 ja ERM 5351).

Lisaks: Nõelakoda saab kanda 
rahvuslike või rahvariietega, 
teisel pildil toodud 
kombinatsioonis Rakvere vööga.

Kuna osalemise otsus tuli viimsel 
hetkel, siis teostus suhteliselt 
lihtne.
Eesmärgiks oli mitmekesistada 

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478408
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478408
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478408
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/478408


nõelakoda mõlgub meeles juba mitu aastat,  
kuid siiani ei leidnud materjale, mis oleks 
nõudnud nõelakojaks muutumist. 
Erinevalt museaalidest soovisin "traditsioone 
rikkuda" ja seega kasutasin ka materjale 
vastupidiselt. 
Kui traditsiooniline nõelakoja tupp on tehtud  
metallist ja kanderihm tekstiilist või nahast, 
siis mina kasutasin kanderihmaks jämedat 
vaskset ketti, mis moodustab ühtlasi ka vöö 
lisaks kandepaelale ja millele on kaunistuseks 
lisatud mõned metallist ripatsid. Keti 
kogupikkus on ca 186cm. 
Nõelakoja tupp on tehtud plastikust, mis on  
kaetud linase kangaga. 
Konkursil osaleva variandi puhul on tegemist  
lihtsa, ilustusteta tupega. 
Samas on nõelakoja kanderihma kett  
lõpetatud karabiinhaagiga, mis võimaldab 
vahetada nõelakoja tuppesid vastavalt  
soovile. Samuti nõelakoja sisu. 
Nõelakoja sisu olen ka täiendanud nii, et  
sinna on võimalik lisaks nõelale lisada ka 
heegelnõela ja paar niidirulli koos pisikeste 
kokkupandavate kääridega. (Kuna nõel ja  
heegelnõel on mu põhilised töövahendid (ka  
samaaegselt), siis on vajadus just sellise 
koosluse järele). 

valikut (eelkõige ideede osas), 
mis konkursile laekub ja samas 
ka teadlikult traditsioonilise 
eseme "reegleid rikkudes".
Juhul, kui osutub näitusele 
valituks, võin vahepealsel ajal 
valminud nõelakoja vahetatavad 
tuped ja lisad näidisvõimalustena 
juurde lisada.
Et ideed aegade hämaruses 
kasutusel olnud esemest ja selle 
kaasajastamise võimalustest ka 
teistel jooksma hakkaks.
Minu konkursile esitatava töö 
eesmärk ongi tolmu pühkimine 
käsitöölisele niivõrd kasulikult 
esemelt nagu nõelakoda.

23 23 K Tartumaa, 
Ülenurme

inspireeritud 
ese

Äksi naise jakk Idee olen saanud Äksi kihelkonna naise  
kampsunist, mis oma lihtsuses sobib 
tänapäevasesse keskkonda. Et luua 
mugavamat riietuseset, ühendasin jaki  
(vanasti nimetati kampsuniks) ja pluusi 
ühtseks tervikuks.

Idee olen saanud Äksi kihelkonna naise  
kampsunist

24 24 K Tartu? inspireeritud 
ese

Saarde valla mustriga 
käpikud

Et www.muis.ee-s uidates ei saanud ma aru, 
milline kinnas võiks olla Saarde vallast, läksin 
27. jaanuaril 2011 näitustemajja. Seal ka ei  
saanud selgust. Telefonil 7350140 sain lahke  
loa külastada Veski tn kogude osakonda.  
Jooksin lõuna ajal sealt läbi ja sain üsna mitu  
Saarde valla (ema sünnikoht) käpikut näha ja  
katsuda. Üks oli eriti armetus olukorras ja 
köitis mu südame. Tegin kohe endale käpikud 
aga proportsioonid olid valed. Must lõng sai  
ka otsa. Tegin võistluse jaoks uue paari. 

ERM A 564:1630 
httpp://www.muis.ee/portaal/museaalvie
w/480128
 Anu Raud, Anu Kotli „Kiri kari“ lk 136 
Väike-Maarja, tegin muis.ee-st pilti 
vaadates natuke ümber.

25 25 K Põltsamaa inspireeritud 
ese

Kindakirjalised vestid 
emale ja tütrele

Kõigepealt sai kootud vest tütrele Halliste 
mustriga. Teise töö juures on kasutatud 
taaskasutust. Vanast, õigemini üsna uuest,  
aga kappi seisma jäänud lühikesest 

Vestid on kootud ERM-i kogudes 
leiduvate kindamustrite järgi, mis on pärit 
Rannust ja Hallistest. ERMi kogust leiab 
mustrid: Halliste  kindakiri  EJ 176:20 



kampsunist sai täiesti uuele esemele ülaosa.  
Alaosa on kootud Rannu kindamustriga. Sellel  
kindakirjal on eriline tähendus, kuna olen ise  
sellest kandist pärit. Need kaks vesti on üheks  
osaks juunis avatavale Katre Arula 
isikunäitusele „Lapikirjaline, kindamustriline“. 
Näitusel  eksponeeritud kõik tööd on valminud 
kindakirja ainetel. Paljud tööd on 
autoritehnikas ja lapitehnikas pidulikud 
rõivad, samuti taaskasutuslahendused,  
teksatöötlused täiesti uues võtmes. Mind on 
alati paelunud kinda ja sokikirjad. Neid 
vaadates meenub      mulle lapitöö, mille  
eriline huviline ja harrastaja  ma juba aastaid 
olen. Lapitööst on tänaseks saanud minu töö  
ja peamine elatusallikas.

Rannu kindakiri ERM nr 611  

26 26 K Tallinn inspireeritud 
ese

Väikesemõõdulised kotid Seminaritöö autor M. Putnis kirjeldab muude 
tubakakottide seas ka tubakakotte, mida  
kutsuti rulltubakakottideks. Rulltubakakotid on  
valmistatud pikliku lõikega naharibast, mille 
üks ots õmmeldi taskuks. Teine pikem ja 
otsast kitsenev osa mähiti ümber tasku, 
niimoodi kott ka kinnitades. /.../ inspireeritud 
nii geniaalselt lihtsast koti lõikest proovisin 
teostada pinaleid, rahakotte jms, mis 
vastaksid tänapäeva inimeste vajadustele.  
Materjaliks valisin naha asemel villa. /.../ 
Algsele lõikele lisasin omalt poolt mõned 
sissevõtted, et parandada kottide mahutavust.

Putnis, M 1935 Tubakakott Seminaritöö

27 27 K Tallinn autentse 
taasloomine

Varasirkel ja peitel

28 28 K Tartu/Elva inspireeritud 
ese

Käsitsi telgedel kootud, 
seentega värvitud 
lõngadest triibukangad

Rütm, kui korduvuste muster, inspireeris mind 
kududes ERMi kogudest leitud kanganäidise  
järgi seelikukangast sedavõrd, et lähtudes  
sellest tunnetusest ja inspiratsioonist sündisid  
uued tekstiilid. Iseennast avades ja 
tunnetades eelnevalt teostatud töö rütmi,  
kandus omal moel mõlemasse kootud tekstiili  
teatav staatiline rütmi iseloom. Lisaks 
visuaalsele emotsioonile põimusid 
kangastesse algse inspiratsiooniallika – 
Vastseliina kihelkonnast kogutud 
kanganäidise kaudu veel minu oma “juured” ja  
vähikäiguna oleva ning olnu vahel silda luues  
on minu kangastesse kootud looduslikult  
värvitud villased lõngad, kuid mitte kaugeltki  
traditsioonilisel taimedega värvitult. Juba 

A24:18



mitmendat põlve linnainimesena, kes 
põlluharimisest miskit ei tea, kuid metsas 
seenel käimisest hoolib, olen hoopiski metsast  
endale ainest ammutanud ja lõngad seentega  
värvinud. /.../ Algsest kangast inspireeritud 
rütmist ja minu enda värvitud lõngadest 
lähtudes ning nendega “mängides” on  
sündinud tekstiilide rütmipilt saanud küll uus,  
kuid samas ka tuttavate ja tunnetuslike 
nüansside tõttu äratuntav ja seostatav algse  
inspiratsiooniallikaga.

29 29 K Tartu inspireeritud 
ese

sõba ja kott Eesmärk on valmistada sõba ja 
sõbamotiividega rahvariiete juurde sobiv kott,  
võimalikult sarnasena ja äratuntavana 
võrrelduna ERMi eksponaatidega. 

Põlva naise sõba A151:18, A981:116 
abistava kirjandusena kasutasin 
raamatut “Kanepi, Põlva ja Räpina naise 
rahvarõivad”, Heli Raidla, 2002, lk 43

30 30 K Pärnu inspireeritud 
ese

kaapotkleit Olen otsinud endale kaapotkleidi riiet umbes  
15-16 aastat. Olen isegi mõne riide ära 
ostnud. Aga ikka on mind valmis tegemast 
tagasi hoidnud mõte – see ei ole õige.  
2010.aastal käisin Iisrealis, Surnumeres oma 
viletsat tervist parandamas. Sõitsin mere 
äärest Jeruusalemma kindla teadmisega, et  
lähen toon selle riide ära. „Kellegi” poolt oli  
kõik ette valmistatud: sõit liinibussiga 
pealinna, teekond bussijaamast vanalinna,  
seal ootas noormees, kes viis mind 
muinasjutulisse kangapoodi. Kaupluses oli  
tuhandete suurepäraste kangaste seas ainult  
ü k s  ja õige minu jaoks.
Oleksin võtnud ka toreda kaupmehe, aga ta  
ütles, et tal on perekond ja 
Bisnes. Nähes seda kangast, nägin selles  
kohe kleiti, millist Teil on võimalus vaadata 
juurdelisatud fotodelt.
/.../
Kleit on stiliseeritud – see andi täielikult vabad 
käed lisamaterjali kasutamiseks.
Olen õnnelik, et mul oli võimalus oma 70-ndat  
juubelit tähistada 
imeilusas, kauaigatsetud kaapotkleidis.

Suurima heameelega võtsin tegemisel  
eeskujuks M. Kaarmaa, A. Voolmaa ja M. 
Sumera köites toodud Rapla kaapotkleidi  
kuna Raplaga on mind sidunud 
ainukesed ilusad aastad lapsepölvest.

31 31 K Pärnu inspireeritud 
ese

hõbeehted Olen uurinud eesti rahvuslikke ehteid 1989-
ndast aastast. Eriti on mulle meeldinud 
kodarrahadega suursugused paatrid. Samuti  
silmadega preesid. Õige varsti jõudis minuni 
teadmine, et igal kihelkonnal on oma ehted ja  
nende mustrid nagu riietelgi. Konkurss andis  
võimaluse siduda kaks lemmikut – kodarad 
silmadega – stiliseeritud ehete näol. Kodarad  
on tüüpiliste Pärnu-ja Läänemaa mustritega.  

Kodarad on tüüpiliste Pärnu-ja 
Läänemaa mustritega.



Käevõru on tehtud abikaasast jäänud  
hõberahadest. Seadsin need silmadega kokku  
ja sain mälestuseks toreda ehte. Nii sündiski  
kodarate ja silmadega „TEE   PÄIKESE,  KUU 
JA  TÄHTEDENI”

32 32 K Võrumaa, 
Meremäe 
vald

autentse 
taasloomine

räimede suitsetamise rest ERMi esemekogust ese nr. 19206 
Legend ütleb: H. Everti ja B. Abeli  
korjandus Paistu ja Viljandi khk. 1915.a.  
Räimede küpsetamise(suitsetamise) 
rest. 
Tehtud Viljandi khk. Uusna Everti t.  
Kinkinud Kadri Evert samast. Eseme 
vanus 50/1915.a., teinud küla sepp.  
Tarvitati räimede suitsetamiseks.

33 33 K Võrumaa, 
Antsla

Saarde kihelkonna 
kinnastest inspireeritud 
sokid.

Eesmärgiks oli ühte kindakirja kasutada, 
heledal ja tumedal taustal ning  peegelpildis.  
Sära lisamiseks silmasin motiive punase 
lõngaga.

Kasutatud kindakiri on pärit Hilda Pikkuri 
poolt kootud kinnastelt. Originaalese:  
ERM  A 564:1513.

34 34 K Võrumaa, 
Antsla

Tõstamaa sõrmkindad Originaalese: ERM 4227 ab. Rikkalikult 
roositud Tõstamaa sõrmikud. 
Valmistatud  1866 a. Kogumisaasta 
1911.

35 35 K Tartu inspireeritud 
ese

Nõeltehnikas komplekt 
randmekatetest ja 
kotikestest

Kuna minu hobiks on taaskehastamine, siis ei  
olnud teemat raske valida – teadsin kohe  
alguses, et soovin teha midagi nõeltehnikas. 

Eeskujuks valisin kindad Saaremaalt, 
ERM 7952 ja Tarvastust, ERM 732A. 
Kasutasin Tarvastu kinnaste pistet 
(Hanseni koodiga UOO/UUOO), 
Saaremaa kinnastega sama tooni lõngu 
ja tikkimisel võimalikult sarnaseid pisteid. 
Kõik lõngad on pärit Jõgeva 
lõngavabrikust. /.../ Spiraalkaunistuste 
eeskujuks on muinasaegsed leiud 
Siksälä kalmistult, eelkõige peapärjad. 

36 36 K Tartumaa, 
Vara, Alajõe 
küla

autentse 
taasloomine

Võttes aluseks konkursi tingimusi oli minu 
huvi orbiidis puidust käsitöö ja albumid ning 
sellest lähtuvalt sai kõigepealt välja valitud 
internetis digitaalsest andmebaasist  
www.muis.ee pildifailide hulgast mitmeid 
albumeid, milledest üks köitis mu pilku ja 
kutsus mind tegutsema. Kuna see kõik juhtus  
vabariigi aastapäeva ajal, 2011. aasta  
veebruaris, siis pälvis minu tähelepanu ese 
ERM D200:38, vabaduspäeva album 
(kultuuriloolised esemed). Kas oli minu valik 
mõjutatud sellest tähtsast päevast või minu 
alateadlik valik, leida eseme juures midagi 
mulle paeluvat, seda ma tol hetkel veel ei  
teadnud. /.../ Valiku seas oli mitmeid 
albumeid, kuid oma silmaga nähes ja käega 

Vabaduspäeva album ERM D200:83 Valmistamisaeg: õige mitu head 
sisukat päeva ja mõnusat 
naudingut. /.../ Siinkohal võiks 
ära tuua ka oma tunded selle 
konkursi või näituse kohta, 
millest lähtuvalt on see teos elu 
sisse seadnud. Autori poolt 
suured tänud Eesti Rahva 
Muuseumi perele, kes kannavad 
ikka hoolt selle eest, et me 
mäletasime ja teaksime oma 
minevikku, kust me eestlased 
oleme tulnud ja mida teinud läbi 
aegade.



katsudes sai minu esialgne valik tugeva 
kinnituse ja tahtmise, et just selle eseme ilu 
tahaks ka ise luua ja kujundada – üks pidulik  
vabaduspäeva album. Esialgu olin lummatud 
selle albumi kaantest, puidust, 
valmistusviisist. Võtsin välja paberi, pliiatsi ja 
mõõdulindi, täheldasin üles mõõdud ja 
koostasin eseme kirjelduse, et teostada 
nende järgi sama uhke teos. Kui aga hakkasin  
lähemalt uurima albumi sisu, sinna kirja 
pandut, sest tegemist oli ühe skaudirühma 
albumiga, unustasin end lausa mitmeteks 
tundideks lugema ja elu üle mõtisklema – mis 
kõik kunagi on olnud ja toimunud, avastad  
enda jaoks midagi erilist. Sellest lummusest ei 
suutnud ma ka selle albumitegemise juures 
loobuda ning koostasin eraldi peatüki  
“Tähelepanekud seoses originaaleseme 
sisuga” originaalesemes peituvas loetud 
tähelepanekutest, kus on välja toodud mõned  
mind paeluvad asjaolud, mida lihtsalt ei  
saanud märkamata jätta. Mine tea, ehk tekib  
käesoleva albumi vaatlejais mingi huvi ja 
tahtmine, minna, vaadata ja uurida 
originaaleseme lugu, ja kes teab, mida see 
teile võib veel kõike anda... See on huvitav  
kogemus, kui sul tekib esemega mingi oma 
lugu ja seos. Algul on tõmme, miski sunnib 
sind asja uurima ja hiljem veendud, et selles  
esemes peitubki midagi sinule nii olulist, 
liigutama panevat, mõtlema panevat – see on  
kirjeldamatu... kuidas need kütkestavad lood  
ja märkused hakkavad sinus endas uut elu  
elama. See kõik pani mind mõlema sellele, et  
tegelikult on album meie elus väga oluline 
ese. Ta ei ole küll tarbeese, kuid tema 
sisemus ja selle säilimine on oluline 
tulevastele põlvedele, see on ju üks ajaloo  
talletamise koht. Üks oluline osa meie elust ja 
olust, meie juurtest, hetkel meie olevik, kuid 
tulevastele põlvedele hetked meie minevikust.  
Album on kui perekonnaarhiiv, sugupuu 
talletamise jälg, fotod, märkmed, mis on 
oluline pidepunkt perekondliku mälupärimuse 
edasiandmisel. “Kes minevikku ei mäleta, elab 
tulevikuta” (Juhan Liiv) /.../ Kogu albumi sisu 
on kirja pandud autori enda poolt käsikirjas, et  
sellega omakorda talletada ajalukku midagi  
iseendast ehk jätta jälg lisaks sisule ka 



käsikirja näol.  

37 37 K Ese on valmistatud ERMi kogus oleva 
originaali ERM 11069 Ambla tanu 
eeskujul. See tanu on kogutud 1913.  
aastal Ambla kihelkonnast. Selle tegi  
Leenu Leesmann 19. sajandi keskpaiku  
(1843?).

38 38 K Õlu ja mõdu on meie maal ikka hinnatud.  
Kaunistati ka õllekappe, mustrid võeti elust  
enesest ja olulisest selles. Hobused omavad 
juba ammustest aegadest olulist rolli. Läti  
Hendrik annab sellest selgemaid näpunäiteid:  
“Sajusel ajal, mis viljaikalduse kaasa toob, 
võtavad liivlased nõuks munga Theoderici  
jumalatele ohverdada. Enne tahavad nad liisu  
läbi teada saada, kas ohver jumalatele  
meelepärast. Preester pannakse hobuse 
selga istuma ja lastakse hobune üle oda 
astuda. Hobune astub elujalaga üle. Teisel  
katsel seesama tagajärg. Nii pääseb preester  
ohvrisurmast. (Hendrik, I, 10)”. Kui mehed 
liiga usinalt õllekappe on tõstnud, oli samuti  
hobune see, kes alati koduteed teadis ja  
peremehe lõpuks koju viis. Meie 
konkursitööks on pakutrükitehnikas 
rahvuslikud torulott-kaelussallid. Õllekapa kuju 
ja mustrid olid inspiratsiooniks erinevate 
trükipakkude tegemisel ja nendega 
kombineerides kangale trükkides torulotid 
valmisidki. Me kaasajastame vanu mustreid 
tänapäevasel, moodsal moel, et igaüks saaks  
rõõmuga omanäolist taaselustada-
taaskasutada! Kuna kandmisviisid on 
kaelussallil mitmekülgsed, siis kajastab see 
mitmekülgsus ka eestlastele omast nutikust ja 
praktilist meelt, milles ei puudu ilumeel! Et 
kollektsioonis on erineva suuruse, värvi ja 
mustriga salle, siis leiab selat endale 
meelepärase kindlasti igaüks! PS Konkursitöö 
teostamise tehnika tutvustamiseks on MTÜ 
TuleLoo lahkesti nõus tegema kõigile  
huvilistele ja soovijatele trükipakkude 
valmistamise ja torulottide trükkimise töötoa.

Õllekapp A 509:919 Kullamaa



 10.5  Semistruktureeritud intervjuud
Intervjuude transkriptsioonis on intervjueerija tekst paksus kirjas.

 10.5.1  Intervjuu nr 1 (prooviintervjuu): 1 MR

Et et mis roll käsitööl on sinu elus?
Noo käsitööl on minu elus väga suur roll. Alates juba lapsepõlvest, kui minu ema nõukogudeaegse 
naisena kasvatades kolme last eee oli sunnitud meile kõigile riided selga nii õmblema, kuduma, 
heegeldama kui.  Kuna minul on kaks  venda,  mina olin ainuke tütar,  emal  väga oodatud siis  ta 
näiteks tikkis mulle uhked kleidid ja mantlitele õmbles igasugu pitse ja satse külge. Et hästi uhked 
riided olid mul kui ma noh väike tüdruk veel olin. Ja hiljem eee ma küll läksin eee kunstiinstituuti 
eee  õppima aga  sealt  ma  poole  pealt  sellest  loobusin  ja  läksin üle  nagu pedasse,  lõp-lõpetasin 
käsitööeriala.  Ja  kuigi  ma  olen  siin  kahekümne  aasta  jooksul  teinud  näiteks  joonisfilme  ja  ja 
töötanud ka lillepoes siis see käsitöö on jäänud ikka nagu pidevalt saatma või noh eks ta võib-olla 
juba nagu geenidega kaasa antud. Ja-aa nüüd viimasel ajal et ma olen seal isetegija foorumis liige 
olnud üks kolm-neli aastat, et selle aja jooksul ka on nagu kui juba hakkad blogi tegema ja-ja siis ei 
ei tee ju sinna sissekandeid üks kord aastas vaid tahad ikka pidevalt sinna midagi üles panna et siis 
pead ikka kogu aeg käsitööd tegema et siis see sinna blogisse üles panna teistele vaatamiseks nii et 
ma ma võin öelda küll et ma ikka ikka iga päev teen midagi mingit käsitööasja nii et see on mulle 
ikka väga oluline elus.
Et käsitööl on hästi oluline koht sinul sinu elus üldse?
Jah. Jah.
Mhmh. Okei aga milline on sinu senine kokkupuude Eesti Rahva Muuseumiga olnud? 
eee... no ma olen seal näitustel küll ka varem käinud aga päris päris seal eee kogudes olen ma üks 
kord käinud kuskil aasta tagasi neid asju uurimas et siis ma juba vaatasin et see on nii mahukas et et 
peaks nagu hoolega enne noh järgi mõtlema et mida sa täpselt tahad et kuna ma ei ela ise ju Tartus 
ka et siis et sinna minna ja noh no ühe ühe päeva jooksul ei jõua seal ju mitte midagi niimoodi 
lähemalt uurida et muidugi noh minu jaoks on nagu see ka natuke vilets et seal ei saa pildistada või 
noh et  kui sa saad neid tellida et  see pildistamine on nagu väga kallis  et  noh kui sa need üles 
joonistad siis väga tore aga sa peaksid nagu järgmine päev või nädala pärast kui sa näiteks kasvõi 
kindaid või tikandit tahad teha sa peaks nagu uuesti minema sinna vaatama ja ja uuesti nagu noh 
vaatama kuidas see oli ja kas sul tuli samamoodi välja nagu pidevalt seal käima et ühest korrast 
nagu ütleme kasvõi ütleme kinnaste tegemiseks küll nagu ei aita. 
Mhmh, mhmh, no selge. Et et jah et ühesõnaga sinu jaoks oleks oluline ka see kui sul oleks 
sellest kogust mingi mingi hea ülevaade võib-olla saada ennem kui sa sinna üldse füüsiliselt 
kohale lähed. Noh seda enam kui sa elad Saaremaal.
Jaa selles mõttes näiteks näiteks nagu see vaibakogu on nagu suurepärane eksju et seal on need 
pildid üleval sa kohe näed mis sealt nagu üldse saada on, sealt muuseumi kogudest eks, ja siis selle. 
Sest noh eelmine aasta ka kui ma käisin siis ennem ma nagu tegin eeltööd ma vaatasin näiteks noh, 
selles käsitööajakirjas on ka ilmunud nagu mingid... eee
 mingeid fotosid...
mingeid pilte, mis seal juures ju ka see, kogu see, kuidas nimetatakse see number eks mille järgi sa 
saad tellida endale seda. Et nendest sa saad ka natuke nagu näha et mis seal kogus näiteks on et 
mida sa võiksid nagu tahta 
mhmh...
Sest kui sa tahad näiteks muhu ütleme neid pätte vaadata siis noh seal on neid ju kümneid eksju et 
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et millist sa tahad ega sulle kõike neid ju ei hakata tooma.
Mhmh ja-jah mhmh, mhmh, selge.  Et tuuakse ikkagi mingisugune valik siis välja. Või või 
selline mida mida sa küsida oskad parasjagus siis sel hetkel või?
Nojah, või siis sa ju otsid ise sealt nendest kataloogidest eks välja et pätid tuuakse need eks a noh 
võib-olla sa tahaksid hoopis midagi muud noh sulle ei tooda ju korraga kõike eks. Et...
Mhmh, mhmh, ja-jah, selge. Eee Aga mis sa arvad et sinu kui käsitööharrastaja vaatevinklist 
et milline selline mis see ERMi kogude ülesanne või roll üleüldse võiks olla? Või mis ta on? 
Mis ta võiks olla? Et kellele või milleks need ERMi kogud vajalikud on?
Noo... kindlasti on nad väga vajalikud. Et et säilitada ju seda traditsiooni ja ja tulevastele põlvedele 
ja et nad saaksid näha mis on olnud ja ja teha noh sealt edasi oma asju arendada et ma täpselt ei tea 
kuidas see momendil nagu käib. Tähendab ma olen näinud, ma käin seal rahvarõiva laagris, et et et 
kui me näiteks käisime Manilaiul et siis sealt leiti nagu mingeid vanu riideid kellegi kirstudest ja 
siis oli sealt ERMist üks inimene, see Reet Piiri, eks ja siis ta ostis nagu sai midagi vana nagu ära 
osta. aga samas ma ei tea kas nagu praegusel hetkel ka ostetakse näiteks nagu Kunstimuuseum ostab 
kunstnikelt  maale  et  peaks võib-olla ostma ka nagu tänapäevaseid asju.  näiteks kasvõi  seesama 
võistlus et ma tegin selle sõba selle vaiba järgi et näiteks nad võiksid osta mult ära selle sõba ja  ja 
näidata seda edaspidi et näed et vot sellel aastal üks inimene tegi eksole sellise asja. 
Mhmh, mhmh
Või näiteks keegi teeb mingid uhked nagu Kristi Jõeste teeb neid kindaid igasuguseid mis on nagu 
noh nende mustrite noh mingite maakonna mustrite mustrite järgi tehtud, ta ise paneb kokku. et noh 
neid samamoodi et näiteks osta ja siis hiljem nagu näidata et vot näed sellel aastal see inimene tegi 
sellised ja arendas nagu seda sealt välja. Ma ei tea kas sellist asja tehakse aga noh tegelt oleks ju 
väga lahe. 
Mhmh jah noh kindlasti  et  selles mõttes  et.  Ühesõnaga sa arvad et ERM tegelikult  peaks 
mõtlema ka selle peale kuidas siis tänase käsitööharrastaja või käsitöölooja, käsitöömeistri 
loomingut säilitada? 
Ja-jaa, et kindlasti. Mina arvan küll. Et noh mulle on nagu ka kirjutatud sinna blogisse, et et ma 
näiteks tikkisin ühed kindad, nüüd alles oli üks kindavõistlus seal isetegijas, ja ja siis mulle kirjutati 
ka, et ma sellest just praegu mõtlesingi seda et, nad kirjutasid, keegi kirjutas kommentaari et, oh 
ERM peaks sinult  need kindad nagu ära ostma. Et noh see on täiesti  õige et  ERM võiks nagu 
selliseid asju teha nagu teatud asju nagu kokku osta et et hiljem neid näidata et see oleks väga noh 
mis on ikka tõesti nagu sellised ütleme. Noh mitte kui keegi teeb mingeid norra kindaid siis see pole 
nagu nii huvitav eks aga. Aga just nagu mis on meie enda rahva mustritel põhinevad.
Ahah,  ahah,  okei.  Et  mmm  aga  aga  kuidas  sa  ise  tunned  et  kas  sinul  kui  kui  tänasel 
käsitööharrastajal  on  mingi  võimalus  üleüldse  ERMi tegevust  mõjutada,  ka  seda kogude, 
kogusid  ja  kogude  eksponeerimist?  Nüüd  sa  rääkisid  sellest,  et  oleks  kena  kui  ERM  ee 
mõtleks selle peale või või siis kui mõtleb et siis ka ostaks mingeid tänaseid valminud asju. 
Aga kas sa tunned ka seda et et sul reaalselt mingi võimalus on ERMi tegevusse sekkuda? Kas 
siis mmm mõjutada nende kogusid, kuidas nad kogusid eksponeerivad jne? 
Seda ma küll ei usu.
Mhmh.
Sest  minu arust  isegi  noh tookord  kui  me seal  käisime.  Noh aasta  tagasi  me  nagu saarlastega 
käisime seal ja ja noh nendes kogudes ka et et minu arust.. no ma ei tea häbi võib-olla öelda aga aga 
nad nagu nagu nagu meie kui noh nagu klientide vastu olid tegelt ikka äärmiselt ebasõbralikud. Nad 
nagu hoiavad nagu kümne küünega seda et nad tegelt ei tahaks sulle ju mitte midagi näidata. Jääb 
küll selline mulje ja kui nad toovad sulle siis no selle ühe kinda eksju paarist, mõlemat ju ei too, et 
siis nad ka nagu vaatavad nii et sa jumala eest noh noh ma muidugi saan et peavad sul olema kas 
valged  kindad ja  harilik  pliiats  ja  nii  nii  edasi  aga  no minu arust  on nad  noh kuidagi  sellised 
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äärmiselt nagu nagu jäigad ja külmad ja ja ega nad nagu hea meelega küll nagu ei taha et sa seal 
käid nagu. mida sa nuusid siin ringi ja. ei taha nagu et ja ja et ma veel julgeks seal neile midagi 
öelda, oi ei ma ei usu.
Mhmh. Aga aga mis  sa arvad millised  võiksid olla  sellised sinu tagasiside andmise  viisid, 
ERMile?  Või  või  koostöövõimalused,  kui  sa  nüüd  lased  lihtsalt  fantaasial  lennata  et  see 
konkreetne kogemus sinu jaoks oli mõnevõrra ebameeldiv või noh selline negatiivne nagu ma 
aru saan. Aga aga kui sul oleks võimalus öelda et mida sina praegu käsitöömeistrina et et 
mida sa ootaksid. Et millised võiksid olla ERMi ja sinu koostöövõimalused?
Noh näiteks üks variant mis mul praegu tuleb pähe võiks olla et et noh see, need näitused mis neil 
on?
Mhmh
et need võiks olla ju ka näiteks niimoodi et et nad kutsuvad saarlasi, kes tooksid näiteks oma ütleme 
rahvarõivad sinna näitusele. Meil ju ka siin ju veel tehakse noh inimesed teevad neid noh iseendale 
saarlaste rahvarõivad just neid vanu neid mütse ja igasuguseid selliseid erilisi asju teevad
Mhmh
et et võiks ju näiteks et nende rõivad mis nad teinud on et viia nagu sinna näitusele. Et minu arust 
seal see näitus on ka nagu suht sihuke noh noh ta on ju nagu üks seesama seal enam-vähem väljas et 
et võib-olla sellist saarlaste hiidlaste ja ja kelle iganes et et mis nad nagu teinud on selliseid järgi, 
uhkeid  rahvarõivaid  et  võib-olla  nagu  sinna  viia.  Või  siis  ka  võib-olla  et  miks  ka  mitte  nagu 
tänapäevast seda vot just täpselt nagu et ma tegin selle sõba et või kindad eksole tikkisin kui keegi 
inimesed veel koovad nagu noh müügiks nagu selliseid täpselt autentseid neid saarlaste kindaid et 
näiteks noh neid võib-olla viia sinna näitusele et võib-olla mingit sellist. Muidu neil on ju näitused 
alati nagu nende enda kogudest vist eks? 
Ja-jaa
Noh. aga et ja et nagu mingit sellist
Et et kasutada ära ka seda tänaste käsitööharrastajate loomingut siis? Et võib-olla ka mitte 
kohe ostes aga tehes nendest näitusi?
Ja-jaa tehes näitusi jaa. Usun et jah.
Mhmh, hästi. Aga kas sa näed... eee nüüd sinu jutust kumab nagu läbi see et sa rõhu-rõhutad 
kogu aeg nendele rahvuslikele motiividele ja ja sellele teemale et et kui need kindad näiteks on 
selles vanas kirjas ja nii edasi aga aga mis sa arvad sellest et kas seal peaks kogudes võib-olla 
ka  kajastuma  see  tänapäev  et  tegelikult  kuidas  tänapäeva  noor  riietub  kuidas  ka  need 
erinevad voolud, osad on punkarid osad on gootid osad on ma ei tea veel kes ka nemad ju 
tegelikult  ju  väga  palju  eee  noh  kasutavad  oma  fantaasiat  ja  ja  ja  noh  riietuvad  küll 
teistmoodi ja võib-olla mingitest teistest mõjutustest tulnuna aga aga aga see on nagu noh 
mõnikord tundus mõni aeg tagasi tundus et selline lühikene jope on nagu selline eesti eesti 
praegu põhiline põhiline selline rahvariietus. Et et kas see kas see tänapäev ka sellisel kujul 
võib-olla võiks peegelduda ERMis
jaa ei see on küll õige. Et selles mõttes jah kui ruumi ainult on et siis loomulikult. Väga õige sest 
ega need vanad rahvariided ka ju ega siis see ju ka mis ta siis ikka on et et kellelgi tuli pähe oma 
talus  vaatas  mis  lõngad  tal  on  tegi  sihukese  noh  seeliku  või  või  tikkis  mingid  käised  mis  tal 
parasjagu kätte sai või mustrid sai et noh nüüd kõik teevad järgi et kummardavad maani et kui ilus 
onju. Siis noh see on tegelt täpselt seesama kui tänapäeva noored lihtsalt mingeid riideid teevad et 
nojah et nii peaks muidugi olema juba siis mingid moesuunad seal ei jah, ei muidugi, väga õige, 
miks mitte. 
Mhmh. Mmmm Aga kuidas konkreetselt selle selle konkursi vajalikkus või alustame sealt et 
miks sa üldse otsustasid sellel konkursil osaleda? 
Noo üldiselt mulle üldiselt igasugu konkursid õudselt meeldivad sest see nagu distsiplineerib või 
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või noh nagu sunnib sind nagu pingutama ajusid et  et  näed selline konkurss mis ma nüüd teha 
võiksin. Et alati nagu noh üldse kui ma nagu mingeid asju nagu teen et siis ma, noh vahest tuleb 
mingi mõte et vaatad kasvõi loodusest et oh teeks nii või või või teeks sinna midagi sellist. Aga 
need on just jah nagu noh et panevad nagu piirid ka paika et ükskõik kui seal on mingi suveniiri või 
kindakonkurss. Kin-kindakonkursil sa ei saa sokke näiteks teha eks. Et sa pead nagu hakkama nagu 
vastavalt sellele mõtlema. Ma isetegija foorumist nägin seda ja ja noh kohe ma mõtlesin et jõle lahe 
et ma olen ju seal ise käind ma mõtlesin... algul ma muidugi ei teadnud et kumba varianti ma teen et 
kas ma teen no üks-ühele või teen mingi eee selle teisi variandi eks
jah see inspireeritud noh mille mhmh
jah noh... et siis ma... noh alati ongi see kõige raskem on see väljamõtlemine et mida sa nagu teed. 
Et siis kui juba muster on kangale kantud siis tikkimine või mingi kudumine läheb ju kiiresti et... et 
see väljamõtlemine siis ma jälle tükk aega mõtlesin ja ja ja noh et ja leidsin sellise hea variandi vat 
noh ma ise vähemalt olen väga rahul
mhm ja ei see sinu sõba oli väga ilus küll, tõesti.
Aitäh 
aga  et,  mmm  aga  aga  kas  sinu  jaoks  on  oluline  see  et  just  ERM  on  selle  konkursi 
korraldanud? 
Tege-tegelikult eee noh ta võib-olla et ta prestiiži muidugi lisab rohkem kui näiteks mingi interneti 
isetegija foorum eks et eee, selles mõttes tal on kindlasti nagu noh, suuremat kõlapinda. Aga mmm 
ja noh võib-olla kui näiteks tehakse noh et oletame et mu töö näiteks võetakse näitusele sest noh 
muidugi ta niimoodi saab suurema kõlapinna et...  et  noh on küll  selles mõttes toredam kui kui 
näiteks interneti... leht aga aga kas see nüüd on nagu... mhmh ei no on ikka oluline tegelikult. Tore 
kui selline suur asutus... kuulus... üle Eesti korraldab mingi sellise konkursi et... kindlasti, aga aga 
noh ma ütlen et ka... ilmselt kui ka keegi teine oleks korraldand ma nagu ikka ilmselt osa võtnud et 
et noh selle-selles nagu minu jaoks nagu suurt vahet ei ole.
Mhmh. Aga mida sa seal  nüüd ütleme hindad et  kui  siin lõpus on,  noh kumb sinu jaoks 
tähtsam on, et siin lõpus korraldatakse eksole näitus, et ühtepidi on tegelikult võimalus sinu 
tööl ju pääseda näitusele. 
Jah
Ja seda näevad päris paljud inimesed kes ka ERMist läbi käivad, noh lisaks läheb see ka 
internetti ülesse. Et... ja ja teiselt poolt on siis ka see niiöelda auhinnaraha et, kumb sinu jaoks 
väärtuslikum on? Kui sa mõtled?
No eeem no minu jaoks on tegelt ikka väärtuslikum sest kui vot sel noh, no no ma ei tea kui oleks 
näiteks auhind ütleme 50 000 eesti krooni eks no siis võib-olla ma mõtleks et ooo päris suur raha 
eks.. et et siis oleks tore see raha saada eks. Aga, aga no, noh antud juhul kui et see ei ole veel 
rahaline ka noh tegelt on ikkagi nagu...  noh ütleme need... tegelt igasugused konkursid ma olen 
nüüd eesti käsitööliidu konkurssidel ka osa võtnud et kui see au-kui see esimene koht saab seal noh 
25 000 või või ma ei tea 10 000 mis ta seal saab, et tegelt see ei olegi nii oluline, et olulisem on 
ikkagi  et  su  nimi  nagu  läheb  eeee  ütleme  noh  kasvõi  internetis  ja  seal  näitusel  või  kuskile 
raamatusse või või  tehakse sealt brožüür pärast  et  see on tegelt  olulisem. Need summad ei  ole 
ütleme nii suured, sellepärast. Ütleme et kui ta oleks 100 000, et siis võib-olla tõesti mõtleks et ooo, 
et nii suur summa et. Aga noh, väiksemate puhul et eriti ma nagu noh auhinnale või niimoodi nagu 
ei mõtle või rahale või. No see on üldse ju niimoodi et, noh esimene koht saab selle raha eks. 
Osalevad seal võib-olla 50 või 100 inimest. Et nagunii kõik kõik ju seda ei saa et et selles mõttes 
on. Kui sa oled ka kümne esimese seas et siis on ikkagi see näitus ka nagu väga oluline.
Mhmh. Et sinu jaoks on tegelikult sellise enese-enese loomingu eksponeerimine väga oluline?
Jah, sellepärast et noh näiteks noh ütleme et ma teen seal viltimisasja ja kõik aga ma ei ole ERKI 
lõpetand seda peetakse nagu väga oluliseks et kui ma oleks näiteks ERKI-ERKI lõpetanud siis ma 
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oleksin  tekstiililiidu  liige  vot  siis  ma  võiksin  näitusi  korraldada.  Aga  kui  ma  olen  lihtsalt  üks 
käsitööline ega noh mu asju ei võeta ju eriti kuskile näitusele eks?
Ja-jah
ma ma võin siin külas korralda näituse aga aga noh... et selles mõttes nojah pigem on oluline see et 
see näitus on kasvõi noh Tallinnas need eesti käsitööliidu et et pärast need asjad on seal näitusel 
okei võib-olla seal Pikal tänaval ei käi väga palju inimesi neid vaatamas aga no ikkagi et see on jah 
nagu olulisem et... et ega ei ole ju nii lihtne nagu mingit näitust korraldada et et seal nagu asjad 
välja panna kas ühe asja kuskile näitusele või.
mhmh jajah jah et et siis näidata seda mis sa oled teinud ja võib-olla ka trükiste kaudu eks ole 
kui nad satuvad edaspidi näituselt sinna et. Et see on tähtis. 
Jah, jah.
Selge. Ääm. Ma mõtlen ma korraks nüüd vaatan oma küsitluskava veel läbi ja mul on tunne, 
et me enam-vähem rääkisime need teemad ära. Et.. et selle konkursi vajalikkusest tegelikult 
selle me rääkisime ju ka ära et miks see sinu jaoks vajalik on. Jah ja siis see..
Jah et see noh rohkem nagu see näituste ja enese reklaamimise noh mõttes selles suhtes jah 
mhmh ja siis selle selle me rääkisime ka tegelikult ära et et mis on mis on sinu jaoks näiteks 
nende isetegijate ja siis selle konkursi erinevus et.
Jah et noh et ta on selline väike eks ja ja. Tavaliselt nendel noh nagu sellel ERMilgi et tal on nagu 
mingi  žürii.  Loed neid  nimesid  noh kõik  on sellised  ikka  tähtsad  nimed eksju  et  internetis  on 
niimoodi et kõik anonüümselt enam-vähem hääletavad eks et et noh seal ei tule nagu välja see kes 
nagu tõe-tõeliselt nagu võidab sellepärast et keda nagu ei sallita või keda ei taheta sellele pannakse 
nagu miinuseid. Noh seal ei ole nagu päris see aus selline... konkreetne žürii kes nagu tõesti paneks 
nagu täpselt  paika vaid seal  võib jah panna niimoodi  kui ma ei  taha et  see võidab panen talle 
muudkui ühtesid ja laon miinuseid siis ta noh läheb tahapoole et ta kuigi tal võib-olla tal on väga 
ilus töö...  et et seal ei ole jah see nii...
Aaa et seal võib selliseid intriige ja allhoovusi ka olla?
Jaa.  Jah et..  seal  ei  ole  jah nagu päris  ei  noh ei  tule see adekvaatne vastus välja või..  kes siis 
tegelikult see võidab siis niimoodi et... Selles mõttes. Noh muidugi alati see alati on ju vaataja ilu 
on vaataja silmades. Sest alati need igasugu... käsitööliidu võistlused on ju ka nii et et noh pärast 
kehitad õlgu et sinu arust oleks võind mõni teine töö võita aga no see on juba sihuke 
mhmh, mhmh no eks need tulemused paratamatult jäävad ikkagi mingil määral teatud piirini 
subjektiivseks 
jaa, jaa, jaa aga noh jah see see pole nii oluline 
mhmhh. Aga aga küsime siis veel korra nende kogude kohta et sa oled nüüd kasutanud ka et 
nagu  ma  aru  saan  sa  oled  väga  rahul  selle  vaipade  koguga  mis  on  internetis  ja  see  see 
kogemus kui sa käisid seal kohapeal et see oli noh natukene teiselaadne. Et aga aga mis sa 
arvad mis ERM üldse võiks teha või peaks tegema et tema kogud oleksid huvilistele hästi 
kättesaadavad ja mugavalt kasutatavad? 
No minu arust see internet noh minu jaoks isiklikult on nagu super nagu see vaibakogu et kui seal 
oleks kõik asjad niimoodi sees ja ja ja noh siis sa saaksid nagu... noh sa näed täpselt millist sussi või 
mida sa võiksid seal  tahta ja siis sa võiksid näiteks koha peale minna ja seda noh veel vaadata 
ütleme värve või noh mis iganes mustrit seal nagu võtta. noh loomulikult oleks... noh selle vaibaga 
oli nagu lihtne et ma selle sain selle pildi endale netti tõmmata ma sain sealt... võtta selle mustri 
nagu välja eks see oli nagu lihtne. Aga noh kui näiteks ütleme mingid muhu sussid eks kas sa sealt 
selle tikandi või mingitelt käistelt.. noh, ega heegelpitsi ka sa ei saa et noh loomulikult oleks tore 
kui seal... kunagi 100 aasta pärast oleks ka heegelpitsidel mustrid kõrval eks. Et sa saaksid nagu 
kohe internetist sa ei peaks koha peale minema. Ma ei kujuta ette kes selle kõik ära peaks tegema 
aga... noh ise-iseenesest oleks see kodus olles mugav niimoodi et sa ei pea koha peale minemagi. 
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Kõik mustrid ja mõõdud on seal juba antud, nagu raamatus. 
Mhmh, Ja-jah. No vot seal isetegija foorumis nüüd kui see konkurss välja kuulutati siis seal 
tekkis selline väike diskussioon kus arutati et noh et väga palju tööd on ju ka needsamad 
isetegijad ära teinud et, et... kasvõi nendesamade mustrite kirjeldamisel ja nii edasi et et kas 
selline koostöö võiks ka olla võimalik sinu hinnangul? 
Ei no muidugi. Minu arust jumalat lahe et kui ma, kui mina näiteks olen mingi asja seal juba üles 
joonistanud et  siis ma võiksin ju ju selle näiteks kuidagi netti eee üles laadida ja ja noh ERMi 
leheküljel kuskil oleks selline variant et ma laadin need sinna nad pannakse noh nagu inimesed 
teevad tasuta... nagu tööd. Kui kui tal on muster kodus olemas siis oleks ju ju miks ta ei võiks selle 
netti üles panna? Ja ERM näiteks noh vaataks selle üle kinnitaks ära jah see ikka vastab sellele eks 
ja ja võiks sinna juurde panna et siis ei oleks noh nende töötajatel nagu nii palju tööd. Muidugi 
võiks niimoodi olla. Mida rohkem on just Internetis et sa saad otsida igasugu mustreid ja asju noh 
minu arust seda parem. No raamatud... noh internetis ka ta võib ju siis kui see on noh korralik ta 
võib olla ka tasuline et sa maksad mingi väikse summa ja saad seda kasutada.
Ja-jah, mhmh, mhmh...
Et noh praegu minu arust see mis on, noh vähemalt aasta tagasi kui me käisime mis need fotod 
maksid kui sa tahad endale... ja pealegi kui sa mingist kampsunist tahad pilti teha sa ei tee ju ühe 
foto! Sa noh pead ju vähemalt neljast erinevast, või või mingi muster on kuskil varrukal tegema ja 
kui see oli vist 60 krooni see üks pilt et no see oli täiesti üle igasuguse mõistuse et et noh kui see 
oleks näiteks maksnud 10 krooni, ma oleks sealt võib-olla tellinud sealt kümme pilti eks ja 100 
krooni eest pilte aga no ma isegi seda ühte ühte pilti 60 krooni eest noh ei mina ega ka keegi teine 
sealt ei tellinud. Et selles mõttes...  ma ei leia et see nagu äriliselt oleks nagu hea... teenimisviis 
selline.
Mhmh. Ühesõnaga sa hindad seda kogude kättesaadavust praegu üsna halvaks, eks? Ja ja 
üsna ka kalliks et käib tegelikult üle jõu et kui sa ikkagi tahad näiteks rahvariidekomplekti 
teha siis see on ikka äärmiselt kulukas.
Jaa, ja pealegi noh ta on ju lahti kümnest neljani või no oli vähemalt enne neljani eks. Oleks ta siis 
õhtult kaheksanigi lahti. Et noh et kui sa tuled juba Tartusse sa poole päeva visatakse sind sealt 
välja. Et noh... selles mõttes... pigem on ikkagi, ta ikka halvasti kättesaadav see seal noh. Muidugi 
sa saad ju selle kätte, sa ei saa öelda et sa ei saa aga aga selles mõttes on jaa nagu vilets... ja pealegi 
on ju seal nii vähe ruumi et kui sa tahaksid tõesti rahvarõivakomplekti laiali laotada sul ei olegi seal 
kuskil kohta kuhu keegi teine ka kõrval midagi tahab vaadata .
Mhmh, mhmh, selge. Aga väga hea, ma arvan et et meie vestlus oli minu jaoks küll vähemalt 
väga huvitav... et et 
siis on hea kui must kasu oli
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 10.5.2  Intervjuu nr 2: 2 HV

Kõigepealt ma küsin et millist rolli teie elus käsitöö mängib?
Käsitöö on minu jaoks olnud vist üsna lapsest saati siukene minuga kaasas käiv nähtus et kõiki asju 
tahtsin ise teha ja, ja noh, teistmoodi kui teised.
Mhmh
et ee kuna ma olen sündinud ikkagi eelmise sajandi esimeses pooles noh... teada siis oli ju, kõiki 
asju oli vähe ja... eeee et et ema ja vanvan-vanema-vanaema tegi käsitööd jah ja noh - mis see laps 
ikka siis – tahab ju kõike järgi teha?
No ikka jah.
Jah.  Et  et  ema naerab  siiamaani  et  ma olevat  viieaastane  olnud  kui  olin  nõudnud endale  juba 
puuvardaid.
Ahah
Nii et õppisin kukepõlle kuduma siis laua all.
Ahah - oi, väga huvitav – mis on kukepõll? Mina ei teagi...
See tähendab praeguses noh, saarlased ütlevad selle kohta kukepõll jah-ja ütlevad ja see on see 
niinimetatud kogu aeg kood parematpidi. 
Mhmh.
Eee see on see ripskude. 
Ja-jaa, mhmh, mhmh.
Aga aga noh, lapsele ikka öeldakse et mis sa muud oskad – tee koo-koo kukepõlle!
Ahah-ahah, väga tore, mhmh. Aga aga kui palju teil praegu igapäevaselt käsitöö tegemisele 
aega kulub? 
Eee ausalt öeldes ma seda ei mõõdagi see on pigem sedasi et, et ma kasutaks kõik vabad momendid 
selle tegemiseks sest nüüd ma olen juba pensionil jah-ja, eeet et noh ma oleks tahtnud ju ammuilma 
seda teha aga kuna ikkagi põhitöö jah ja lapsed ja pere ja kõik on nõudnud seda eee siis mul seda 
võimalust pole olnud et nüüd ma ikkagi, noh oma neli-viis tundi kui võimalik. 
Mhmh, mhmh, aga ühesõnaga olid ka ajad kui te tegite siis vähem käsitööd et...
ee  noh,  siin  ütleme põhitöö  kõrvalt  eks  ta  on  olnud  ka  mul  niisugune...  teatud  perioodidel  ka 
lisateenimise võimalus eeet...  aga aga noh, ütleme eee selline nagu ma millega ma nüüd praegu 
tegelen noh, mind huvitab põhiliselt eee see rahvuslik kinnas, et kuidas kuskil pool on koo-kootud 
jah ja noh ütleme... see on nüüd ütleme minu jaoks viimase aja asi aga. Muidu ma olen kudunud jah 
ja igasugust käsitööd teind: niplispitsi natukese õppind ja süstikpitsi ja õmblen ja... et et noh, ja siin 
üks, paarkend aastat. noh Tšernobõli katastroofi ajal siis ma õppisin vitspunutisi tegema...
mhmh, mhmh
nii et noh
Kõike mida vaja
igasugust käsitööd oma tarvis.
Mhmh, ja-jah. Aga aga kui kaua te nüüd olete isetegija ja selle kadakmarja liige olnud juba?
Eee isetegijasse ma arvan et ma registreerisin vist ilmselt möödund aasta alguses. Eee ma ei ole veel  
niikaugele saanud et ma oma blogi oleks ülesse pannud noh – see tahab jällegi natukese eee nüüd 
abi saada noh. Põhimõtteliselt ma saan ju arvutiga hakkama aga kuna mul ei ole selles liinis tarvis 
olnud... ma olin selline noh, oma viimastelt ametitelt ma olin asjaajaja ja raamatupidaja ja siis ma 
sorkisin tagant ütleme selles liinis.
Mhmh, mhmh
et et arvutid on mind ju huvitanud tegelikult ütleme kuskilt sealt 90ndatest aastatest kui nad tulid 
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jah-ja siis ma olin ikka ninapidi seal juures jah-ja... niimoodi iseõppimise teel ma olen need kõik 
asjad... ütleme enam-vähem selgeks teinud. Tirisin oma noorema poja endaga ühes jah ja, tema on 
nüüd siis minust targem jah ja. Noh, ütleme mina olen seal raamatupidamise poolel siis õpetan mina 
teda aga aga ütleme mis puutub IT valda siis tema õpetab.
Ahah, selge. Aga.... miks te otsustasite sellel lemmiku konkursil osaleda? 
Eeh, see oli jällegi. See oli ülesse pandud sinna... eee isetegija kodulehele. 
Mhmh
Ja ma olen sihukene  natuke edev ka ja  eee Kusjuures noh ma ikkagi  üsna palju  olen seal  eee 
interneti teel seal ERMi le-kodulehel neid kindaid vaadanud.
Mhmh.
Ja noh, ikkagi siin noored jälle kurdavad et, nnoh, eed kindad ei ole niisuguse värviga nagu tahaks 
jah-ja. Need kindad mis ma siis sinna saatsin 
jah
eee need saidki just ajendiks sai see erk värv pandud sellepärast, et lihtsalt noor inimene vaataks 
mhmh
seda lihtsat mustrit, et ta on tõesti ilus.
Jah on küll väga ilusad kindad.
Jah, ja kusjuures ma käisin nüüd ja-ja noh ma eee vaatan neid meie kunstnike töid jah ja eee Kristi 
Jõeste on ju sedasama mustrit kasutanud oma töödes. 
Mhmh, mhmh.
Kirjatud teekon, eee ma vaatasin seda internetis ja ma käisin Pärnus ka seda näitust vaatamas. Et et 
et tema on ka seda püha mustrit ja. Aga mul on niisugune noh, ra- kuna ma olen raamatupidamist 
teinud jah ja noh... mul on ikka silmamälu.
Jah
eee mul oli silme all, et ma olen seda mustrit kusagil mujal näinud ja ma võtsin kätte, käisin meie 
raamatukogus, ma leidsingi üles et et seda mustrit on kasutatud ka Väike-Maarjas. 
Mhmh
eeee aga seal on valgel põhjal must kiri. Jah jaaa noh nemad on kasutanud ütleme randmeosas eee 
soonikut, aga mina nüüd panin sinna selle spiraalse, kuna nad, teatud sitsikirjadel on nad kasutanud 
ka sellist spiraalset soonikut.
Mhmh, mhmh.
Et et noh see oli lihtsalt sinna kõrvale võrdluseks pandud et noh, et see muster tõesti rändab. 
Mhmh, mhmh
ee ja ma olen vaadanud sinna noh. Tegelikult palju mustreid on. Ma ise olen ju pärit tegelik-sündind 
ma olen eee Vändra kihelkonnas. Eee jah ja noh, ma, eee, vaatasin just et, avastasin eile õhtul et on 
üks kiri on jälle mis on Mulgimaal on eee hii-hiidlastel on kasutusel. Värvide kombinatsioonid on 
erinevad.
Mhmh.
See on niisugune ka hästi liht-ruuduline ruuduline muster.
Mhmh. Aga konkursil osaleda otsustasite siis sellepärast et... see oli teile...
Lihtsalt, lihtsalt huvi pärast, eee, noh, tegelikult on see kah, sihukene, eee jällegi ka eee IT katsetus 
et kuidas need asjad välj, noh. Kuna seal on pildistada vaja, siis on pildi väiksemaks tegemine ja 
noh,  see  on  niisugune  jälle  sihukene  et  iseennast  natukene  arendada.  Võib-olla  sealt  saab 
mingisuguse tagasiside.
Mhmh
eee sest et noh ma ei ole ju seda rahvuslikku käsitööd õppinud
mhmh 
aga aga võib-olla on... ma ise naeran et, kui teaks et elaks 30 aastat veel, et siis võib-olla peaks veel 
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isegi kooli minema ja seda rahvuslikku käsitööd õppima.
Mhmh, see ei ole kunagi halb mõte kooli minna uuesti.
Et et et nüüd on, nüüd ma juba tean mida vaadata ja isetegija kodulehel ma vaatasin just seda et eee 
eeet noortel  on just  seda...  noh,  tähendab,  neil  on pealehakkamist.  Aga nendel oleks vaja nüüd 
siukest elavat eeskuju, noh kes teeks ütleme nendest vanadest asjadest mingisuguse uue, uue asja. 
Et tooks need vanad mustrid välja, sest igaüks ei pääse ka ja ei oska seda otsida võib-olla sealt. 
Mhmh, mhmh.
Neid mustreid jah ja. Noh, kuigi, ma ütlen väga hea, et meie Ainu Praakli, eee Reet Piiri on ju 
teinud väga head tööd ütleme nende mustrite osas ju ikkagi. Aino Praaklil praegu need kaks head 
raamatut, siis Anu Raualt tuli ju see kirikari ee-ee Anu Kotliga koos. Need käpiknukud ja niisugu, 
noh. Et seal oli väga palju meie neid vanu mustreid jah ja see on noh no väga hea asi.
Mhmh, jah.
Eee  siis  minule,  noh  ma  olen  korjanud  endale  või  ostnud  niimoodi  ikkagi  üsna  palju  Eesti 
väljaandeid et. Ja kuskil 70ndatel, ma ei olnud siis veel abielus aga mu töö, noh, ma olin juba ikkagi 
tööle tulnud. 
Mhmh
korjasin  oma  vanad,  veel  päästsin  mis  päästa  andis  need  vanad  mustrilehed  ja  kleepisin  need 
kindamustrid vihikusse ja nüüd ma vaatan ja võrdlen, et kust need pärit on.
Mhmh
et täitsa põnev on.
Jaa jaaa. Seda te kirjutasite ka, et, väga huvitav.
Jah. Et, et, noh. Jah ja mul tütar... lõpetas... Kehtna ja ja pärast lõpetas pedagoogikaülikooli nii et ta 
on noh hariduse poolest käsitööõpetaja.
Ahah, ahah. Mmm aga aga
ja ja ta on ka kaastööd teinud selle käsitööajakirjale. 
Mhmh, mhmh. Nii et teie peres on käsitöö ikkagi väga au sees.
Jah, jah.
Mhmh. Aga kas Teie jaoks on oluline ka see, et just ERM on selle konkursi korraldanud?
Eeeh,  tegelikult  eee.  Noh.  Eee,  ega  ta  eriti  oluline  ei  ole  aga  sealsamas  ma  ikkagi  pean  seda 
oluliseks just selles mõttes et, eee, kuna eee, see on inimesel, kes on ütleme vähe sellega tegel, ta 
kutusub ju tegelikult oma leheküljele uurima seda asja. 
Mhmh
et mina leian et selles mõttes on ta väga hea. 
mhmh
Eee ju. Igasugune konkurss. Tegelikult. 
mhmh
See paneb inimese aju mõtlema, et, noh, igaüks küll võib-olla ei julge välja tulla aga aga. Ma leian, 
et ega see ei ole paha iga kogemus on ju väärtuslik. 
10:10/.../12:54 katkestus
Et ühesõnaga, te arvate et see on siis tore see ERMi et just ERM on selle korraldanud võib-
olla ka sellepärast on see siis hea, kui ma sain teist õigesti aru, et... et see annab tegelikult 
ERMile võimaluse näidata, mis tal on?
Loomulikult, jaa, jaa. Ja mida, noh ikkagi ma ütlen et, see, need mis seal nüüd... ülesse pandud on 
need asjad on ju tegelikult väga head... Muidugi ma tahaks sealt veel rohkem vaadata, ma ei ei ole 
jõudnud nüüd arusaamisele, seal on palju paljudel asjadel ka niimoodi eee seal on, mis see oli 20 
000 eset.
Mhmh
ja  seal  on  osadel  on  niimoodi  et  kui  ma  sinna  selle  lehekülje  peale  et  osadel  on  nagu  see 
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fotoaparaadi koht et. Kas ma olen nüüd õieti aru saanud et see on kas pildistamata või või noh ma ei 
oska... isegi... nagu aru saada, et... ma ei ole, veel uurinud seda.
Te mõtlete muis.ee lehte ilmselt? Ahah, jaa-jaa... 
jah, jah, seda väravat jah.
Jah ma olen aru saanud et nad ei ole veel kõiki asju jõudnud sinna üles panna ja et et et sellest 
on need probleemid seal vist ka tingitud osalt.
Aga aga noh ütleme mind, kuna mind huvitavad just kindad, et noh minu jaoks on seal piisavalt 
informatsiooni et noh... tõesti, ko- nagu öeldakse, et juttu jätkuks kauemaks.
Ja-jaa, päris kindlasti...
jah et väga huvitav igal juhul.
Mhmh
ja kes oskab seda kasutada, sealt saab ikka väga palju ideid. 
Mhmh, mhmh. Aga millised olid teie sellised konkursiga seotud ootused?
Eeega ma endale mingisuguseid illusioone või noh... ma ausalt öeldes noh, kujutasin ette, et rohkem 
osalejaid oleks.
No neid tuleb veel, pilte laetakse veel üles, et 
jah seda ma sain aru kah, et. Aga... kahju on näiteks sellest et ei ole koopiaid, et tundus niimoodi et 
ei olnd laekunud. 
Jah, koopiaid on tõesti väga-väga vähe et see teine... teine kategooria tundub et on märksa 
huvipakkuvam nüüd küll nendele inimestele kes osalesid
eee, eee noh tegelikult noh ma käisin siin eee, eee, kuna ma osalesin möödund aasta ühel, ühes 
projektis  jah  ja  siis  ma,  aitasin  kududa meeste  kindaid  nüüd jah ja  noh taheti  nagu eesti-eesti 
rahvuslike mustritega... eee ja siis ma käisin Saaremaa muuseumis ja ma leidsin sealt ka ühe mustri, 
millest aitaks nüüd koo, oleks aidanud koopia teha. Aga ma alguses ei leidnud, eile õhtul ma alles 
pärast konkurssi leidsin, et. Tegelikult on tal nüüd seal muuseumiväravas isegi see.. oleks olnd eee 
see koht ka saanud näidata pilti küll üleval ei ole aga... aga see oleks väga huvitav kinnas olnud aga 
ma arvan et  ma tulevikus selle paneme Kadakmarile. Tegelikult  Kadakmaril  on sellest noh, eee 
tehtud kinnas aga ta ei ole eee ütleme selle sõna mõttes nagu koopia kuna mul on mustrikordi 
vähem. Sest et ee mul ei ole nii peeneid vardaid eee ja ta oli ikkagi suhteliselt, suur kinnas vist oli 
kolmteist pool oli lai ja 30 oli pikk et, noh, võib arvata et nagu võis ka pealiskinnas olla et. Ja ta on 
kootud eee tõenäoliselt ka isegi selle eee ütleme.... 1800 millegagi.
Mhmh
ja tal on, paha oli see et, kuna vist muuseumis on olnud põleng et seal osa informatsiooni on kadund 
aga eee selle mustri selle mustri ülesehituse järgi ma ütleks et ta on Kihelkonna kinnas. 
Ahah, ahah, ja-jaa... et siis ka Saaremaalt?
Jah, ei kindlasti Saaremaalt aga aga lihtsalt eee puuduvad need andmed et ta eee noh...
Need täpsed andmed
jah, jah, kes tegi või...
ja-jah, selge. Aga kas te olete osalenud ka mõnel muul käsitöökonkursil? Et kas siis isetegijate 
või või...
eee tähendab isetegija ringis nüüd lõppes just konkurss “See kaunis käpik ja sõrmik”
mhmh
ja minul oli seal siis kolm tööd. Seal oli üleval see 21. sajandi Kihelkonna daami kinnas. 
Mhmh
Eee siis kolmanda koha ma sain Halliste mehe kindaga.
Mhmh
ja siis sõrmikute poolel oli sellised eee samblarohelised kindad eee rohelised kärbsed ja siis valged 
täpid ja äär oli  sakiline.  Sellised kindad. Ja Saarlastest oli  seal  ka veel eee nüüd üks, keda ma 
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vaatasin on ka siin konkursil eee selle sõbaga. Tema sai siis seal eee esimese koha ja, kolmanda 
sõrmikute osas. Tal olid väga ilusad sõrmikud. 
Mhmh, mhmh. Aga mmm kui te nüüd mõtlete selle konkursi ja siis nende teiste konkursside 
peale, kus te osalenud olete, et et kas siin on ka mingi erinevus nende konkursside vahel?
Eeee ma usun ikka, et on. Ja ma olen kah ütleme niimoodi meil, ma töötasin vanasti EKE süsteemis.  
EKE süsteem ju  organiseeris  ju  ülevabariigilisi  käsitöökonkursse  või  üldse  taidlusülevaatusi  ja 
seal... see oli ju kuskil 80ndatel aastatel seal ma sain kah üsna mitmel aastal sain eee selle konkursi 
laureaadiks käsitööesemetega.
Mhmh, mhmh
ja tol ajal vist käis sealt Ukust käis keegi... ma ei mäleta nüüd... eee kes meil seal see abiks käis jah 
ja noh siis tema pärast konkursi lõppu eee tema siis rääkis neid et noh, mis meie põhivead olid et, 
kuidas on käsitöös, et kui on juba käsitöö et, näiteks seesama äärepitsi õmblemine käterätikule.
Mhmh
Siis teha see ka käsitsi et pilutada see äär ära ja siis õmmelda pits käsitsi külge, mitte masinaga. 
Masinaga on juba see häda, et  sa lõhud pitsi  ka ära ja sul ei  ole teist võimalust  ka teda uuesti  
kasutada kui, kui on, ütleme rätik kulunud.
Mhmh, mhmh, mhmh, et siuke hästi praktiline?
Jah, jah.
Mhmh,  mhmh.  Aga  nüüd  ma  läheksin  ERMi  juurde.  Et  mmm  mida  te  ERMist,  teate, 
niimoodi üldisemalt, tema tegevusest ja eesmärkidest praegu?
Eeh.... ega ma mina olen teda võtnud kui sellist noh... eee nagu arhiivi kus on talletatud meie.... eee, 
noh vanast ajast juba on ju korjatud sinna tarbeesemeid igasuguseid... ühesõnaga ta on minu jaoks 
olnud selline koht eee kus on võimalik näha neid vana-vanaaja asju ja, kuidas nad paikkonniti võib-
olla-igal-mõnel asjal on lugu juures ja... et minu jaoks on ta siukene eee nagu arhiiv.
Mhmh.
Kus on võimalik ajas tagasi minna... ja vastavalt siis oma... noh selles osas... uurida kui... noh kas ta 
on siis ütleme põllunduse osa, käsitöö osa. Et olenevalt oma valdkonnast mis sind huvitab et sealt 
on ikkagi, väga palju ajas võimalik tagasi minna ja tal on, neil on ju tegelikult tänapäeva asju.
Mhmh, jah.
Et noh... eee mina olen seal kohapeal käinud et eee selles osas, selles majas, mis on selles vanas 
raudteeklubis.  Minule  meeldis  just  see,  noh,  eee  seal  oli  väga  ilus  väljapanek  nendest 
rahvariideosast et noh, ma olen nüüd rahvariideid vaadanud ja mis on noh. Ilmselt on ka Reet Piiri 
ju eee eesti rahvarõivad sealt välja, samadest kogudest ju need... pildid ju tehtud et noh. Selles 
mõttes on noh, minu jaoks on ta igal juhul väga hea asi. Ja-ja isegi näiteks ma olen isegi mõtlesin 
siin üks õhtul et... et kui see kasutamine ka internetis... oleks ka tasuline kui ta olek- kui ta eest 
küsitakse näiteks üks euro. Ma olen ikkagi nõus seda kasutama.
Mhmh, mhmh. 
Et... riik on ju... tegelikult ju panustanud sinna materiaalselt ju väga palju se-seal on eee teadlaste 
tööd jah ja et kusagilt peaks ju see raha ka riigile tagasi tulema et. Selles mõttes oleks ta ju... minu 
meelest täitsa loogiline.
Mhmh, mhmh, mhmh. No selge. Aga milline teie selline lähem kokkupuude on olnud Eesti 
Rahva Muuseumiga? 
Eeh...
te mainisite näitusel käimist aga...
noh mina olen ütleme kui lapsed olid väiksemad, siis siis me käisime, noh põhiliselt kus me siis 
käisime...  Käisime  seal  vabaõhumuuseumis,  siis  kohalik  see  Saaremaa  muuseum on  meil  läbi 
käidud,  Pärnu muuseum. Suveti  kui  ma kodus  käisin  siis  me käisime käisime  C.  R Jakobsoni 
muusemis... jah ja noh, lapsena ma ju, ma ei olnd ju kuigi kaugel ütleme 6-7 kilomeetrit elas minu 
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vanaema. Me käisin igal suvel kui oli seal see Jakobsoni... eee suvepäevad või kuidas seda siis, ma 
ei mäletagi kuidas neid me käisime alati seal üritustel nii et see oli siukene. Siis sai ikka muuseumis 
käidud ja niisugune... toredad mälestused.
Nii  et  te  selles  mõttes  selline  mmm  muuseumide  külastaja  ikkagi,  et  te  armastate  käia 
muuseumides?
Jah, jaa, jaa, jaa. Eee jah ja ega, mul on praegu jällegi omal noh nüüd, ütleme, seoses oma kinnaste, 
et ma lähen jällegi siia Saaremaa muuseumisse, eet ma käin noh ütleme nii nag- eee ütleme eet sealt 
tagaukse kaudu sees et käin ütleme neid kogusid uurimas, teen endale märkmeid. Jah ja et noh, 
lihtsalt... kuidas vanasti tehti neid käsitööasju et... sealt saab alati mõne nipi jälle juurde.
Mhmh.
Ja sealsamas on mul muidugi see et, eet ma jagan ka seda mis ma siis sealt olen saanud sest... minu 
vanaema ikka ütles et... ära koonerda ennast vaeseks vaid kingi ennast rikkaks.
Mhmh
et... kui midagi saada siis... ei ole ju mõtet noh, endale ainult hoida vaid ikkagi peaks selle uuesti 
laiali jagama.
Mhmh, mhmh. Me nagu natukene ka neid ERMi kogusid juba, aga mis te, mis te arvate, mis 
nende kogude ülesanded ja roll on?
Eee no mina lei- minu minu jaoks on ta igaljuhul hariv.
Mhmh.
Eee sealsamas on kah muidugi eee natuke selline, et, eee noh, tahad lähemalt ta-ta tähendab eee 
tekitab sellist et, et tahad ka minna kohapeale et, mitte ainult internetis, et noh, esimese mulje saad 
internetist, aga kui sa tahad põhjalikum olla, siis tule kohale. 
Mhmh
On ju nii?
Jaa
Et minu jaoks on ta niimoodi. 
Mhmh, mhmh
Aga-aga noh eks see igal inimesel on ütleme side muuseumidega ju erinev et, et igaüks, kuidas 
keegi seda vaatab. Aga minu jaoks on ta küll jah teine- eee, palju asju on sedasi et, et ma ükskord 
ikkagi  leian  jälle  võimaluse  et  kui  ma  sinna  Tartusse  tulen,  et  ma  siis  ikka  olen  käinud  küll 
muuseumis. 
Mhmh, mhmh. Aga mis te arvate et kellele ja milleks need ERMi kogud vajalikud on täiesti 
konkreetselt kohe kui te mõtlete et kellele ja milleks need vajalikud võiksid olla?
Eee noh,  mina leian et  et  need peaksid õpilastele,  teadustöötajatele,  tavakodanikule  ja  ka  need 
väliskülalised kes meil käivad. 
Mhmh
Et et noh minu meelest on eee sellel ERMil on ju tegelikult väga, väga lai klientuur minu-minu 
arusaamist mööda. Sest et noh tal on ju nii palju valdkondi eee ja seal on ka võimalik väga kitsas 
piiris ju tegelikult vaadata et... et selles suhtes noh, minu jaoks on ta küll eee väga väga hea koht 
aga mida ma olen ka nüüd mõelnud et noh nende asjade säilitamine et kui tuleb üks muuseum, et, 
majanduslikus mõttes on teda väga raske üleval pidada. 
Mhmh
Et võib-olla nendes majades ee need tingimused ei ole küll nii head, aga aga kui midagi juhtub et 
siis on nad rohkem ka võib-olla eee noh mingi osa on paremini ikkagi kaitstud et. Suures kui nad on 
kõik suures on, siis on ikkagi need õnnetused kahjustavad rohkem.
Mhmh, mhmh, et see muutus paneb teid natuke muretsema?
Jah, jah. 
Mhmh, mhmh.
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Eee noh tähendab eee need ega sellistele arusaamadele, ei tulda ju ennem eee sellele mõttele on 
tulnud. Tähendab seda, kui ma vaatasin nüüd televiisorist seda eee Jaapani katastroofi jah ja vat 
sellised mõtted tulevad sellistel  hetkedel.  Muidu noh niimoodi inimene ju käib teinekord täiesti 
nagu oleks tal silmaklapid ees et ta ei näegi rohkem kui otse ette.
Mhmh, mhmh. Jah, seda küll. Aga teie käest on võib-olla hea küsida ka seda kuna teie mälu 
ulatub üsna pikalt tagasi et kui te nüüd mõtlete ajas tagasi nii kaua kui te ERMi mäletate ja 
nii nagu on ERM täna, et kas te, kas te näete seal mingit muutust?
Eee loomulikult. Ta on ju arenenud, ta on eee vanasti oli ju, ei olnd ju üldse sellist võimalust et 
mina saaksin minna interneti kaudu ja vaadata ja sealt kasvõi, noh, kasvõi sedasama kinnast ma... ei 
oleks uneski osand arvata et ma võin istuda kodus laua taga ja ma sirvin ma võin viis tundi seal laua 
taga istuda ja lehitseda neid... eee et panen päringu sisse ma kas ma tahan labakindaid, kas ma tahan 
sõrmkindaid.
Mhmh
et tõesti ma ütlen et ma olen teinekord nigu hasartmängija siin laua taga et ma ei kuule mis majas 
toimub, ma vaatan oma asju, mis siin ERMis toimub. 
Mhmh, mhmh. Et selles jaoks on, selles mõttes on teie jaoks see digitaalne
väga hea. 
Jah et see on väga hea.
Jah 
mhmh
ee mina olen. Ma ütlen et,  ee noh mul lapsed ikka ütlevad et  et eee mul on ju ikkagi ma olen 
vanuselt juba 63. eeet et ma teinekord võib-olla... surfan ja... nagu lapsed ütlevad et eee kasutan 
internetti rohkem kui mõni noor inimene. 
Mhmh.
Ja oma töö juures noh, kuna ma olin asjaaja, siis ma püüdsin võimalikult kiiresti hakata kõiki asju 
digitaalselt tegema sest, sellega, ju ei olnd alati kõiki asju paberile vaja panna. Kus- aga, kusjuures 
ma ikkagi eel- eee sellistes, paljudes asjades ma tahaks et nad oleks dubleeritud.
Mhmh, mhmh.
Sest, iial ei või teada, eee mul on teda kohe vaja, kui ta mul paberkandjal ma võtan ta sealt kausta 
vahelt.
Mhmh.
Sest, alati ei pruugi internetti olla, alati ei pruugi ka voolu olla.
Mhmh, mhmh.
Sest need kogemused on minul nüüd ütleme selle 20 aasta töö-aja sees, kõik läbi põetud.
Mhmh, mhmh.
Et aga aga muidugi, see on ikka tegelikult see on noh väga tänuväärne asi see digitaliseerimine. 
Nii  et  kui  kui  te  nüüd  kokkuvõtteks  siis  ütlete  et  siis  et  kuidas  te  seda  ERMi  kogude 
kättesaadavust hindate? Just nüüd selle kogude peale...
eeeh noh igal asjal on arenguruumi. Eee midagi ei saa neile pahaks panna, nad on oma võimaluste 
ja rahade piires teinud. 
Mhmh
Eee kui asi areneb ma loodan. Noh ja võib-olla et ei pea ka esimese-, me ei saa ju nõuda asju kui ei 
ole raha. Me peame ikkagi sellega arvestama. 
Mhmh.
Et  et  mina,  minu jaoks  on  ta  täiesti  normaalne,  ta  on  aasta-aastalt  edasi  läinud eee  see  on  ju 
tegelikult ikka see mis on praegu digitaalselt võimalik vaadata see on ju tegelikult ikka nii suur, nii 
suur kogus ju.
No  see,  te  ühesõnaga  mõtlete  seda  et  see  on  igal  juhul  parandanud  teie  jaoks  kogude 

134



kättesaadavust.
Loomulikult, loomulikult. 
Mhmh, mhmh. Et ütleme 50 aastat tagasi... ei olnud eee
ei 
...pidite te ikkagi füüsiliselt kohale minema ERMi et 
ja, ja, ja
mhmh
et  eee  noh  eee  jah  ja  mis  ma  ütleme  eee  sss  noh,  ma  vaatsin  siin  jälle  käisin  seda  vaba-
vabaõhumuuseumi osa, mulle meel- ma tahtsin vaadata neid käterätikupitse. Jah ja noh seal oli nii 
palju selliseid, et noh tõesti mõtled oma vanaema peale, oma ristiemade ja nende peale et nemad ju 
tegid ju eee hästi palju kä- nii palju tuttavaid mustreid oli.
Mhmh
et noh niisugune, eee lapsepõlve taasleidmine et see on niisugune rõõmustav
mhmh, mhmh
rõõmustav tunne kohe.
Mhmh. Aga aga te mainisite ka et teie jaoks on seal ERMi digitaalsetel kogustel veel puu- 
kogudel veel puudusi ka et äkki te lihtsalt ka loetleksite et mis, mis teie jaoks peaks vajaks 
parandamist?
Eee noh ma eee eee eee võib-olla kõiki päringuid aga ma arvan et eee kui ma sealt kusagilt ühest 
teisest  lehe-leheküljest  et  noh ma ei...  tähendab minu oskused võib-olla  ei  ole  nende  päringute 
tegemiseks veel...  nii  head. Et ma saaksin seda informats-või-iooni sealt tunduvalt rohkem sest, 
osaldel asjadel ma vaatasin näiteks eee kinnastel,  osadel on juba seal all  veel kui vajutad selle 
rohkem peale siis on juba näha et kust see kinnas on pärit, kes on teda teinud 
mhmh
et noh sellised et eee noh ma eeldan et et see töö on pooleli jah ja ei saa ju ette heita eee seda et seda  
igal asjal juures ei ole et et see on minu eee võib-olla ka vähene haridus et ma ei oska kõike har- 
neid... võimalusi veel ära kasutada mis ta pakub.
Mhmh, et et teile teile teile tuleks kasuks see kui see otsingusüsteem võib-olla oleks mugavam 
ja kui see informatsioon...
ee ma ei ütlekski et ta nii halb on aga lihtsalt... eee et et kui ma eee natukene ennast võib-olla 
rohkem harin, sest ma ei ole ju kõiki kõiki iii ju enda jaoks veel seal selgeks teinud sest ma olen, 
kuna ma sain selle kindapildi kohe kätte mis mind konkreetselt huvitas... siis oli juba, minu jaoks oli  
juba see... uudishimu lahendatud et, edasi edasi... noh, ju jõuaksime järgmisele ka. 
Mhmh
Ja palju noh mul on ka muidugi see, Kalju Konsoni Sil-silmkoeesemed, kus on ju tegelikult väga 
palju... neid eee seal eksponeeritud kindaid ju sees et siis ma võtan jälle raamatu ja siis ma vaatan 
sealt. 
mhmh
Et noh niisugune võrdlemine ja... mõnus ju?
Mhmh, mhmh. Nii aga kui te nüüd mõtlete endale kui aaa – ma korraks veel küsin nende 
kogude kohta siiski et et et kas te ise olete nüüd füüsiliselt seal Tartus kohe seal kogudes 
eeee
sees ka käinud? Ei ole? 
Ei ma olen ainult näitustel käinud.
Ainult näitustel. 
Jah. 
Mhmh
Aga kuna, mul on nüüd siin kah eee Imbi Padar temal on kah, seal tööd ja meilt käib ka siit Marika 
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Samblik, ta käib õpetamas seal mandril eee neid eee noh rahvariideseelikukudumisi aga aitab neid 
ülesse panna ja siis ta käib ka ise samaaegselt seal jälle uurimas ja siis... ta siis jällegi, noh, ikka 
vilksab kinnas või mis iganes et noh saarlaste omasid, siis ta paneb jälle selle kirja kui... meil on 
juba siin niimoodi mitmed kirja pandud et mida me tahame konkreetselt kogusse minna kuna siit 
alati kõiki asju ei näe.
Mhmh
eet noh, meil on ikkagi mingisugune siukene pisike eee informatsioon siin omavahel. Ja muidugi 
meil on ka selline tahtmine et me tahame endal siin sügisel või ka tule- ei tea kuidas me jõuame 
kindaid kududa et, tahaks oma Saaremaa kinnastest teha siin näituse. 
Mhmh
et see oleks ju selline... ee kus noh, ikka oma silm on kuningas et, lihtsalt siis mõnel mõnel inimesel 
tuleb meele näe minu vanaema tegi ka seda mustrit.
Ja-jaa
jah ja proovib uuesti järele et niimoodi elustuvad ju need mustrid taas.
Mhmh, mhmh, jah. Aga kui te nüüd mõtlete endale kui käsitööharrastajale, siis mis on ERMis 
see mis teid just huvitab? Selles mõttes et jah.
Eee noh kuna nendel on ikkagi nii paljudest eee maakondadest ja noh ma olen ise ju nüüd ütleme 
eee Pärnu maakonna ini-, sündinud Pärnu maakonna inimesena aga noh, elan ju siin Saaremaal ju 
juba ju 74. aastast. Et... midagi on mul omal ütleme sealt kodukandist kaasa võetud. Eee siis – need 
kindamustrid, need on ka sellised asjad, mis viivad sind eee oma juurte juurde sest et peres on ju 
ütleme ja  külas  on ju  mitmed inimesed tulnud,  ju  kaugemalt  kui  ütleme oma sealt  kihelkonna 
piirest. Sest ma mäletan oma lapsepõlvest, ee minu vanaema elas, Uue-Vändra vallas, ta toona siis 
oli, ütleme, siis ta juba küll Vändra, Vändra rajoon, aga noh ütleme ta on praegu ka Vändra vald. 
Seda küla enam ei ole kus minu vanaema ja ütleme eee elas. Aga meie naaber, naabrinaine oli 
tulnud  Setumaalt  jah  ja  külas  hakati  ka  neid  setu  mustreid  kinda  kudumisel  kasutama.  Minu 
vanaema oli ise eeee neiuna elanud eee Lelle kandis ja tema tõi siis oma kodunt, eee seal olid siis 
need Juuru kandi, sest et ta kudus ka neid Juuru kandi mustreid. Samas oli meie samas kohe ütleme 
piiri lähedal oli ka Türi vald, nii et meil on ka kootud Türi valla mustreid... et, nüüd ma olen ütleme, 
kui ma sellest asjast olen aru saanud, nüüd ma ühesõnaga panen seda kokku kust miski pärit on. 
Mhmh
et  see  on  –  tänu  ERMile  on  see  võimalik.  eee  jah  ja  tänu  ka  selle  Aino  Praakli  eee  nendele 
väljaannetele. Siis Virve Tuubel ju andis 89 oli... selles Eesti Naine või see käsi- noh naiste ajakiri.
Mhmh
seal  ilmusid  ju  mustrid  maakondade  viisi.  Et  noh.  See  on  kõik  selline,  tasapisi,  silmaringi 
laiendamine olnud. Eee siis mis ma ütlen jällegi väga kena, eee kirjastus Saara andis välja eee siin 
ma ei oska isegi kas 2009 või need kaardikomplektid. Kus on jälle maakondade viisi 
mhmh
kindamuster on peal. Et noh. Eee tegelikult niisugune tasapisi inimese harimine eee minu meelest 
on väga hea. Ja sellele on ju väga palju ju kaasa aidanud ERM kuskohast on ju need mustrid ju üles 
uuesti kirjutatud. 
Mhmh, mhmh
et et see on niisugune peavarahoidja meie jaoks.
Mhmh. Aga kui te nüüd mõtlete enda peale et et kui te nüüd rääkisite sellest mida saab mmm 
mida  mida  mis  ERMis  teid  huvitab  aga  aga  mida  võiksite  teie  ERMile  pakkuda,  mis  te 
arvate?
Eee tähendab mina võiksin isegi  ma vaatasin seal  sellised põhimõtteliselt  ma oleksin nõus neil 
aitama kududa kui neil tarvis on töökäsi. 
Mhmh
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Et et lihtsalt eee sest ma lugesin seda Aino Praakli, tema kurtmist ja mõtlesin et et kurdavad et ei ole  
noh kes aitaks kududa siis on see et, osa ei koo, noh mina koon suhteliselt peenikese vardaga nii 
nagu vanasti aga ma ei tee ka nii peent tööd veel, kui oleks noh võib-olla vajalik aga aga osa töid 
ma vaatan et  ma isegi suudaksin eee teha, ütleme ma olen nüüd nii  palju juba analüüsind neid 
kindaid et seal on osal ju ainult, see pisikene mustririba et, noh, oleks ju võimalik teha ka sinna 
kõrvale see kinnas
mhmh, mhmh
et oleks ju palju mõnusam, eee kui inimene näeb täis asja, siis ta loob sellest pildi rohkem.
Mhmh, mhmh. Et see annab sellise
jah
mhmh, mhmh parema pildi ja võib-olla ka emotsiooni?
Jah, jah eee jah ja noh, ERM on ju tegelikult ju aeg-ajale ikkagi teinud ju neid näitusi nii, et minu 
meelest on see väga sümpaatne olnud et niisugune kui jälle trehvad sinna et.
Mhmh, mhmh
jah ja need pid-pidevad noh püsiekspositsioonid need on ju nii ilusasti kujundatud.
Mhmh, mhmh. Et selline võiks olla teie teie ja ERMi koostöövõimalus?
Jah. Sest et noh mina ei eee ei ole ju mõtet ka ütleme raha eest midagi kuskil nii suuresti teha aga 
aga  see  oleks  ka  selles  mõttes  et,  ma  olen  sealt  saanud  ja  mul  oleks  ka  see  ütleme  võib-olla 
võimalus tagasi midagi anda. 
Mhmh, mhmh, mhmh.
 Ja ma olen ka isegi mõelnud noh kuna mul on siin ikkagi see mustrite kogu. Ma tahan oma nendest 
eee  eee  veel  mingisuguseid  kindaid  kududa eee  ja  ma  ilmselt  otsin  ka  veel  et  kustkohast  nad 
tegelikult pärit ja kusjuures ma olen ka avastanud seda et minu mustrikogus eee on... ilmselt on nad 
läinud osa kindaid niimoodi, et, nad on nagu pan-pandud peale paikkonna märk, aga ta on ilmselt 
ilmunud ennesõjas-ae-aegses kas Taluperenaises, Maretis või mis siis ee need ee noh tolleaegsed 
naisteajakirjad olid kus mustrilehed vahel olid.
Mhmh, mhmh
mis mulle veel eee tähendab eee ma ei mäleta nüüd kustkohast ma selle ülesse kirjutasin. Eee et kui 
mis pidid veimevakas olema. 
Mhmh
et mul on see käsitsi kus- ülesse kirjutatud, et seal pidid olema niipalju pidi olema neid käterätikud, 
käterätikute suurused. Ja seda ilmus kahe, minu meelest kahes aastakäigus vist.  Teises osas olid 
need, et kui palju pidi tekke ja niisuguseid värke aga see esimene oli just see, niisugused väiksemad,  
naiste tarvis asjad. Et linad jah ja niisugused. Aga just mis mul meelde jäid need eeee käterätikud, 
neid olid nii mitmes suuruses jah ja...
mhmh
et et jah ja siis need pikad käterätikud ja küll ma mõtlesin et miks need pidid need pikad olema. Aga 
vanasti, kui viidi surnut, siis neid tassitigi nende pikkade käterätikutega sest, kõrval ei olnud neid 
eee sangasid.
Mhmh
neid käterätikutega tassitigi. 
Mhmh, mhmh
Et need oli ka selli-selliseks otstarbeks tehtud sellised pikad.
Ja-jah. Mhmh, mhmh. Aga kui te nüüd mõtlete mmm et kas teil on ka mingisuguseid selliseid 
tõrkeid või takistusi olnud ERMiga suhtlemisi, suhtlemisel?
Ei. 
mhmh
ei.
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mhmh. Mmmm aga olete te sellele mõelnud et kuidas peaks ERM nüüd oma tegevuses võib-
olla teie huvidega ja ootustega arvestama?
Ei ma ei ole isegi sellele mõelnud kuna, ma usun et et näit- noh tal võib-olla isegi eee ta ei oska ka 
minu eee kuna meil ei ole sellist omavahelist eee ütleme... tagasisidet või suhtlemist olnud et minu 
jaoks midagi puudus oleks olnud või. Et noh ma ei ole initsiatiivi selles osas nagu näidanud. 
Mhmh, mhmh
et eee noh, ma olen tasa- kuna ma eeeei ole juuu olnud siiamaani eriti suur kasutaja et see on minu 
jaoks uus avastus, et ma tasapisi ju ennast harjutan jah ja noh
mhmh
kui kui minule nüüd vajadus tuleb eks ma siis otsin juba selleks endale jälle sealt vastava inimese 
kes mind oskab edasi aidata. 
Ahah,  ahah.  A  kui  kaua  te  nüüd  olete  ERMi  kogusid  üldse  niimoodi  kasutanud? 
Intensiivsemalt?
No aastapäevad.
Aastapäevad jah? 
Jah.
Ja just selle... interneti kaudu?
Jah, jah.
Mhmh, mhmh. 
Aga noh ütleme siin Saaremaa muuseumis ma ole-olen kohapeal käinud. 
Ja-jah. Jah, mhmh.
Et aga aga interneti teel jah. Jah ja noh, tähendab eee, mina, avastasin selle võimaluse, ma otsisin 
Vändra... ema ütles et oli Pärnu lehes midagi ilmunud ja siis ma hakkasin otsima, siis ma hakkasin, 
panin päringusse Vändra kihelkond ja siis ma sain sealt niimoodi et ja siis niimoodi noh, läbi teiste 
asjade ma olen siis niimoodi leidnud jälle ja. Ja tänu ikkagi isetegijale kah väga palju. 
Mhmh, mhmh. 
Et et noh ja... et niimoodi ma olen jah tasapisi sinna juurde ja järjest rohkem ikka leidnud sealt.
Mhmh, mhmh. Jah aga kui te mõt- kui kui te mõtlete nüüd sellele isetegijale ja siis sellele 
käsitöö-mmm-ühendusele mmm kus te olete, kadakmarjale, et... et mis te arvate kas te kas te 
ka ühiselt võiksite olla kuidagi ERMile arvestatav koostööpartner? 
Eee ma ei oska... eee ma arvan et et et võiks küll selle pärast et.... eee ju praegu ju kasvab ütleme 
see noor põlvkond 
mhmh
jah ja igast ajast ju tegelikult saab ju kunagi ajalugu.
Mhmh
eet, et eee see mis on täna see kümne aasta pärast on ju tegelikult ütleme järgmisele põlvkonnale on 
ju täiesti uudis. 
Mhmh
Sest et... isegi ma ütlen oma mälestustest et, kui kiiresti see siin 30 aastat kui kiiresti on ju tegelikult 
areng toimunud. 
Mhmh
et eee kui ma isegi mõtlen selle interneti peale ja ütleme sellel, eee no 87 me olime tippjuhtide 
instituut kus meid viidi esimene kord viidi arvutite juurde need olid ju, Koplis need olid terve maja 
või ütleme terved suured ruumid olid ju seda arvutit täis eks ole 
ja-jah 
ja nüüd on siis /katkestus 44:35-44:50/ et et eee noh ütleme siin aastaid tagasi oli ju sedasi et ei ei 
saanud ju ma arvutid olid ju nii suured
ja-jah

138



aga nüüd on ju nii tillukesed võid pihku pista.
Ja-jah seda kindlasti.
Et et see areng on ju nii tegelikult väga kiire olnud ja siin 90ndate alguses kui meil töö juurde toodi 
esimene arvuti oli 286 järgmine oli 386 oli juba värvilised ja ja tulid ju windowsid ja 
mhmh, mhmh
et et noh, tegelikult see areng on ikka väga kiire olnud. 
Mhmh. Aga millised need sellised ühised koostöövormid ja suhtlemise viisid ERMiga võiksid 
olla?
Eeee noh ma kujutan ette et et et eee noh, seal isetegijas on ju ka tehakse ju väga palju sellist eee 
noh paljusid kasutavad ma olen noh vaadanud teevad neid kasutavad neid rahvuslikke mustreid ja 
eeet eee ütleme, ERM, ma kujutan ette et tema on niisugune, nagu eeskuju. 
Mhmh
Et võib-olla, noh, ma ei, praegu ma ei oska, ma olen ikkagi suhteliselt vähe seal isetegijas aga noh 
ma ütlen et jälle vanema inimesena ma vaatan et et et.... noored on ilmselt kodust ikkagi enam seda 
kodukäsitöö seda tarkvara kodust enam niipalju kaasa ei tule kuna noored lähevad ikkagi suhteliselt 
varakult kodunt ära jah ja need õpiprogrammid on hoopis teistsugused kui vanasti. Vanasti laps oli 
ju kogu aeg vanaema kõrval või ütleme ta ju vaatas kogu aeg. Eee mis tehti. 
Mhmh
Et et  see eeskuju nägemine on ikkagi väga  väikeseks jäänud.  Sest  laps on ju  tegelikult  maast-
madalast ju vaenema jäljendaja.  
Mhmh
et et sellist, noh ja vanemad on ju ära pikad päevad tööl, ega siis sellel käsitöö ja selliste asjade 
tegemiseks et see ongi, et võetakse pühapäeval kätte kas käiakse pa-muuseumis  kuskil mis kellelgi 
lähedal on. Aga see jääb ütleme suhteliselt ikkagi väikeseks.
Mhmh, mhmh. Aga kui te mõtlete et võib-olla kas see isetegija või siis eee Kadakmari 
et eee noh tähendab meie kadak- me nüüd ütleme meie Kadakmaris olemegi põhiliselt kasutanud 
neid ERMi mustreid. Eee me oleme küll nüüd ütleme selles valdkond- me ei ole mitte kopeerinud 
vaid just  seda et  on ajendanud ütleme selles mis nüüd väga palju  tööd väljas oli  just  inspiree-
inspiratsioonina kasutanud. 
Mhmh, mhmh.
Aga mul on nüüd juba siin, enda jaoks juba ma olen nüüd, teinud juba selle et, vaadanud siin ka-, et 
Saaremaal on ikka väga palju ilusaid kindaid tehtud noh ja väga palju on just olnud neid Saaremaa 
kindaid. 
Mhmh.
Et et noh tõenäoliselt ikkagi katsuks ka teha neid päris peaaegu et koopiaid kui võimalik. Noh, ma 
ei kujuta ette eee minu kudumise juures, noh, ma lugesin seal ära eee et Karja kinnastel ja nendel on 
ikkagi peaaegu 110 silma. Minul, mis ma tegin ühed Karja kindad olid 109. Noh need tulid siuksed 
umbes parajad meeste kindad. 
Mhmh.
Et  eee  jah ja  nüüd ma  sain  endal  need  nr  üks  vardad,  noh millimeetrised.  Aga need on  nüüd 
niisugused jällegi mis on liiga... pehmed et... nigu või traadiga teed. Paremad on need saksa vardad 
1.25 nendega on päris päris mõnus kududa. Aga sellist peenikest lõnga nagu muhulastel, et noh... 
eee lausa ei olegi et et ainuke millest ma olen vaadanud millest nüüd kootakse on see, Haapsalu 
sallil kasutavad seda meriino valget aga noh värvigamma ei ole selline.
Ja-jah.
Et tahaks ikkagi eee seda tegelikult, meie ehtsat noh, maavillast lõnga.
Oma sellist peenikest villast.
Sest noh, minul, on veel tegelikult minu mehe ja minu ämma kedratud ma- kodust maavillast lõnga.  
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mhmh
Et seda ma hoian veel niisuguste lastelaste jaoks et ma saan veel midagi neile teha.
Mhmh, mhmh.
Et min-ma ise ise kedrata ei oskagi aga aga abikaasa ja ämm ämm ämm tegi ja. Mu emme ka oskab 
aga noh ema on juba üle 80 vana nii et, eee tal juba käed on nii haiged et ta ei saa. Noh ja ise me 
enam lambaid ei peagi.
Aga  mis  te  arvate  kas  see  koostöö  võiks  olla  ka  näiteks  ütleme  seal  käsitööloomingu 
säilitamisel,  kirjeldamisel,  eksponeerimisel  või  siis  näiteks ka nende avalike  andmebaaside 
testimisel.  Mingid  koostööprojekte  koos  teha  või  või  või  et  ERM  näiteks  annaks  eee 
käsitöönäituseid isetegijale või või siis
miks mitte?
teie Kadakmarja seltsile näituste korraldamiseks?
Miks mitte, see oleks ju eee see on ju kindlasti, aga meie, tavaliselt ütleme ma siin Kadakmari eee 
teeb  koostööd  meie  Saaremaa  muuseumi-ga  sest  et  Kadakmari  aitab  ja  nad  organiseerisid  siin 
möödunud  aastalgi  oli  see  käsitöö  näitus  initsia-  jällegi  selle  Kadak-mari  initsiatiivil  siin  meie 
Saaremaa muuseumis.
Mhmh
Sest see on selline koht kust käib hästi palju rahvast läbi ja seal on ka see keldriruumides on sellised 
eee noh, hea on paigutada. 
Mhmh, mhmh.
Sest võimalus on. Et noh see on selline koht kus rahvas eee käib nii väliskülalisi, kohalik rahvas 
käib eee siis käiakse ju ikkagi kevaditi lapsed käivad. 
Mhmh
See on tegelikult väga oluline. Eeet et noh lapsed on ju sellised et, et ta vaatab. Aga sellest läheb 
tükk aega mööda kui tal siis ükskord tuleb meelde et, ai ma sellist asja nägin ma tahaks ka.
Mhmh
et noh kui ta noh ühesõnaga tema teadlikkus kasvab eee ta hakkab otsima uuesti väljundit.
Mhmh,  mhmh.  Et  siis  tegelikult  Kadakmari  teeb  täitsa  tihedalt  koostööd  Saaremaa 
muuseumiga, mis on ju ERMi filiaal, eks ole?
Jah, jah, jah, on küll. Ja ma vaatasin just sealt et et eee ERMi leheküljelt ongi seal oli isegi ma just 
vaatasin et eee need Hem- selle Anu Raua muuseumi eee need olid ka seal ee noh, tähendab oli 
näidatudki seal on viide sellele kus muuseumis ükski asi asub. Et kõik ei ole otseselt sealt Tartu 
kogud aga sealt on ka ütleme ka sealt Vabaõhumuuseumi omad et nad on kõik seotud omavahel. 
Mhmh, mhmh.
Eee siis oli Pärnu muuseumi asju, aga neid Pärnu muuseumi asjadest sealt ma eee eriti selliseid asju 
mis ma oleks tahtnud väga vaadata neid ma siis ei saanud vaadata. 
Ahah.
Aga noh Pärnuga on mul jällegi see asi et ma saan sinna kohapeale minna kuna, ta, kui ma koju 
lähen et siis ma saan jälle... sel-sellise lahenduse et 
mhmh, mhmh. Et te vajadusel eelistate ka muuseumi ise aktiivselt ikkagi külastada? 
Ikka, ikka ikka, sest et eee noh eee see, mis ma siin vaatan, ta ma näen seda pilti, aga kui ma lähen 
selle eseme juurde eee ta annab mulle veel lisainformatsiooni sest et eee siit ma ei näe, ma näen 
küll, et ta on ilusti tihedalt kootud aga see, kui sa lased, õrnalt üles selle kinda, siis sa tunned ka 
selle villa pehmust või noh ütleme – sa saad lisainformatsiooni. 
Mhmh, mhmh.
See on nii naturaalne. 
Mhmh.
Et inimene vajab ikkagi sellist ka puh puht sisukest eee füüsilist füüsilist lähe-lähedalolu ja et et noh 
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siit, informatsiooni saad küll, et saad mingi idee jah ja et mida ta hõlmab aga aga see ikka puht 
muuseumikülastus, see on hoopis midagi muud.
Mhmh, et sellel tuleb siis ka juurde see selline emotsioon. 
Jaa loomulikult, loomulikult.
Mhmh, mhmh. Hästi  et,  aga ma arvan et  me oleme praegu nüüd enam-vähem kõik need 
teemad läbi läbi käinud millel ma tahtsin vestelda, et... kui te nüüd veel korraks mõtlete tagasi 
meie selle vestluse peale et kas on veel midagi mida te tahaksite selle teemaga seoses öelda?
Eee  mmm  tähendab  ma  võib-olla  isegi  küsin,  tähendab  mis  teie  nüüd  ütleme,  teie  teete 
magistritööd eks ole?
Jah, jah. 
Ja mis teie tulemus nüüd on? Tähendab eee te uurite seda mida eee ühesõnaga eestlane arvab sellest 
käsitööst või kuidas. Või on teil see et kuidas ta suhtleb sel- ütleme internetiga noh selles mõttes et 
eee noh ERMiga ütleme digitaalselt või?
Ei  no  täpsemalt  minu  uurimustöö  puudutab  seda  et  kuidas  ERM  suhtleb  oma  kä- 
kogukonnaga, et selline... käsitööharrastajad on väga...
üks osa sellest jah
jah, jah isegi selline väga väga selline selge selge sihtgrupp ja ERMi jaoks et et kuidas see 
nende  omavaheline  suhe  ja  suhtlus  võiks  olla  kõige  parem  ja  tulemuslikum  ka  ERMi 
eesmärke silmas pidades ja ja teistpidi kogukonna huve arvestades.
Eee noh mina mõtlesi- mina olen mõelnud nendest konkurssidest et teinekord on ju need konkursid 
ka sellised et  lihtsalt  endale ka,  nende konkursside kaudu on ju saadud endale kaastöölisi.  Noh 
selles mõttes et eee me oleme küll väike riik aga nii või teisiti ega igale poole ju eee ikkagi ju ei 
jõua aga kui on sul kohapeal inimene siis, mingi informatsioon ju liigub nende kaastöölistega või 
eee inimeste kaudu ikka edasi. 
Mhmh, mhmh
et eee noh, vahel on ju sedasi et eee lähed, näed, on ju tegelikult ma usun et mõnigi ese on niimoodi 
et kellegi kolmanda isiku kaudu on jõudnud eee ka niimoodi ERMi et lihtsalt, nähakse et et noh, 
mõni asjatundja on avastanud et näed et tollel inimesel on aga ta mõtleb et ta viskab selle hoopis 
ära.
Ja jah
Et niimoodi noh, selline suhtlemine minu meelest on kah väga, väga mõnus.
Väga tähtis, ja jah.
jah  ja  täpselt  ma  arvangi  et  needsamad  konkursid  on  ka  ikkagi  teatud  mõttes  selle  selle 
tähendusega.
Mhmh, mhmh.
Eee kusjuures ka see, et see ju eee ka, praegused need ju mis seal on... ütleme see informatsioon eee 
see vana, on toodud uude aega.
Mhmh.
Sest tegelikult  ütleme eee seesama, kui  panna sinna kasvõi need sealt  minu jah ja ütleme Imbi 
Padari kinnaste kõrvale eee noh seal on ju midagi nüüd ju uuemast ajast, kuigi mustrid on ju vanad 
jah ja ka see tegumood on vana aga aga värvid on ju teised? 
Mhmh
eee ja see sõba jah ja seal on noh ütleme eee siis seesama see.... eet mis seal on see klõpsuga kott. 
Mhmh
et noh. Ja siis, kusjuures jälle tänu sellele isetegijale sain mina endale selle Tori kihelkonna eee 
väljaande ja tema sealt tema kindad on nüüd seal eksponeeritud need kirikukindad niinimetatud. 
Mhmh
ja mida ma olen nüüd noh, mul oli siin töökaaslane, ma tahan et kunagi teha ühed Ruhnu kindad 
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uuesti, mul on noh kootud mul töökaaslasele kingiti. Need Ruhnu kindad on omaette ooper, nemad 
on, nende kujundus, nende tegemine on ka jälle väga peen töö.
Mhmh
Et ee jah just ERMil on see et ta näitab neid ilusaid asju ja inimesel on tahtmine neid alati järgi teha.  
Ja-jah
Et see on niisugune noh... kui sa ei ole näinud siis sa ei oska tahta.
Ja-jah, et selles mõttes
Selles mõttes on minu meelest väga tänuväärne et eksponeeritakse neid asju 
/katkestus 57:20-57:40)/
Selles suhtes on jah ikka et ikka hea et kui näidatakse. Et ee noh, ikka kusagil ja kui sellist reklaami 
ka on eee siis... on eee noh.. külastajaid ja ikka keegi leiab võimaluse et ta saab seda vaadata. 
Nii et te arvate et ERM võiks ka edaspidi selliseid konkursse teha?
Loomulikult. 
Mhmh
Sellepärast  et  eee  siis  on,  tähendab,  uuritakse  tema  neid  vanu  asju  jah  ja  sellele,  see  tuuakse 
tänapäeva, ta inspireerib, ega siis me ei saa ju... iga asi areneb ju.
Mhmh
Me ei saa ju ütleme,  et me, muidugi koopia tegemine, selles suhtes on, ta... õpetab, see koopia 
tegemine õpetab meile neid vana vanu töövõtteid. 
Mhmh
Aga, inspiratsioon see paneb juba mõtte töötama et kuidas ma saaksin ise teistmoodi teha? Jah  ja 
tänapäevases valguses sest... noh, olgem ausad, ega me peame ikkagi edasi ka minema ega me ei 
saa kogu aeg kõike asju, noh, nii palju kui on erinevaid inimesi nii palju on ka neid... tooteid ju 
neile.
Mhmh, mhmh
Et jah ja mina leian et see... see värk on igal juhul väga vahva.
Ahah, aga siis seda on tore kuulda.
Jah. Igal juhul jõudu kõigile.
Selge.
Jah ja nagu teiegi seda uurimist teete minu meelest on see ka väga vahva.
Mhmh, jah, mulle endale tundub ka väga vahva. Et et juba see konkurss ise oli selline andis 
väga hea positiivse sellise emotsiooni. Sest need esemed mis ju tulid olid väga ilusad et selles 
mõttes võib konkursi ma arvan küll õnnestunuks lugeda et.
Aga jah ma ise loodan, noh loo- kujutasin ette et, noh aga ma saan ka sellest täiesti aru, sest mina 
olen ju juba suhteliselt ütleme 60 ja rohkem, sest noh, see pildistamise kogemus, pildi väiksemaks 
tegemise, ee et ma olen ju selle ajaga ise ka nii palju juurde õppinud. Et ee noh täiesti hariv tegevus.
Mhmh.
Et ei ole kunagi vaja põdeda et et, noh, mul... siin... see... tuttav Imbi Padar tema alguses põdes ma 
ütlesin, et  noh et, ta on minust tüki maad ju noorem et sa pead ju proovima. Tee,  egas midagi 
kaotada ei ole ju. Ega pole ju elu ja surma peale mäng.
Jah, see on tõsi. 
Et et julge pealehakkamine on sul pool võitu.
Mhmh, mhmh. 
Et alati on ju see on ju jälle selline et, iial ei või teada millal vaja läheb.
Jah, tõsi, mhmh. Aga hästi. Nii, meil läkski enam-vähem täpselt tund aega aega. 
No, tore.
Nii et, päris pikk vestlus tuli aga sisukas ka.
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 10.5.3  Intervjuu nr 3: 3 MS

Alustame sellest, et millist rolli teie elus käsitöö mängib?
Suurt, väga suurt. Lapsest saadik.
Mhmh. Nii et te olete igapäevane käsitöötegija?
Jaa, olen küll. Noh võib-olla tõesti mitte iga päev aga aga põhimõtteliselt igapäevane tõesti. 
Mhmh,  mhmh.  Et...  te  olete  siis  lapsest  saati  siis  tegelenud  ja...  aga  mitu  aastat  te  olete 
isetegija liige olnud?
Novembrist 2006.
mhmh, mhmh. Aga kui palju te päevas ütleme keskmiselt käsitöötegemisele kulutate?
Kaks tundi...  ütleme ke-,  noh ütleme poolteist  kuni  kaks  tundi  keskmiselt,  vahel rohkem vahel 
vähem.
Mhmh, mhmh. Aga miks te otsustasite minu lemmiku konkursil osaleda?
Sest mul tuli nii hea idee minu meelest. Et nende, neid, konkreetseid susse ma nägin selles ajakirjas 
fotona ja need mulle meeldisid et selletõttu just et nad erinesid nendest tavalistest nagu pättidest mis 
on madalpistes tikitud. Hästi vahvad tundusid. Ja siis kui see konkursi väljakuulutamine oli siis mul 
kuidagi kuskilt sealt seoses sellega et ilmus ka see muhu “Meite muhu mustrite” raamat, kus oli 
palju põnevaid uusi tehnikaid, no minu jaoks uusi tehnikaid nagu, noh, näidatud kuidas neid teha et 
siis sealt see idee nagu tuligi. 
Mhmh, mhmh.
Et teha niisugused kindad. Susside ainetel. 
Et põhiline ajend oli teie jaoks siis see idee?
Jah idee, just, tekkis selline idee. 
Mhmh,  mhmh.  Aga  kas  teie  jaoks  oli  oluline  ka  see  et  just  ERM  oli  selle  konkursi 
korraldanud?
Jaa, kindlasti, jah.
Aga mis rolli see teie jaoks mängis?
Eee noh, ta ma olen viimastel aastatel üsna palju tegelenud... rahvakunsti uurimisega, rahvakäsitöö 
uurimisega, olen teinud endale rahvarõivad ja tütrele rahvarõivad. Seoses sellega olen noh tehnikaid 
uurinud,  stiile,  erinevaid  paikkondi  natukene  noh sügavamalt  kui  tavaliselt  inimesed teavad.  Ja 
seoses sellega et ERMis on hästi rikkalikud kogud leian ma et see muuseum vajab... olemasolu ja 
toetust  ja  et  seal  tehakse  huvitavaid asju,  siis,  siis...  siis  selles  mõttes  noh on  minu igakülgne 
pooldamine sellele muuseumile nagu.
Mhmh,  mhmh,  et  see  konkurss  andis  nagu  võimalust  ka  oma  poolehoidu,  väljendada, 
ERMile?
Noh, ma arvan küll et, noh.
Mhmh, mhmh, aga kui sa nüüd üritaksid sõnastada, miks see konkurss võiks olla laiemalt 
vajalik et?
Selle eee pärast et kindlasti et traditsioonilised käsitöötehnikad on vahepeal täiesti ära kadunud ja 
inimesed  ei  anna  need  seda  enam põlvest-põlve  edasi.  See  traditsioon  on  pere-pere  siseselt  ja 
koolides õpetatus ka katkenud. Aga ERMi selli-sellelaadsed konkursid võimaldavad kindlasti neid 
käsitöötehnikaid elus hoida ja ja laiemalt nagu populariseerida.
Mhmh, mhmh, mhmh.
Inimestel on võimalik uurida esemeid, õppida, peent käsitööd, sest et praegu on väga populaarne ju 
kududa suurte varrastega jämedast lõngast, aga kui vaadata ikkagi vanu esemeid, kui peenelt nad 
tehtud on et, see aitaks inimesi natukene... rohkem mõelda järele, mis tegelikult käsitöö on. Ta ei ole  
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selline, kiirelt valmis, asi.
Mhmh, mhmh
Ainult.
Pead sa veel midagi huvipakkuvaks selle konkursi juures?
Eee et oli kaks teemat et ühest küljest see autentse eseme kopeerimine mis on väga hea ja teisest 
küljest  anti  võimalus  ka  nagu  loomingulisuseks,  et...  panna,  mõtted  liikuma  ja  teha  kas  siis 
traditsioonilisi tehnikaid kasutades või täiesti kaasaegset tehnikat kasutades mingi eseme põhjal, siis 
teostada mingi idee, mis sealt on tulnud. 
Mhmh, mhmh.
Et see nagu... elavdab ja kaasajastab traditsioonilist käsitööd.
Aga nüüd selle autentse eseme kategooriasse tuli üsna vähe töid, et mis te arvate, mis selle 
põhjuseks võis olla?
Ma arvan et selle põhjuseks oligi võib-olla ajalimiit. Ühest küljest, teisest küljest see et, vähe on 
inimesi kes on võimelised võib-olla autentset eset kopeerima just selle tehnilise külje pealt. 
Mhmh, mhmh.
Seal ERMis on muidugi ma arvan, igasuguseid esemeid ja igasugusel tasemel esemeid. Aga... noh, 
see inimene, kes tahaks teha autentse eseme koopiat valiks kindlasti keerulise eseme. 
Mhmh, mhmh.
Aga selle teostamine on aeganõudvam. 
Mhmh
Kui see, kolm kuud, mis seal oli. 
Mhmh, mhmh.
Ma arvan et  see  on see see  aja,  ajavahemik oli  liga lühike.  Ja  võib-olla  ka  see,  et  ma ei  tea, 
kustkaudu see... informatsioon või reklaam läks selle konkursi kohta et mina lugesin seda isetegijast 
aga aga kus ta veel levis. Et, et võib-olla võib-olla oli seal mingi, noh, mittepiisav reklaam. 
Mhmh,  noh  see  reklaam  oligi  suunatud  põhiliselt  läbi  foorumite,  käsitöö-  isetegija, 
kullaketrajad eee ja siis saadetud ka ERKL, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu listi. 
No siis on...
Et  nende  kaudu.  No  lisaks  veel  ka  pressiteated  välja  saadetud,  et  noh  kui  palju  sealt 
ajakirjandus  nüüd  üles  noppis  või  tegi,  jah  mingid  muud  kohad  aga  et  sealtkaudu  läks 
informatsioon. Mmm aga  aga ütleme nüüd see  autentse  eseme puhul  et  et  mis  mis  need 
konkreetsed põhjused on, miks see ajalimiit teie hinnangul lühike on?
No sõltub autentsest esemest muidugi. Et... kui kui võtta kasvõi, näiteks, ütleme, mmm Halliste-
Karksi labakud, mille eee ringil on 200 silma, siis seal olen lugenud et see Kristi Jõeste, kes on 
sellised kindad valmis kudunud temal kulus selleks 100 tundi. 
Mhmh
Aga kui tahad-tahta teha päris autentset sellist kinnast siis esiteks selle lõnga, kuskilt saamine ja 
varraste saamine kui sul neid eelnevalt olemas ei ole eee mina tellisin seda lõnga ja sain selle kahe 
kuu  pärast  alles  kätte  Inglismaalt.  Selline  noh  ma  arvan  see  on  sobiv  lõng  selliste  kinnaste 
kudumiseks. Täpselt samamoodi varraste tellimine võttis mul 2 kuud aega. Ja kinda enda kudumine 
osava kuduja käes on 100 tundi. Ja lisaks veel see, kui tahta see lõng värvida indigoga nagu oli 
autentne, kinnas. Et kui sul indigot kodus ei ole, siis selle tellimine võtab ka väga palju aega.
Mhmh.
Välismaalt. Sest vahendeid, siit ei ole võimalik saada. 
Mhmh, mhmh.
Noh näiteks, see on üks ese eks, mis on üsna aeganõudev. Ja siis veel 100 tundi kududa ka. Et et 
seda ei jõua valmis. 
Mhmh, mhmh, mhmh, mhmh. Mhmh. Aga olid sul mingid ootused mis olid selle konkursiga 
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võib-olla seotud?
Noh minu ootus oli see konkreetselt isiklik, et kas ma saan hakkama? Noh, just selle, niisuguse 
kinda kudumisega nagu minu idee oli. Et kas see kõik klapib, kas see kõik on teostatav.
Aga te jäite tulemusega rahule? 
Jaa, jäin küll.
Mhmh, mhmh. 
Et mul oli väga huvitav seda teha. 
Mhmh, mhmh, mhmh.
Et noh, minu ootus sellele konkursile oligi see, et mul oleks endal huvitav.
Mhmh, mhmh.
Mitte see et võita. Või või noh...
mhmh, mhmh.
Aga just see, et kas ma saan hakkama – enda proovilepanek.
Mhmh,  mhmh.  Et  selles  mõttes  kaks  kategooriat  nüüd  et  ühtepidi  need  raamid  nagu ka 
toetavad tegelikult seda ja teevad seda konkurssi huvitavamaks et kui? 
Kindlasti. Jaa. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga kui sa oled kindlasti osalenud ka isetegijate... konkurssidel või ka 
mõnel teisel käsitöökonkusil et et kui sa nüüd neid konkursse ja seda konkurssi võrdled et 
oskad sa välja tuua ka mingisuguseid ühisosa või erinevusi? 
Ma olen osalenud khkm-khm kahel isetegija konkursil ja väljaspool isetegijat ma ei ole osalenud 
ühelgi konkursil. 
Mhmh.
Peale nüüd selle mmm mis oli see... et... no isetegija konkursi kohta võib öelda seda et ta on... ta on 
selline, isetegijate, konkurss et ta, sinna laekub väga seinast-seina töid. Et ta on selline, selline... noh  
hindamine käib nagu mitte ütleme professionaalide poolt vaid foorumi enda liikmete poolt või siis 
on foorumi liikmete hulgast valitud, mingi komisjon või keegi seltskond, valitud isikuid kes siis 
hindavad. Et on vähem, professionaalne võib-olla. Niuke kodanikualgatuse, vormis rohkem see asi. 
Aga ERMi konkurssi pidasin mina eee professionaalide poolt korraldatud konkursiks kus siis eee 
noh  nagu  ma  nende  tööde  järgi  seal  vaatasin...  üsna  professionaalne  käsitöö  ka  laekus  sinna. 
Nendele inspireeritud esmetele ja seal, see autentse eseme koopia see vaip, mis mille pilt seal üleval 
oli  tundus  mulle  ka  väga,  professionaalselt  tehtud.  Et  isetegija  konkursile  võib-olla  inimesed 
saadavad lihtsamalt ja vabamalt oma töid. Ka need kellel võib-olla... noh kes kes võib-olla ei ole nii 
osavad aga no ERMi konkurss on eee selles mõttes noh inimene mõtleb ilmselt enne järele kas ta on 
võimeline sellist asja teostama, mis kõlbaks sinna konkursile esitada. 
Mhmh. Et te arvate et kuna seal on nüüd see mmm ERMi nimi küljes konkursi hoidjana et 
siis see tegelikult sunnib inimest mõtlema kui hea käsitöötegija ta üleüldse on
Just.
et kas ta nüüd sobib sinna saata oma tööd või mitte.
Ja noh ka see, et hindajad olid teada. Kes kes neid töid nagu peavad vaatama ja hinnangu neile 
andma. Et need on tuntud nimed, rahvakunstiga tihedalt kokku puutunud, väga... noh teadlikud, 
professionaalsed, me teame ju ka nende käsitöid.
Mhmh 
Kes seal hindamiskomisjonis on et noh. Ma arvan et inimesed enne, ka pigem kardavad esitada 
selli-sellele komisjonile tööd kui... kui noh kui nad järele mõtlevad kas nad ikka... noh isetegija 
konkursile võib-olla esitaksid sellise töö aga sinna võib-olla ei julge saata.
Mhmh,  mhmh.  Aga kui  te  mõtlete  ERMi peale  et...  mida,  kui  te  nüüd niimoodi  hakkate 
loetlema te teate ERMi tegevusest ja eesmärkidest hetkel?
Noh  nende  eesmärk  on  algusest  peale  olnud  koguda  ja  säilitada  Eesti  rahvarii-  rahvakunsti, 

145



rahvakäsitööd  eee  Eestiga  seotud  esemeid,  Eesti  lugusid.  Ühesõnaga  säilitada  Eesti  identiteeti 
peegeldavaid lugusid, teadmisi ja esemeid ja... ja neid siis kättesaadavaks teha, kõigile. 
Mhmh, mhmh.
Näituste ja kogude kasutamise ja... ja püsiväljapanekute kaudu.
Mmm  ja  kas  te  oskate  ka  öelda,  milline  on  teie  lähem  kokkupuude  olnud  Eesti  Rahva 
Muuseumiga? Siiamaani?
Ma olen käinud seal püsiväljapanekul paar korda. Konkreetselt oma, neid rahvariideid tegin et siis 
uurimas neid seal. Fonde-fonde ma kasutanud ei ole. Sest noh kui ma Tartus ei ela mul lihtsalt ei ole 
võimalik minna sinna nädala sees, midagi täpsemalt uurima. Ja siis kui ma rahvariideid tegin siis 
ühe täpsustava küsimuse saatsin Reet Piirile ja ta väga kiiresti ja väga hästi vastas mulle. Nii et seal 
on väga professionaalset abi sealt. 
Mhmh, mhmh.
Ja siis seda muisi olen ma nüüd lapanud. Alates sellest kui ta sinna, noh kunagi ilmus. Kus on küll 
kõik muuseumid sees aga noh, ERMi kogud ka. 
Mhmh, mhmh. 
Mis  kokkupuude  veel,  siis  ta  oli  juba  ERMi  filiaal  oli,  suvel  käisin  selles  Heim-Heimtali, 
muuseumis.
Mhmh, mhmh.
Aga ma olin seal mitu tundi ja siis ma sain näpuga katsuda.
Ja-jaa. 
Neid asju.
Aga te natuke tunnete puudust ka sellest, et te-teil ei ole võimalust....
jaa, kindlasti.
tegelikult minna sinna kohapeale...
jah
ja vaadata neid asju. 
Jah, jah.
Mhmh. Et põhiline takistus on siis see et te te tegelikult, teil  on keeruline olla, argipäeval, 
sellel ajal kui need kogud lahti on, Tartus.
Jah, jah loomulikult. 
Mhmh.
Noh tööl käiva inimesena ei ei saa ma nagu...
mhmh.
vabalt oma aega valida et, millal tööd teha ja millal... lõbustada ennast.
Ja-jah.  Et  mmm  et  aga  ERMi  kogud,  kui  nüüd  täpsemalt  nendest  rääkida,  mis  nende 
ülesanne ja roll on?
No ma arvan et nende suur roll  peaks olema see et  säilitada, seda mida nad sinna on kogunud 
kokku. 
Mhmh
Et... ma konkreetselt ei tea, aga olen siit-sealt kuulnud et, et noh võib-olla säilitamistingimused pole 
kõige paremad. Mis põhjus on ma seda ka nüüd täpselt ei tea, aga kindlasti need kogude hoidlad ei 
ole nii...
mhmh, mhmh
nii hea... heade tingimustega nagu peaks olema. Kui nad endale selle, kui nad uue maja saavad, siis 
kindlasti lähevad asjad paremaks.
Mhmh, mhmh. Aga kui te nüüd mõtlete nende kogude kasutajatele, et, et kes need kasutajad 
võiksid olla, kes ERMi kogusid kasutavad?
Noh, ajaloolased, kindlasti, kes uurivad.... rahva... ajalugu, käsitööajalugu, üliõpilased, kes teevad 
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oma  mingeid  töid,  võib-olla  kunstiülikooli,  kunstiakadeemia  üliõpilased  kel,  kes  teevad  noh 
rahvuslikel ainetel oma... töid, lõputöid. Kõik inimesed kes tunnevad huvi käsitöö vastu.
Mhmh, mhmh.
Või või meie rahva ajaloo vastu. 
Mhmh, mhmh. Ja kui te nüüd mõtlete selle peale et need ERMi kogud et kui avatud nad 
peaksid olema, kui kättesaadavad inimestele? 
Ma arvan et nad ei peaks olema nii, et umbes, lähed ja võtad riiulist või kastist mida sa tahad ja teed 
seda nii nagu sa tahad. Et tuleks avada neid nii palju või nii vähe, et esemed säiliksid, aga siiski 
huvilistel oleks võimalik neid noh... teatud tingimustel ka näha. Et ma arvan seda et, ainult sellest 
muisist, et kui see on digitaliseeritud, see muuseum ja keegi enam nendele originaalidele ligi ei 
pääsegi et... noh sellest jääb võib-olla natuke väheks. Et foto ei... näiteks miks mina puudust tunnen 
on vasakud küljed. 
Mhmh.
Et raamatud ega muisi fotod reeglina ei näita vasakuid pooli. Lähemalt. 
Mhmh
et see on... kui sa  tahad õppida mingit tehnikat siis vasak külg on väga informatiivne. Igasugusel 
tekstiilesemel ja kasvõi... puu-puidust esemete puhul ka samamoodi sa tahad selle tabureti tagurpidi 
keerata. Või selle kapiuksed avada ja vaadata, mis, mis seal sees on. 
Mhmh
Täpselt mismoodi riiul altpoolt on sinna kappi ühendatud või mismoodi on näiteks kummutisahtel 
kokku  pandud  või  vooditapid  tehtud  on.  Noh,  selles  mõttes,  foto...  kui  kui  aval-avaldada 
digitaliseeritud kujul kogusid siis noh, ajalehte on hea digitaliseerida ja raamatut, aga käsitööeseme 
puhul kahest-kolmest fotost, mis ei avane suuremaks kui nii suur, see lihtsalt näitab et jah, midagi 
on aga mis, mis ta täpsemalt on... seda sa ikka aru ei saa. 
Mhmh,  mhmh,  mhmh.  Eee  ma  saan  aru  et  te  olete  neid  ERMi  kogusid  siis  ka  varem 
kasutanud... üsna palju ja ja siis põhiliselt selle jaoks et oma.. et saada inspiratsiooni või või... 
oskate te täpsemalt öelda neid eesmärke et miks te neid kogusid olete kasutanud?
Kogusid kasutanud selle pärast et näha neid originaalesemeid, mismoodi need on tehtud.
mhmh, mhmh
kui ma olen tahtnud kopeerida või teha sarnase eseme endale, siis ma tahan...  eesmärk on näha 
tehnikat, kuidas on tehtud, mingi asi.
Mhmh, mhmh.
Et isegi mitte seda, et mingi konkreetne muster sealt leida, ütleme mingi käiste kiri või puusapõlle 
kiri või... kuida see tehniliselt teostatud on. 
Mhmh, mhmh.
Selleks et õppida käsitöötehnikat mida ma ei oska. Näha seda mismoodi... vanasti tehti.
Mhmh, mhmh. Mmm natukene oli meil nende sellest ERMi kogude kättesaadavusest ka juba 
juttu,  et...  aga  võib-olla  te  oskate  välja  pakkuda mingisuguseid,  võib-olla  teil  on  mingeid 
mõtteid, et kuidas need kogud võiksid olla paremini kättesaadavad? 
Noh ma ei arva et nad nädalavahetusel väga tahaksid seal tööl olla ja oodata et keegi tuleb ja tahab 
sealt midagi saada et noh, muuseumitöötaja on inimene ta tahab ikka puhkepäevi saada... et... ma 
arvan et see on ikkagi... see sõltub tegelikult inimesest et... ma usun et need kogud on kättesaadavad 
sellele, kes... kellel tõeline vajadus on. 
Mhmh, mhmh
et just see digitaliseerides võib-olla pildistada, pahemaid pooli,  esemete põhju, ütleme lauaalust, 
kummutisahtlit eraldi. Et inimene, kes selle kasutab seda muisi, et ta saaks esemest sellise ülevaate 
et kas sellest talle piisab, et kas kas ta tahab seda eset näha või ei taha. Et ta saaks... saaks eeltöö ära 
teha,  seal  kus  talle  sobib.  Kui  tal  on  vaja  tõesti  minna  seda  eset  vaatama,  siis  ta  ei  raiska  ei 
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muuseumitöötaja ega enda aega selleks et muuseumis alles mõtlema hakata mida ma nüüd õieti 
tahan ja tellida välja sealt noh, kümned esemed.
Mhmh, mhmh
kuigi tal on vaja ainult võib-olla ühte konkreetset.
Et selle digitaalse kogu rollini roll on tegelikult arvate üsna suur.
Ma arvan küll tänapäeval ta järjest suuremaks läheb. 
Mhmh, mhmh. Et see on see mis aitab seda muuseumit laia-laiade rahvahulkadeni niiütelda viia. 
Et selle selle kasutamiseks on praktiliselt kõigil võimalus. Kellel on arvuti ja internet, aga see on 
juba peaaegu, noh peaaegu 100%lt kättesaadav.
Nii et digit- jah digitaalsete kogude kasutamise kogemus on teil üsna suur? 
Jah, noh, ma olen seda muisi iii nüüd ikka väga korduvalt vaadanud ja otsinud et. Praegu on ta ikka 
eee nullilähedase informatiivsusega ütleks ma sest et, esemetest on foto, enamusest ei ole mingit 
fotot ja ei ole ka kirjeldust ja osad asjad on seal ka valesti kirjeldatud. 
Mhmh
Et  näiteks  leidsin sukapaelte  alt  selle,  Paistu,  pika,  selle  lõngadest  peatutiga  peapaela.  Mis  oli, 
pealkirjaks oli tal sukapael ja kogu lugu. 
Ahah, mhmh.
Ja midagi oli seal veel seal sarnast mida ma otsisin ka, ma ei mäleta mis asi see oli mida ma otsisin 
aga olid, ühed tinulised olid sinna alla pandud, mis tegelikult üldse tinu- noh – ehh, mis ei ole see, 
mis nende asjade nimeks oli pandud. Et noh see, sellest ma arvan tunnevad kõik puudust, et... oleks 
teada ajastu kust ta pärit on, vanus, kirjeldus, materjalid. Kasvõi sellesama käiste eee rahvarõiva 
käiste tikandite puhul et mis materjaliga nad tikitud on. Foto ei ütle seda kas ta on tehtud siidi, 
linase, villase lõ-niidiga se tikand et, noh sellised... täpsemad kirjeldused.
Mhmh, täpsemad kirjeldused ja kohati on siis need kirjeldused ka lausa eksitavad?
Jah, jah, ma olen paaril korral tõesti seda vaadanud, aga noh... ta ei ta on praegu nii... vähe on sinna 
sisse pandud et... juba selle paari juures olen ma paari viga näinud et...
mhmh, mhmh, aga mis te arvate kuidas eee digitaalne kogu... kas seal on veel midagi ütleme 
kuidas seal tehniliselt võiks olla mugavam kasutada? Kas te sealt oskate ka mingeid selliseid 
asju välja tuua?
Üks nats mis on et see kui on palju lehekülgi, noh kui ma valin selle, mis seal automaatselt on see 
20 eset  lehel ja neid lehti on 150, siis seal all võiks olla see, noh üleval on see nupurida mina 
järgmisele lehele – et all võiks samasugune nupurida olla. Kui kerin lehe lõppu, siis ma kohe saan 
võtta järgmise lehe. 
Mhmh, mhmh.
Noh ja see, teine asi et et see foto ei lähe väga suureks. 
Mhmh, mhmh
kui on foto et siis võiks seda saada natuke rohkem suurendada. Foto kvaliteet võiks olla nii nii hea, 
et teda annab ütleme kasvõi terve sellise noh, toaekraanisuuruseks teha.
Aga kas te seda vaibakogu olete ka vaadanud?
Vaibakogu ma olen vähem vaadanud, aga olen paar korda vaadanud. Et see on parem. Aga ma ei 
oska seda praegu niimoodi öelda, sest seda ma vaatasin paar kuud tagasi viimati ja ja ma ei oska 
praegu detaile välja tuua, aga mulle tundus see parem. Õieti, seda vaibakogu ma vist vaatasin enne 
ja  pärast  seda  ilmus  see  muis,  vähemalt  minu teadvusse  ilmus  muis.  Et,  sellega,  vaibakoguga 
võrreldes tundus muis kehvem, olema. 
Mhmh,  mhmh,  mhmmh,  mmm  aga  kas  te  olete  vaadanud  ka  mingi-mingisuguste  teiste 
muuseumide digitaalseid andmebaase, kasvõi näiteks välismaa muuseumide andmebaase. Et 
kas on mingeid näiteid või eeskujusid?
Eee jah, olen vaadanud norra, norra digitaalset muuseumide andmebaasi natukene, noh mitte väga 
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süvenenud. Seal on täpsemalt, kirjeldused ja, aga ma ei ütleks et seal fotod paremad ja suuremini, 
avatavad  oleksid.  Ja  olen  vaadanud,  olen  vaadanud  teiste  muuseumide  omi  ka.  Mingit  inglise 
muuseumi oma ja midagi veel, aga ma praegu täpselt ei mäleta mis need olid, et need olid niuksed 
juhuslikud et  olen sattunud mingi  lingi  peale,  siis  korraks  vaadanud mis seal  all  sees on ja  ja 
nimesid ma praegu täpsemalt ei tea aga aga see norra muuseumide. Kuna ma olen noh kunagi olen 
rohkem puutunud kokku.
Mhmh. Aga nüüd ma läheksin teie ja ERMi noh sellise isiklikuma suhe peale selles mõttes et 
ma küsiksin et et, mis on, mis on konkreetselt see, mis ERMis teid huvitab ja mida ERM saab 
teile pakkuda, ütleme mida ta pakub ja mida ta võiks pakkuda?
Noh mind huvitab käsitööesemete tehnika. 
Mhmh
ja... kui mul on vajadus, siis ma lähen ja vaatan, ma ei oska selle koha pealt öelda, kas ta mulle 
pakub seda, mida mida mul vaja on, sest mul puudub see kogemus et ma lähen ja tellin midagi 
hoidlast välja.
Mhmh, mhmh.
Heimtali muuseumis mul oli see kogemus, et ma läksin sinna ja siis, muuseumitöötaja tegi mulle 
kõik kapid lahti ja ja kõik kirstud keeras pahupidi ja noh seal oli väga hea. Aga mul mul ei olnud 
tookord ühtegi konkreetset nagu, spetsiifilist huvi mõne teatud eseme liigi vastu. 
Mhmh. Aga tegelikult... jah, vabandust.
Jah, et ma, ma isegi ma arvan et... minu mulje põhjal ma saan seda mida mul vaja on sealt küll.
Mhmh, mhmh. Et võib-olla see,  millest te puudust tunnetegi ongi  see,  mis on teile lihtsalt 
füüsiliselt võimatu, et teil ei ole võimalik sinna kohale minna, neid asju teinekord vaadata, 
lähemalt vaadata neid tehnikaid, vaadata teisi pooli jne.
Jah, jah, mhmh, mhmh. Aga ma eiiii ole selles suhtes... mul ei ole pretensiooni sellepärast, et see 
lihtsalt on nii ja ma lepin sellega, et see nii on et kui mul on tõeline vajadus küllap ma siis selle aja 
ja võimaluse leian ja seen kindlasti seda siis... mida ma sealt ootan. Iseasi kas see ese vastab minu 
ootustele, mis ma sealt saan.
Ja-jah. 
et...  kogemus  on  nende  raamatute  põhjal,  mis  on  ilmunud.  Rahvarõivaraamatud,  kus  on  kõik 
esemete nimed ja numbrid ju olemas. Ja nad on palju ilusamaks joonistatud ilmselt. Tegelikult on. 
Ahah
Eriti need vanemad raamatud. Et kasvõi või kasvõi see viimane mis on ilmus see Kaarma Voolmaa 
see  “Eesti  rahvarõivad”.  Et  seal  on,  noh  fotod  on  tehtud...  mingitest  detailidest.  Hästi  ilusad. 
Komplektidest  on  ilusad  joonistused.  Et  kui  ma  lähen  kohale  et  ma  olen  sealt  muisist  juba 
vaadanud, et kõik ei ole nii kaugeltki nii ilus kui noh, nende fotode ja joonistuste pealt paistab, et 
kindlasti tehti varem ka kehva käsitööd.
Mhmh. Aga ERMi trükiseid olete te kasutanud?
Ja, neid olen kasutanud jah.
Mhmh. Ja nendega te jäite rahule?
Jaa, jah, jah. Neid võiks muidugi palju olla.
Selge. Et see oli nüüd see, mida teie võib-oll ERMilt tahate, aga mis te arvate, mida teil võiks 
olla ERMile pakkuda?
Võib-olla lugusid või? 
Mhmh
Ma olen neile ühe loo võlgu oma rahvariiete tegemisest aga mul on komplektidest paar eset puudu 
nii et selles mõttes ma mõtlesin et ma teen need esemed ära ja siis saadan oma loo piltidega siis 
neile.
Aa – te olete ERMi kirjasaatja?
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Ei ma ei ole kirjasaatja, ma olen Reet Piirilt korra küsinud, seda ühte asja ja siis ma lubasin neile, et 
ma teen... ülevaate oma rahvarõivastest ja saadan neile või noh, kuna mul on paar asja sealt puudu 
siis, siis ma ootan kuni need valmis saan siis saadan neile oma... et võib-olla seda.
Mhmh, mhmh ja seal loos, mhmh ja seal loos te kirjutate kuidas te neid tegite? Kirjelduse?
Jah, miks tegin, kuidas tegin
mhmh, mhmh, selge.
No ja  võib-olla  see  ka,  et  kui  on  selline  konkurss  et  et  võib-olla  see  see  on  minupoolne  abi 
muuseumile ka selle osavõtu näol.
Mhmh, mhmh, mhmh, mhmh. 
Kindlasti ei ole ju mõtet välja kuulutada konkurssi, kus keegi ei osale.
Jaa, kindlasti mitte.
Ja kust muuseum mitte midagi ei taha saada. Et lihtsalt inimesi lõbustada ja nad ei taha otseselt sealt 
näha, mis mis praegu, inimesed teevad ja mismoodi interpreteerivad, nende esemeid. 
Mhmh, mhmh. Et see konkurss teie arusaamade järgi  peaks siis  ka ühtima ERMi selliste 
eesmärkidega?
Kindlasti.
Mhmh, mhmh. Emm, aga mis, kui te mõtlete et kas võiks olla veel mingisuguseid tagasiside 
andmise või koostöö vorme, teil ja ERMil?
... vat selle koha pealt ma ei oska. Ma ei ole kunagi mõelnud seda et et mismoodi mina muus-
muuseumi nagu toetada või aidata saan et ma ei oska praegu öelda et. Mul ei ole midagi neile anda, 
mul ei ole ühtegi vana asja selles mõttes, mida mida muuseumile annetada, mis võiks teistelegi huvi 
pakkuda. Aga... aga jah, kui osaleda konkurssidel ja võib-olla kui midagi sealt inspireerudes või 
grupeerides mõnda nende eset kasvõi oma tarbeks aga sellest siis, neile mingi info saata, mis võib-
olla kõlbab nende kogude täienduseks.
Mhmh, mhmh, mhmh. Et selles mõttes just ka seda tehnilist poolt ja seda kuidas mingi ese 
valmib selle kirjeldust näiteks?
Jah, jah.
Mhmh,  mhmh,  mhmh.  Me  oleme  nüüd  rääkinud  ka  juba  tegelikult  nendest  peamistest 
takistustest, mis teil on ERMiga suhtlemisel et näiteks kogusse te ei saa minna kuna ta on 
lihtsalt füüsiliselt vales kohas teie jaoks. Mmm aga oskate te veel midagi välja tuua? Noh, 
digitaalsete kogude teemat me ka puudutasime aga äkki veel midagi?
Ma ei ole neid nii palju ja nii sügavalt püüdnud kasutada neid kogusid et ma oskaks veel midagi 
välja tuua et. Minu jaoks see konkreetselt ongi see.
Mhmh, mhmh, ja-jah. Mmm aga kui te mõtlete nüüd ERMi tegevusele et... mis te arvate kas 
ERM oma tegevuses peaks teie kui käsitööharrastaja huvide ja ootustega arvestama?
... ma usun et, et, ta isegi arvestab selles mõttes et noh kui mul oleks vaja siis siis ma saaksin seda 
mida ma tahaksin... et.... minu meelest nad teevad head tööd.
Mhmh
mida ma sealt ikka veel nagu 
noh näiteks...
Sel-selles mõttes et  kui ma ütlen digi-digikogude avalikustamise ja selle...  noh kvaliteedi kohta 
midagi siis sellega nad muidugi võiksid arvestada.
Mhmh, mhmh
Et noh seda asja paremini teha. Ja selle selliselt teha et ta tõesti inimestele vajalik ja informatiivne ja  
kasulik oleks.
Mhmh
jah, see ootus oleks.
Aga  ütleme  näiteks  ka  kogude  eksponeerimisel  või  näituse  teemade  valikul,  ürituste 
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korraldamisel?
Jaa, jaa. Seda ka jah. Nii palju kui neil seal praegu võimalust on et kui nad uue maja saavad siis neil 
on kindlasti võimal-võimalused arvestada, inimeste huvidega ja neid paremini... neid soove täita.
Mhmh. Aga te arvate, et teil oleks mõtteid?
Kindlasti oleks.
Mhmh, mhmh. Aga kui me nüüd mõtleme mmm teile kui isetegija liikmele, et mis te arvete 
kas isetegijad nö sellise kollektiivina võiksid olla ERMile arvestatav koostööpartner?
... miks mitte. Selles mõttes et isetegija kindlasti on populariseerinud käsitööd. Kõvasti. Ja koostöö, 
noh, kuna nemad on korjanud seda kokku mis, mis varasematel aastatel, aastakümtetel, aastasadadel 
on tehtud et siis siis kindlasti see, et isetegija populariseerib käsitööd aga ERM toetaks võib-olla 
sellise sügavama poolega.
Mhmh.
Seda,  et et  inimesed näeksid paremini neid keerulisemaid tehnikaid, mis on kadumas. Et et see 
koostöö kindlasti oleks väga hea.
Mhmh, mhmh, mhmh.
Sest isetegijas on palju selliseid kes teevad tegelikult kehvat käsitööd. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga...
ja no huvi. ERM saab kindlasti populariseerida huvi sellise... noh keerulisema käsitöö vastu ja ka 
üldse rahvakunsti vastu, mis aitaks eestlastel ka oma identiteeti leida, säilitada ja arendada. 
Mhmh,  mhmh,  mhmh.  Aga  mis  te  arvate  millised  need  sellised  ühise-ühised  mmm 
koostöövormid ja suhtlemise viisid ERMi ja isetegijate vahel võiksid olla?
Mõned ERMi töötajad on minu meelest isetegija foorumis ka registreerunud ja ja võtavad seal aeg-
ajalt ka mõnede asjade kohapealt sõna. Et et kui on ERMi töötajatel vähegi huvi et siis noh liituda 
sinna ja liikmeks ja ja seal on, isetegijas on, eee rahvapärase käsitöö alateemasid et vot seal võib-
olla natukene tehniliselt  tehniliste nende informatsiooniga kaasa aidata et kui küsitakse mingeid 
spetsiifilisemaid asju seal ja ja see.
Et oma teadmistega toetada? 
Jah, jah.
Mhmh,  mhmh,  mhmh.  Aga  mis  tea  arvate  näiteks  sellistest  koostöövormidest  nagu 
panustamisel  seal  käsitööloomingu  säilitamisel  või  kirjeldamisel  ja  eksponeerimisel,  siis 
näiteks  nendesamade  avalike  andmebaaside  testimisel,  siis  koostööprojektide  tegemine, 
näituseruumide andmine näiteks käsitöönäituste korraldamiseks isetegija liikmetele? 
Eee see on muidugi oleks suurepärane. Ja ja noh see et nende digiandmebaaside kasutamist testida 
oleks  kindlasti  väga  hea.  Ja  ja  noh näituste  korraldamise  koha  pealt,  on  hea  muidugi  kui  nad 
pakuksid ruume aga ma kardan selles mõttes sellest isetegija näituse korraldamisest... elu on seal 
näidanud et sellest ei tule palju midagi välja sest inimestel pole nagu... distsipliini. 
Mhmh
Ühest küljest ja teisest küljest ei ole neil ka võib-olla raha ja võimalust postiga asju sinna saata. Et 
seal  on tihtipeale  nii  et  on suur vaimustus et  oh teeme ja  siis  see vajub nagu ära  et  tegelikult 
tegemiseks läheb vähestel. 
Mhmh, mhmh
et noh võib-olla... ajapikku... see asi paraneb aga ...
mhmh
aga võibolla ka ei parane. Aga võib-olla kui tekiks selline traditsiooniline koostöö. Või tekiksid 
isetegijal mingid konkreetsed... teemad et noh näiteks iga-aastane näitus või või on mingi konkurss, 
et siis selle tegelik, noh füüsiline näitus ka korraldada mitte ainult see, noh fotod ja üles panna 
sellest.
Mhmh

151



noh, kui jõuaks see foorum nii kaugele et siis oleks kindlasti hea, kui seda saaks ERMiga koostöös 
teha ja samas kui näiteks ERM pakub sellise asja välja siis võib-olla on teiselt poolt ka isetegijatel 
noh stiimulit, püüda, ennast rohkem distsiplineerida ja püüda ka võib-olla paremal tasemel asju teha 
või.
Mhmh, mhmh.
Noh,  aga  noh...  sõltub  ka  muidugi  muuseumipoolsest  huvist  et  ja  võimalustest  ja  ajaressursist. 
Kuidas, kuidas nad suudavad ja saavad panustada sellise koostöö arendamisse. 
Mhmh. Aga näiteks selliseid konkursse oleks mõtet veel korraldada?
Kindlasti, jah.
Mhmh, mhmh, mmm....
Neil võiks olla täiesti selline nagu sellel Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidul on iga aasta mingi 
teema,  kuhu  siis  saab  ka  esitada,  oma  töid.  Et  kindlasti  võiks  ERMil  olla  kasvõi  seesama, 
samalaadne konkurss. Kasvõi iga aasta või üle aasta. Kuidas jõudu-jaksu on korraldada seda. 
Mhmh, mhmh. Ja kui see asi oleks regulaarne siis oleks ka inimestel nagu lihtsam osaleda?
Siis inimesed saaksid juba aegsasti nagu mõtlema hakata ja rohkem oma aega varuda selle jaoks, et 
teha midagi põhjalikumalt. 
Mhmh, mhmh. Et see konkurss võiks sellest nagu võita tegelikult, kui ta oleks regulaarne.
Kindlasti võidaks, ma arvan küll.
Mhmh, mhmh. Eee aga mis te arvate, et kas ERM peaks oma tegevuses, noh, nendesamade 
isetegijate,  aktiivsete  käsitööharrastajate  huvidega  niimoodi  laiemalt  arvestama?  Nende 
ootuste ja huvidega?
Põhimõtteliselt võiks, sest... tänu internetile on see tunduvalt lihtsam kui enne internetiaega. Nii et 
info liigub väga kiiresti, saab-saab teha reklaami, saab saab vastuseid kiiremini, saab noh kasvõi 
digitaalsete kogude või või mingisuguste virtuaalsete näituste või virtuaalse suhtlemise kaudu ja 
noh kiiremini ühendust, kiiremini igasugust laia-laiapõhjalisust saavutada.
Mhmh,  mhmh.  Et  te  arvate  et,  võiks  olla  selline  mõnes  mõttes  võrgustikuline  koostöö 
tegelikult ERMil nende käsitööharrastajatega?
No võiks küll olla jah.
Aga kui te nüüd mõtlete et, miks see võiks olla hea, siis oskate te midagi välja tuua? 
No just see, et populariseerida käsitööd, rahvalikku käsitööd, meie rahvakunsti, seda ergutada seda 
sest on kohti kus on säilinud rahvakunsti traditsioonid ja neid edasi arendatud kui vaatame kasvõi 
Kihnut. 
Mhmh
kus on rahvarõivad täiesti elus ja kui vaadata seda muutumist ajas, siis see on tohutu.
Mhmh
Ja muhu oma püsis ju ka palju kauemini elus kui kui igal pool mujal, kus ta 19. sajandi lõpuks 
praktiliselt oli välja surnud ja oli mindud üle täielikult ju linnamoele. Muhus oli veel 30ndatel väga 
väga omapärane riietumisstiil. 
Mhmh, mhmh.
Täiesti rahvakunst.
Mhmh, mhmh.
Et selles mõttes et üles eee äratada.... rahvusliku käsitöö tegemine on kindlasti ERM abiks.
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga kui  kui   te  nüüd mõtlete  meie tänase vestluse nende teemade 
peale, kas teil on veel midagi, mida te tahaksite öelda? 
....  tahaks  aitäh  öelda,  et  te  sellise  konkursi  korraldasite  ja  mind intervjuule  kutsusite,  et  väga 
huvitav oli. Aga... mida veel... eee võib-olla üks idee, mida ERM võiks ka teha... üks konkursi liik 
näiteks mida võiks ERM korraldada oleks... rahvarõivakomplektide või mõne osa tegemine. Noh 
just autentsete esemete põhjal.
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Mhmh, mhmh.
Et rahvakunsti käsitöö liidul on olnud neid eesti oma kuub ja eesti oma, mis neil on nüüd, ehe on 
nüüd, sellel aastal,  eesti oma mänguasi et  selliseid,  noh tänapäevaseid variatsioone. Aga ERMil 
võiks  olla  küll  see  et  praegu  on  hästi  populaarne  käia  ju  ka  laulupidudel  rahvarõivastega.  Et 
inimesed prooviksid ise endale rahvarõivaid teha.
Mhmh, mhmh, mhmh. Ja ERMi konkursid siis toetaks seda?
Noh et inimestel oleks stiimulit ühest küljest seda teha ja see ka õigeks ajaks valmis saada. 
Ja-jah, mhmh, mhmh.
Ja võib-olla sellega seoses näiteks korraldada eelnevalt või samal ajal selle konkursiga paralleelselt 
siis täiuslikumaid näitusi. Kasvõi et et... kasvõi nii et et sel aastal teeme Põhja-Eesti rahvarõivaid ja 
tuua rohkem kogudest siis välja sinna näituse ütleme Põhja-Eesti  rahvarõivad et püsinäitusel  on 
igast  maanurgast  natuke  midagi.  Aga aga  siis  teha  nagu temaatiline  näitus  et  noh Põhja-Eesti, 
Lõuna-Eesti, Muhu saar, Kihnu saar. Et kõik noh, rohkem oleks, mis oluliselt kohe nagu näitusel 
näha neid esemeid et saaks valida, millist näiteks teha. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Selge. Aga ERMi püsinäitusega te muidu olete rahul? Või?
Jah, jah. Ta on muidugi väike selles mõttes, et sinna ei mahu palju. 
Jaa-jaa.
Tahaks palju rohkem alati näha. 
Jaa-jaa, mhmh. Aga mis te arvate, kas nad seda ekspositsiooni sisu võib-olla peaksid kuidagi 
muutma ka või katsuma elavdada?
Üks asi mis mulle ei meeldi muuseumide puhul mille peale väga palju praegu minnakse mis, mis on 
noh  nii  mitte  ainult  meil  vaid  ka  välismaal  nagu  ma  aru  olen  saanud on  see  et,  viiakse  väga 
lapsekeskseks. Et lapsed saavad seal mängida, lapsed saavad seal tegutseda, lapsed-lastele on kõik 
põnevad asjad välja toodud. Eee ta, noh siis tullakse peredega aga... võib-olla vanematele oleks 
natukene teistsugust, sügavamat infot näituselt või muuseumist tarvis. Et, kui laps saab küll oma 
doosi kätte sealt nii-öelda oma mängu- või arengutasemele vastavalt, et siis ta tahaks edasi minna ja 
näha vastavalt oma kasvamisele siis järjest sügavamalt. ERM ei ole praegu seda teed läinud aga 
lihtsalt hoiatus et et... noh minule isiklikult see meeldib, et lapsi kutsutakse muuseumisse ja lapsed-
lastel oleks ka tegevust aga võiks ka olla ikkagi teistele, vanematele, täiskasvanutele huvitav.
Te arvate, et lapsed ei ole see sihtgrupp kes peaks olema ERMi jaoks näituste korraldamisel 
selline põhiline vaid ikkagi peaksid oskama paljude teiste tarbijatega arvestama.
Ei, ta peaks, võiks, jaa, ja kindlasti võiks olla seda legodele vastukaaluks ja igasugustele muudele 
vastukaaluks  võiks  ERM  laste  mänguasju  populariseerida.  Sest  neid  seal  kindlasti  on  ja  ja 
huvitavaid ja põnevaid ja lapsed võiksid nagu selle-sellega kokku puutuda aga see ei oleks kindlasti 
põhisi-sihtgrupp.
Mhmh
ei peaks olema ühelgi muuseumis, mis pole lastemuuseum. 
Mhmh, mhmh.
Võiks kasvatada mõlema maast madalast klientuuri ja sõpru aga aga nad peaksid täiskasvanutele ka 
tähelepanu pöörama. 
Et peaks arvestama aga nii, et üksteist ei segaks?
Jah, jah. 
Aga, siis ma arvan, et me oleme vist lõpetanud. Et kui praegu rohkem mõtteid, enam-vähem 
kõik sai ära räägitud.
Jah, ma arvan ka et, kohe kohe, paugupealt rohkem mõtteid pähe võib-olla ei karga.
Mhmh, selge. Aga aitäh!

Ma mõtlen seda et ERM ja need autoriõigused. Et tegelikult kas ERM peaks jälgima seda et... 
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kui tema esemeid kasutatakse, või nõuda seda tegelikult, et kui tema esemeid kasutatakse, siis 
korralikult viidatult?
Ma arvan, et kui seda kasutatakse raha tegemise eesmärgil, siis kindlasti. Kui kui kasutatakse nende 
esemeid ja antakse välja selline autorikogumik, kuhu on need esemete joonised, fotod, mustrid, mis 
iganes sisse pandud siis ta peaks kindlasti jälgima seda ja nõudma seda, et oleks viidatud nendele 
allikatele. Juba selle pärast et see inimene, kes seda raamatut kasutab, ta tahab teada kust see pärit 
on, et minna võib-olla ja vaadata muuseumist seda. Et noh, rahvakunst ei ole autorikaitsega ju... 
kaetud. Ma või võtta ja kasutada seda ERMi eset, noh tema mustreid ja asju... ilma et ma selle eest 
peaksin autoritasu maksma või... et seal ei olegi autorit, kellele viidata aga see, kus see ese asub, 
mille ma olen maha teinud, niiöelda. No kui ma panen omale rahvarõivad selga, siis ma ei pane silti 
seljale, et vot need on ERMi sellised ja sellised esemed aga kui trükitakse midagi ära, siis oleks 
kindlasti korrektne panna ERMi numbrid sinna alla, nende esemete numbrid sinna alla.
Mhmh, et  see  võib-olla  ka kasvataks neid  raamatute  autoreid  niiöelda,  et  nad teaksid,  et 
viitamine on oluline ja on vajalik.
Jaa, jaa, jah. Noh näiteks seal “Meite muhu mutrites” on absoluutselt kõigel all kus, kelle käes ese 
asub, kas ta on erakogus, kelle erakogus, kas ta on Muhu muuseumis, kas ta on ERMis, kus iganes 
ta on. Et aga näiteks seesama “Eesti tikand”, seal ei ole mitte ühtegi numbrit, mitte ühtegi viidet all.
Et see kindlasti lisaks ka raamatule tõsiseltvõetavust?
Absoluutselt. Jaa. Muidugi kui ERMi võimuses on midagi sellist muuta, selle pärast et ma arvan et 
see “Eesti tikandi” raamat on maha joonistatud eelnevalt ilmunud raamatutest ja konkreetselt see... 
kaheköiteline...  eesti  tikand,  mis ta  pealkiri  oli,  Linnus on ta  autor...  konkreetselt  sealt  on need 
mustrid maha joonistatud ja siis nipet-näpet ilmselt kuskilt veel saadud et. No ERM ei olnud ilmselt 
isegi teadlik et sellist raamatut välja antakse kuna see autor ei käinud ju ometi ERMis kopeerimas 
vaid võttis ja kopeeris raamatutest.
Mhmh, mhmh.
Ja tagantjärele ei pane raamatusse suurt midagi sisse.
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 10.5.4  Intervjuu nr 4: 4 TT

Millist rolli sinu elus käsitöö mängib?
See ongi niisugune suur ja lai küsimus, et väga raske on niimoodi konkreetselt vastata. Olulist rolli. 
Et  see  on mind alati  huvitanud.  Et  vanaema õpetas  mind viieaastaselt  heegeldama ja  siis  tulid 
igasugused õmblemised ja kudumised ja tikkimised kohe järele. Jaa... sest lapsena see oli väga suur 
huvi et noorest põlvest seni kuni lapsed sündisid, siis ei olnud enam aega mingit, siis mingid aastad 
jäid vahele, kus väga vähe sai teha. Aga jah varem on käsitöö olnud rohkem selline nagu ei oleks 
ette kujutanud et sellest võiks... et see võiks olla nagu kuidagi elukutsega seotud. 
Jaa.
Et ta oli niisugune hobi ja olid ka sellised aastad, kus rahulikult ei kujutanud... ja kui mina näiteks 
ülikooli läksin... esimest korda, ei kujutanud ette et et kuigi ma olin kindlasti niimoodi üle keskmise 
käsitööhuviline  ja  tegin  endale  näiteks  13-aastaselt  rahvariided  tikkisin  ja  töötasin  mingit  aega 
UKUs isegi keskkoolis kudusin neile seelikuid, rahvariideseelikuid, teljed olid mul kodus, et siis ei 
kujutanud ette et oleks võimalik sellest ära elada ja seda see ei olnud, ei kaalunud seda niimoodi 
elukutse  valikul.  Aga  siis  nüüd  laste  juurest  nüüd  ma  olen  tüdinenud  oma  kirjatööst  ja 
paberimäärimisest ja just üritan niimoodi vähemalt osaliselt sellele üle minna et... et käsitööst saaks 
ka selline nagu üks minu põhitöödest. 
Mhmh, mhmh. 
Olen olnud kogu aeg huvitatud sellest ka mida teised teevad ja näiteks mis muuseumides on, mida 
on vanasti tehtud ja olen olnud ka selline kunde teistele, et hea meelega nagu ostnud käsitsi tehtud 
asju ja nagu hinnanud seda niimoodi et noh päris kõike ei jõua ei suuda ei oska ise teha. Et olen 
olnud ka selline nagu tarbija mõnes mõttes. Või ka lihtsalt imetleja.
Mhmh, mhmh. Aga kui palju sul praegu näiteks keskmiselt  käsitöö tegemisele aega kulub 
igapäevaselt. 
See on väga erinev, sest see oleneb et kas ma parajasti tõlgin või siis ma teen oma savitööd. Et kui 
mul on... see on niisugune periooditi käib ma ei oska seda niimoodi öelda. Pigem on et kas kas on 
savipäev või on tõlkimise päev. 
Mhmh, mhmh. Ja sina ei kuulu praegu ühtegi käsitööühendusse või või foorumisse või ei ole 
ei ole blogija? 
Ei. 
aga nüüd... miks sa otsustasid minu lemmiku konkursil osaleda? 
Ma sain... ma olen Eesti Rahva Muuseumi infolistis ja sealt sain selle meili et selline konkurss tuleb 
ja kuna ma olen nüüd hakanud tegelema sellise uue materjaliga nagu savi, mis mul varem nagu ei 
ole tuttav olnud, ma olen õppinud mõned aastad. Olen iseõppija. Siis ma mõtlesin, et see on selline 
hea ülesanne iseendale tekitada. Mis on minu huvidega kokkulangev, ma olen nagunii käinud varem 
juba seal Eesti  Rahva Muuseumi kogudes vaatamas neid nõusid,  et...  et  väga hea on niisugune 
konkreetne ülesanne konkreetne tähtaeg et ma proovin, siis ma vaatan kas tuleb midagi välja.
Mhmh. Et sa... siis mõtled ka seda et sinu jaoks on äkki väga oluline see tagaside, mis sa sealt 
konkursilt saad? Eeldad sa mingit tagasisidet?
Ma isegi sellele ei mõelnud. 
Mhmh
jah, et noh ma ei teagi, jah. Sellele ma ei mõelnudki. Ma vaatan jah seal on põhiliselt tekstiil need 
teised osalejad. Ja ma usun et seal hindajate hulgas ei ole kindlasti keraamikuid mulle tundub et nad 
oskaksid mulle... mingit sellist spetsiifilist-tehnilist tagasisidet anda. 
Mhmh, aga sinu jaoks oli see siiski väljakutse?
Jah, muidugi, kuna mul jah jälle natukene uus lahendus, uus kaunistustehnika, uus glasuur, kõik on 
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selle jaoks konkreetselt olen välja mõelnud, siis loomulikult see oli väljakutse. 
Mhmh, mhmh. Aga kas sinu jaoks on oluline, et just ERM on selle konkursi korraldanud?
Nii ja naa. Et põhimõtteliselt  ka mõni muu korraldaja,  kui on selline konkurss...  see võiks olla 
huvitav...  no oleneks vist teemast. Aga eesti rahva muuseum on on nagu eriti  sümpaatne asutus 
minu jaoks.
Mhmh.
Nii et loomulikult see on... vist ikkagi huvitavam kui kui et see oleks mujalt korraldatud. Minu 
jaoks. 
Aga aga mis sind selle konkursi juures eriti  köidab, et  miks sa seda huvipakkuvaks üldse 
pead? 
No just seesama et püstitasin iseendale ülesande või tähendab võtsin siis selle ülesande mis seal oli 
ja  otsustasin  et  ma teen selle  ära  ja  põhimõtteliselt...  sellega  ma olen rahul  et  ma sellega sain 
hakkama. 
Mhmh, mhmh.
Et ma õppisin nüüd uusi asju tänu sellele. Et ma muidu oleks võib-olla oleks oleks ka midagi uut 
õppinud aga noh jälle teistmoodi. 
Mhmh, mhmh, et need raamid natuke pakkusid sellist... mmm et need need ikkagi suunasid 
sind ja ja pakkusid mõnes mõttes tuge et ütleme? 
Noh mõnes mõttes küll kuigi jah samas jälle seda... ei tasu nagu ka üle tähtsustada... et... et see oli 
niisugune nagu väljakutse aga ma ei läinud sinna konkursile nagu võistlema et mulle oleksid oluline 
see kas ma seal mingisuguse koha saan või... see on täiesti kõrvaline, et et mul on lihtsalt hea meel 
et ma just selle nagu iseendale püstitatud ülesandega sain hakkama. 
Mhmh, mhmh. Aga kuidas sa hindad selle konkursi vajalikkust?
Ma arvan et on väga hea, et selliseid asju korraldatakse.
Aga miks?
Huvitav  on  näha  mida  teised  teevad.  Just  et  seal  sellistele  käsitööinimestele  on  niisugune 
võimalus... võimalus ennast proovile panna või või midagi teha või nagu selline inspiratsioon ja 
väljakutse. Põnev. 
Mhmh, mhmh, aga kas sa...
võib-olla,  võib-olla  kui  tuleb näitus et  et  seal  ma ei  tea ju veel mis,  kõiki  kõiki  töid ei  ole  ju 
internetis veel üleval ma olen nii aru saanud. 
Jah, ei ole küll. Et kõik, osad on veel pildistamisel, et...
jah, just. Et et see võib tulla päris huvitav näitus, kui seal on praegu seal internetis on suhteliselt 
vähe asju aga et see võib olla ka lihtsalt huvilistele, mitte ainult tegijatele endile aga teistele ju ka 
huvitav vaadata. 
Mhmh, jah. Mmmm, kas on veel mingeid selliseid ootusi, mis sul selle konkursiga seotud on?
Ootusi? 
Mhmh.
... ma ei oska öelda et, ma ei usugi, et mul rohkem mingeid ootusi oleks. Et just et ma ei ma ei 
läinud sellele konkursile niimoodi võistlema... et ma ei ole üldse nagu piisavalt professionaalnegi 
veel. Et see oli mul nagu võimalus õppida.
Mhmh
see oli õppetund et need kes käivad kuskil koolis nendel on kursused ja ülesanded mida nad seal 
teevad ja mina siis võtsin endale nüüd selle ülesande. 
Mhmh, mhmh. Aga oled sa veel mõnel käsitöökonkursil osalenud?
Ei tule küll meelde, et oleks. 
Ahah.
Ega vist ei ole jah. Ei ole. Ja ega ma neist ei ole ka ma ei tea kui palju neid on ega võib-olla ei ole 
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väga kuulnud just selle pärast et... et ma ei kuulu kuskile foorumisse ja nüüd ma olen viimasel ajal 
hakanud teiste blogisid lugema. Nüüd siis ma nüüd näen, et on olemas mingid sellised konkursid ja 
see tundub väga huvitav aga... aga ise ma olen nagu ajast maha jäänud et ei ole veel blogi veel 
endale teinud, et võib-olla teen kunagi. 
Mhmh, mhmh. Et ühesõnaga sa oled mõelnud ka sellisele organiseerumisele, niiöelda?
Jah, aga mulle tundub et näiteks seal isetegija foorumis et ma olen seal käinud ja vahel lugenud, 
otsinud mingisugust nõuannet või mingit õpetust või... või midagi just nagu tekstiiliteemal. Ja siis 
mulle tundub et see on nii sissetöötatud ja nagu väga kuidagi välja kujunenud ja keeruline, et ma 
nagu ei oskagi, ei oskagi sinna nagu kuidagi liituda või osaleda selles. Nagu te ise ütlesite ka et 
nendel on mingisugused vot ma sellest aru täpselt ei saanud, aga mingi selline aimdus jäi et nendel 
on vist mingi, mingisugused sellised reeglid või või, või kombed mida mida sa pead eksole siis 
tundma või järgima et et seal osata või suuta kaasa lüüa. Ma ei ole suutnud, mul lihtsalt pole aega 
selle jaoks et ma istuksin ja loeksin niimoodi lõputult ja süveneks. Et aeg läheb nagu kõik töösse ja 
mujale olulisemate asjade peale ära. Sellepärast see on kõrvaline.
See ei ole sinu jaoks nii oluline lihtsalt hetkel?
Noh ei ole jah nii oluline olnud sest kuigi mul loomulikult ei oleks midagi selle vastu et rohkem 
teisi inimesi tunda ja näha mis tehakse, sest väga huvitavaid asju tehakse
Mhmh.  Aga  kui  me  nüüd  läheme  ERMi  juurde  siis  mida  sa  tead  ERMi  tegevusest  ja 
eesmärkidest?
No ERM saadab oma infokirja, eks ma sealt loen mis näitused jälle on ja mis üritused on.
Et peamiselt saad sa info ERMi tegevuse kohta siis sealt infolistist? 
Ma usun küll jah. Sest seal on vist kõik, need põhilised sündmused käivad sealt läbi.
Mhmh. Aga milline on sinu selline lähem kokkupuude olnud Eesti Rahva Muuseumiga?
Ma olen näitustel käinud, ma olen kogusid käinud vaatamas seal. Kõige lähem võib-olla ongi see 
kogude vaatamine. See on väga, väga väga põnev ja väga positiivne on olnud.
Mhmh. Aga kogusse sa oled lähe-läinud mingi kin-kindla eesmärgiga?
Jah. 
Mhmh, mhmh.
Ma olen just käinud neid savinõusid vaatamas. 
Mhmh, mhmh. Aga kui sa nüüd nende kogude peale mõtled, siis mis nende kogude ülesanne 
ja roll võiks olla?
Noh üks asi  on kindlasti  rahva,  rahvakunsti  ja  pärimuse ja  ja  kõigi  nende esemete  säilitamine, 
uurimine  ja  publitseerimine  ja  näituste  korraldamine.  Aga sealt  kõrvalt  muidugi  on  väga  väga 
meeldiv et... et lihtsalt huvilistele ja käsitööinimestele neid näidatakse. Et et selline lihtinimene, kes 
ei lähe sinna mingit teadustööd tegema et lastakse ligi ja ma saan minna ja ja ise vaadata, see on, 
see on nagu väga väga positiivne.
Mhmh, aga mis sa arvad kellele need ERMi kogud vajalikud on ja milleks, peamiselt?
No ma arvan et nad on ikka kõigile inimestele vajalikud. Sest seal on nii suur tükk Eesti ajalugu. Ja 
nii  imelisi  esemeid  et  see  on,  see  on  nagu  meie  kõigi  ühine  vajadus.  Et  see  ei  ole  ainult 
käsitööinimeste vajadus või ajaloolaste vajadus. 
Mhmh, mhmh eemm... aga mida sa mõtled selle vajaduse all, et võib-olla sa täpsustaksid?
Et  see ei  ole  nagu selline  konkreetne  materjal  ja  allikas  mingitele  inimestele  kes  vajavad seda 
kasvõi inspiratsiooniks või oma teadustöö kirjutamiseks, vaid see on... see on ikka... noh Eesti rahva 
ajalugu, on seal või noh suur osa sellest, materiaalne ajalugu mis on alles. Et seal püsiks seal püsiks 
alles ja seda oleks võimalik uurida ja... ja et kui inimestel kes kes ennast selle maaga seostavad, et 
kelle identiteet on sellega seotud et nendel kui neil ka ei ole hetkel seda huvi neil võib see tekkida. 
Et see kõik oleks olemas ja see ei kaoks ära, ei laguneks laiali. 
Mhmh. Aga mis sa arvad kui avatud ERMi kogud peaksid olema, sa korra juba mainisid ka 
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et... et sa sul on väga hea meel et nad on avatud, aga kui avatud nad peaksid olema?
Minu meelest ma minu meelest on praegu kõik väga hästi. Et nad päris niimoodi kindlasti ei peaks 
noh eriti kuna ma nägin mis seisukorras see kõik seal on et hoiutingimused et ega seal nagu väga 
hõisata midagi ei ole. Et... et see ei peakski olema niimoodi et igaüks tänavalt kohe tuleb, astub 
sisse ja lähebki sinna riiuli vahele. Aga et kui inimesel on on nii palju huvi, et ta helistab ette ja 
läheb sinna kohale ja siis ta tõesti saab näha seda mis teda huvitab, vot see võimalus on ju praegu 
olemas. Nii et minu meelest ma ei oska nagu midagi seal, vabandust, midagi seal arvustada et minu 
meelest on kõik väga hästi. Tõesti. Mina käisin neid nõusid vaatamas siis oli küll kõik väga hästi. 
Mhmh. No ma saan aru et sa oled sattunud ka sinna tahapoole peale, sinna riiulite vahele?
Jah
Et kuidas sul see õnnestus?
Ma helistasin ja ütlesin et tahaksin vaatama tulla ja siis mult küsiti, et millal ma saan tulla. Siis 
leppisime aja kokku, läksin kohale ja näidati.
Mhmh, selge, sest ma olen aru saanud, noh, jah, ma olen käinud seal tekstiilipoole peal, et seal 
on niimoodi,  seal  on eesruum ja siis  tagant ikkagi  tuuakse need nõud välja,  aga sinul  oli 
võimalus  kohe  minna,  või  mitte  nõud,  vabandust,  esemed,  et  sinul  oli  võimalus  ikkagi 
konkreetselt seal kodu-kogus sees käia?
Jah. Tekstiili ma ei ole käinud vaatamas nii et võib-olla seal võivad väga suured erinevused olla. Ja 
noh,  materjalist  olenevalt  on  ka  tegelikult  arusaadav  et  seal  võib-olla  seal  peavadki  mingid 
erinevused olema et savikaussi katsuda valgete kinnastega siis midagi ei juhtu sellega... 
mhmh
aga  võib-olla  nende  õrna  tekstiili  niimoodi  kõike  nad  ei...  noh  see  on  juba  selline 
muuseumispetsiifiline  et  ei  oskagi  nagu  sed-sed  ei  saagi  midagi  sellist,  arvatagi,  ei  tea  mis 
hoiutingimused seal peavad olema. 
Mhmh. Ja sinu eesmärk seal käies oli ikkagi uurida seda, kuidas nad on tehtud ja ja seal 
natukene mmmm eeskuju võtta? Või?
Jah, jah ma käisingi jah vaatamas et milliseid need Eesti sellised talukeraamika, see 20. sajandi 
alguse  oma  et  mida  on  tehtud  ja  millised  vormid  ja  tehniliselt  kuidas  see  tehtud,  missugused 
kaunistusvõtted on. Seda käisin vaatamas.
Mhmh, aga seda sa käisid nüüd selle konkursi ajal või juba varem?
Ma käsin varem juba ja siis ma käisin konkursi ajal ka ja siis mul oli see mõte ka et ma valin välja 
endale selle... nagu eeskuju. Aga kui ma sinna kogudesse läksin siis ma absoluutselt unustasin selle 
konkursi ja siis ma ainult vaatasin seda mida ma lihtsalt tahtsin uurida või mille kohta ma tahtsin 
teada. Nii et ma pidin lõpuks võtma sinna konkursile ikkagi sealt pildikogust ühe kausi, mida ma 
olin ise lasknud varem pildistada. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Nii  et  kui  ma nüüd võtan natukene kokku siis  sina ERMi kogude 
kättesaadavust üldiselt hindad heaks? 
Jah. Aga muidugi ma ei ole ju teiste kogudega näiteks ma ei tea metallesemed või tekstiil ma ei ole 
sellega kokku puutunud ja selle kohta ma ei oska midagi öelda. 
Mhmh.  Aga  kas  ERM saaks  võib-olla  veel  midagi  teha,  et  need  kogud  oleksid  mugavalt 
kasutatavad? 
No enda kogemuse kohta ma... või enda kogemuse järgi ma ei oska küll midagi muud tahta sest et 
see koguhoidja oli kohe väga väga sõbralik ja vastutulelik ja väga huvitav oli rääkida, hästi palju 
rääkisime, jagasime oma teadmisi seal vastastikku. 
Mhmh.
Et minul oli küll väga positiivne kogemus.
Mhmh, aga oled sa ka digitaalseid kogusid kasutanud?
Eee muuseumi infosüsteemi? 
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Mhmh
Jah, olen. Aga see on kehvake. Et seal on lihtsalt infot niivõrd vähe. Ja otsida on ka väga raske, et 
see on lihtsalt siis ta esialgu alles areneb.
Mhmh, mhmh. Et kuna sina oled Tartu inimene, siis sinu jaoks on sobiv see, et sa saad käia 
seal kohapeal kui sulle mingi huvi tekib. 
Loomulikult  oleks minul  ka hea meel,  kui  ma saaks  internetist  vaadata.  Aga jah,  see praegu... 
esiteks ei ole kõiki asju üles pildistatud ja teiseks need mis on pildistatud et seal infot on niivõrd 
vähe ja ei ole võimalik näiteks materjali kaupa otsida praegu. 
Mhmh, mhmh.
Nii et seda, noh see on niivõrd piiratud praegu selle kasutamisvõimalus. 
Et seepärast sa pigem ei kasuta seda? 
Noh, ma kasutan küll, ma vaatan seda. Aga... see ei anna nii palju. 
Mhmh.
Just kuna need kogumisraamatud. See info kui need inimesed kes on annetanud või või müünud 
või... noh kelle kaudu need on muuseumisse jõudnud, et see info mis nende käest ei tulnud seda 
näiteks internetis ei ole. Aga see on väga oluline. Ja seda saab just kohapeal vaadata. 
Mhmh. Aga kui sa nüüd ütleme kui kui ka see digitaalne kogu muutub paremaks, siis sa, mis 
sa arvad milline see digitaalse ja päris kogu vahekord võib olla et... et mis see digitaalse kogu 
funktsioon peamiselt peaks olema või võiks olla ja siis selle päris kogu?
....  Noh mõlemal  on  oma roll  et  kui  on  vaja  lihtsalt  mingit  infot  esemete  kohta,  siis  siis  see 
digitaalne oleks ju ideaalne.  Et teed kodus arvuti  lahti ja kui see info on seal olemas, siis sealt 
vaatadki. Siis ei pea minema kohale, kedagi ei pea tülitama... ei pea seal raamatutes lappama... see 
oleks ju suurepärane. Aga kui sa tahad ikkagi näha, kuidas see ese, noh tema selliseid noh valmista, 
kuidas ta on tehtud või või tema niisukest... kuidas ta on, kuidas ta on nagu käega katsuda näiteks 
või... või lähedalt silmaga vaadata siis sel-seda digitaalne kogu ei saa ju pakkuda ka siis kui ta on 
juba väga... väga kaugele arenenud.
Mhmh. Kas digitaalse kogu funktsioon siis mõnes mõttes võikski olla see, et sa saad seal teha 
eeltööd?
Jah, just. 
Mhmh, mhmh. Ja... nüüd kui sa mõtled endale kui käsitööharrastajale, siis mis on see, mis 
ERMis sind huvitab? Mida võib ERM sulle pakkuda?
... eeeh ERMi kogud loomulikult kõik, need esemed mis seal on ja ja kindlasti mitte siis ainult kui 
ma tegelen saviga siis saviga või kui ma tegelen tekstiiliga siis tekstiil vaid... vaid ka kõik muu, sest 
inspiratsiooni saab ju teiste teistest... teistest mat- teiste, teistelt materjalides tehtud töödest ju ka. Ja 
näitused muidugi on huvitavad et kui on mingi selline teema mis... mis kuidagi mingeid huvitavaid 
asju välja toob siis, siis näitusel on ju... mõnes mõttes palju lihtsam käia kui seal kogus. Et... et väga 
hea kui on kui on korralik püsinäitus, on püsinäitus seal praegu ka väga huvitav ta võiks muidugi 
veel laiem olla...
mhmh
Nüüd ma juba jõudsin jutuga kuskile unustasin selle küsimuse ära – mis see küsimus oli?
Mis on see et mida võiks ERM sulle pakkuda?
Noh eks ikka seda mis nad sinna on kogunud. Nii asju kui on huvi nende vastu siis et saaks neid 
vaadata. 
Mhmh. Et vaadata, aga kas veel midagi sinna juurde? 
Jah seda seda infot jah. Kogumisinfot loomulikult. Ja muidugi mis ERMis on on palju nende enda 
väljaandeid kus on ka sellist lisa nagu uurimisinfot et. Kuidas näiteks rahvariiete juures kotte kanda 
või milliseid ehteid... kanti. Sellist... sellist üldistust et need raamatud mis neil on seal need on väga 
head. 
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Mhmh, mhmh. Et kuidas midagi tehti ja, mis kusagilt pärit on kogu see info. Ja võib-olla ka 
siuke õpetus et need...
jah, jah, jah. 
Ja kui sa nüüd mõtled teise poole peale et mida võiksid sina ERMile pakkuda?
Seda ma küll ei tea. Põhimõtteliselt nad tahavad eee et inimesed eee noh nende kodulehel on olemas  
et inimesed võiksid neile, saata kirju oma igasugustest noorepõlve või ka lihtsalt argikogemustest. 
Seda ma tegelikult neid ma olen vaadanud neid teemasid aga kuna neid on seal nii tohutult palju, et 
siis võib-olla isegi see on kuidagi... nagu niimoodi ära ehmatanud et... et kui oleks ka võib-olla... 
selline konkreetsemalt välja hüütud üks teema et siis võib-olla võtaks ka kätte ja ja siis kirjutaks 
saadaks. Aga kui seal on kogu aeg niimoodi 20 teemat siis ei oska nagu valida või... või ei ole... 
igatahes ma ei ole selleni jõudnud jah seda ma ei ole küll teinud.
Mhmh,  mhmh.  Aga  kas  on  ka  mingeid  selliseid  takistusi  ERMiga  suhtlemisel,  oled  sa 
tajunud?
Ma küll ei ütleks. Seal on alati on inimesed olnud väga kenad ja väga vastutulelikud ja jutukad ja 
lahked kui mina olen seal käinud. Et seal näituse poole peal ja kogudes ja.. raamatupoes kus ma 
olen seal tuhninud ja küsinud ka palju... mul on küll väga head kokkupuuted olnud ainult. 
Mhmh,  mmm aga kui  sa mõtled  ERMi tegevuse  peale  siis,  mis  sa  arvad,  kas  ERM oma 
tegevuses, selle planeerimises ja korraldamises et kas ta peaks käsitööharrastaja huvide ja 
ootustega arvestama? 
Minu meelest ta teebki seda. Vähemasti minu jaoks küll... niimoodi on olnud. 
Mhmh. Aga kas on võib-olla midagi mida võiks olla kogude eksponeerimisel teisiti või või 
näituste  teemade  valikul,  selle  kirjasaatjate  teema  sa  näiteks  tõid  välja...  või  ürituste 
korraldamisel? Äkki veel midagi?
Mind huvitaks kui et oleks rohkem etnograafilisi näitusi.  Vahel on seal... suhteliselt kummalised 
teemad. Aga samas see ei määra mis mind huvitab sest et... muul publikul on jälle teised huvid 
võib-olla. Et ma ei oskagi jah et muidugi kui oleks neil ruumi rohkem et see... see põhinäitus võib-
olla  saaks  olla  selline  külluslikum  ja  põnevam  kui  oleks  oleks  pinda.  Aga  sinna  praegusesse 
praegusesse majja ilmselt ei mahugi rohkem et see on optimaalselt lahendatud. 
Mhmh, mhmh
et  võib-olla  jah  ainukene  see  ele-  kogude  elektrooniline  kättesaadavus  ongi  aga  sellega  nad 
tegelevad.  Vahepeal  otsisin,  käisin  ERMis  ja  ma  käisin  praktiliselt  kõigis  Tartu  muuseumides 
otsimas...  enda  majast  pilte.  Ja  siis  ma  sain  erinevatest  muuseumidest  jälle  sellise  suhtlemise 
kogemuse, kuidas kuskil vastu võeti sellist inimest kes niimoodi, koduloo, teemat, uurib ja pilte 
tahab ja tahab ka piltidest koopiaid ja Eesti Rahva Muuseum oli kindlasti üks kõige sõbralikumaid 
ja kenamaid kohti kust oli... oli küll noh kallis neid pilte tellida aga see oli täiesti teostatav. Aga 
samas ma pidin näiteks Tartu Linnamuuseumis käima kohal... ma ei mäleta kas 6 või 7 või 8 korda. 
Küll ei olnud seal õiget inimest ja siis tuli mul eraldi minna mingit paberit avaldust täitma ja... ja ma  
tundsin et ma olen nagu tüliks ja segan. See oli nii ebameeldiv. Aga Eesti Rahva Muuseumis... no 
absoluutselt ei olnud nii. 
Nii et sinu kogemus on olnud ERMiga väga positiivne? 
Jah. 
Ma mõtlen nüüd. Meil on enam-vähem nüüd kõik need teemad läbi käidud aga... mmm ühe 
takistusena sa mainisid ka võib-olla seda pildistamise raha näiteks. Et mmm ... see see on ka 
selline oluline aspekt, või?
Jah, kui oled selline harrastaja ja huviline ja mitte ei anna välja mingisugust väljaannet mis hakkab 
tohutult kas seda raha siis tagasi tooma või on mingid grandid seal taga. Et siis muidugi see on 
takistus. Aga samas ma ei oska ka öelda nüüd... et kui suur takistus see on sest samas see on selge et 
see on inimestele töö ja materjali  kulu...  et  mõnes mõttes see on õigustatud.  Et ma pigem olen 
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rõõmus ja tänulik et üldse see võimalus on. Et ma saan sinna minna ja seda tellida.
Mhmh, mhmh. Aga ja siis korraks tuli meil ka juttu sellest tagasiside andmisest, et, nende, 
näituse kontekstis näiteks, näituse teemade kontekstis et sa mainisid seda et kindlasti on seal 
ka teisi huvisid, kellel on teised huvid, aga mis sa arvad kas sinul eee on see võimalus või võiks 
olla see võimalus rääkida ERMile täpsemalt sellest, mida sina tahaksid seal näha? 
Kunagi oli mingisugune küsitlus internetis, ERMi poolt. Seal olid vist välja pakutud juba mingid 
konkreetsed näituste teemad ja nende hulgast sai valida. Et selles ma osalesin küll. Aga muidu... ega 
vist ei os- ei saa küll öelda et ma tunneks et mul väga see võimalus on. 
Mhmh. Et võib-olla see pool võiks olla natukene avatum või või et neid võimalusi võiks olla 
niimoodi nähtavalt rohkem?
Nii ja naa sest ega see näitus... ma ju tagantpoolt või sealt nagu muuseumi poole pealt ma ei tea 
kuidas neid näitusi tehakse, aga selleks peab olema seal taga keegi inimene, kes seda asja väga hästi 
tunneb ja kellel on see võimalus ja peavad olema lihtsalt rahad ja see, see ei ole päris niimoodi et 
inimene linnast tuleb ütleb et ma tahaksin nüüd hirmsasti näha, näiteks hõbeehete vanade hõbeehete 
näitust. Tahaksin näha neid... kodaratega rahasid näiteks. Et sellist näitust palun mulle. Ja siis nüüd 
kohe saabki nii teha. Sest esiteks inimesi on nii palju, neil on erinevad tahtmised, erinevad huvid, et 
kas  seal  parajasti  on  kedagi  kes,  noh,  suudab  selle  korraldada.  Ma  ei  tea  kuidas  see  töötab, 
sellepärast ma ei oska ka niimoodi nõuda või tahta või ma ei näe et see oleks probleem. 
Mhmh, selge. Aga kui me nüüd kokkuvõttes mõtl-  kui sa mõtled lihtsalt  selle meie tänase 
vestluse peale et kas on veel midagi selle teemaga seoses mida sa äkki ise tahaksid lisada?
...  selle  konkursi  kohta  ma  arvan  mul  ei  ole  nagu  midagi  eriti  rohkem öelda  sest  et  ma  seda 
põhimõtteliselt ütlesin et... isegi seal kogus käies ma absoluutselt unustasin, või et ma tahtsin seal 
selle konkursi jaoks sealt valida eeskuju välja et et minu jaoks Eesti Rahva Muuseum iseenesest on 
üks... Eesti kõige huvitavamaid muuseume... ja... minu kokkupuuted on olnud väga positiivsed et 
seda konkurssi nagu ei tasuks väga üle tähtsustada, aga minu meelest on väga tore, et nad on sellise 
asja korraldanud. 
Mhmh. 
Ega ma ei teagi... ka vist rohkem midagi lisada.
Mhmh. Aga hästi, aitäh sulle!
No pole tänu väärt!
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 10.5.5  Intervjuu nr 5: 5 KG

Nii minu esimene küsimus siis puudutab seda et, äkki sa räägiksid lähemalt, millist rolli sinu 
elus käsitöö mängib?
Oh-oh-oo. Ma ütleks niimoodi et et peale igapäevase töö teine põhiline asi minu elus. 
Mhmh
selle  pärast  et,  noh  see  isetegijas  moderaatoriks  olemine  juba  24/7  võtab  nagu  nagu  selle 
käsitööalase aja. Ja lisaks veel siis nee-need asjad ka mis ma ise teen.
Mhmh,  mhmh.  Nii  et  te  kulutate  igapäevaselt  päris  palju  aega  tegelikult  selle  käsitööga 
tegemiseks tegelemiseks?
Noh see on niimoodi et niipalju  kui kuipalju mul nende väikeste laste kõrvalt üldiselt jääb üle.
Mhmh, mhmh.
Mõni päev ei tee mitte midagi ja mõni päev on ka läheb ikka noh mõni tund. 
Mhmh, mhmh. Aga kui mitu aastat sa oled juba isetegija liige olnud?
Alates  algusest  peale.  Et  nädal  pärast  isetegija  avamist,  või  noh  asi  läks  pärast  seda  kui  ta 
kaalukatest nagu lahku läks. No minu leidmisest sai üleüldsegi see asi alguse. Ja siis pärast seda siis 
liitusingi sinna ka ja nüüd juba üle viie aasta. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga kas sa oled ka mõne teise käsitööühenduse liige või mõne seltsi 
liige? 
Ei ole.
Ei ole. Mhmh.
See võtab niivõrd palju ega ära et lihtsalt ei jõua ennast lõhki tõmmata igale poole.
Mhmh,  mhmh.  Eee  aga  nüüd see  konkurss  –  et  miks  sa  otsustasid  sellel  minu  lemmiku 
konkursil osaleda?
Eeee selle pärast, et tahtsin ust seda nõelakoda sealt arhiividest tolmu alt välja tuua.
Mhmh.
See on niivõrd ära unustatud asi ja ja samas käsitöölisele minu arust niivõrd hea ja praktiline asi. Et 
noh, tasuks uuesti kasutusele võtta.
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga kas sinu jaoks mängis mingit rolli ka see, et just ERM oli selle 
konkursi korraldanud?
Vot nüüd ma ei kuulnud.
Kas sinu jaoks mängis mingit rolli ka see, et ERM oli just selle konkursi korraldanud?
Ei. 
mhmh.
Minu jaoks oli oluline lihtsalt see teema. Teema oli piisavalt intrigeeriv, sest et mulle meeldib teha 
selliseid kiiksuga asju. Mulle ei meeldi teha näiteks mitte midagi mustrite järgi või... või või noh 
tavapäraseid selliseid asju  et  ma ikka tahan võtta  mingisuguse tavapärase mustri  näiteks  ja  siis 
midagi muud sellest eee totaalselt midagi uut välja mõelda. 
Mhmh.
Nagu sellel konkursil oligi et tavaliselt nagu need nõelakojad olid see... ümbris oli ju... oli ju alati 
metallist, mina tegin vastupidi. 
Mhmh. 
Et teadlikult vastupidi nende nende materjalide kasutamine. 
Mhmh, mhmh, et sind võlus siis lihtsalt see selline enda idee, mis sul tekkis?
Rikkumine. 
Mhmh, mhmh, okei. Aga aga kui sa nüüd mõtled selle konkursi peale et et võib-olla sa oskad 
hinnata selle konkursi vajalikkust et milleks või kellele see konkurss vajalik on?
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Tähendab selliseid asju võiks teha suurema kõlapinnaga. Siis noh selliseid nii noh ma ütlen ses 
suhtes suurema kõlapinnaga et et nende tavainimesteni ka seda rohkem viia et nemad näeksid neid 
tulemusi. Sest et praegu seal, vähe rahvast käib ERMis kohal, vähe rahvast ju, no ütleme suhteliselt 
Eesti rahvastiku arvuga võrreldes, et vähe rahvast ju vaatab seda internetilehekülge. Noh see info 
liigub suhteliselt kitsas ringis. Et kui näiteks sellist asja korraldada, siis võiks ju täitsa niimoodi... 
noh suurematest nädalalehtedestki lasta info mõned korrad läbi joosta ja ja täpselt samuti konkursi 
tulemustest. 
Mhmh, mhmh. Aga milleks? Miks te arvate miks see vajalik on?
Lihtsalt inimestele näidata et, noh mida, millised on võimalused ja mida tehakse praegu ja samas 
see üksiti ka populariseerib seda käsitööd. Et üks selline tähelepanek on mul ka läbi aegade, selle 
isetegija koha- koos olles, te-tekkinud et... alguses, kui see isetegija tekkis, siis oli see Eesti käsitöö 
oli suhteliselt selline noh, pooleldi nagu varjusurmas, aga siis see... läbi isetegija hakati avastama 
neid... igasuguseid mustreid ja ja linke ja kõike seda mida internet pakub ja ja samas siis avastati 
enda  jaoks  ootamatult  ka  käsitöö  läbi  selle.  Nii  et  alguses  oli  see  isetegija  nagu  selline,  noh, 
infopank.  Kust  sai  mustreid  ja  ja  lihtsalt  selliseid  asju.  Aga  nüüd  juba  on  rohkem kujunenud 
selliseks suhtluskeskkonnaks ja ja nõuandekeskkonnaks. Et seal on nagu... noh muutusi läbi teinud 
juba sel- võrreldes sellega mis, mis ta oli algusaegadel. 
Mhmh, mhmh. Eem, aga kui sa nüüd mõtled jälle selle konkursi peale,  et  et  kas sul selle 
konkursiga mingeid ootusi ka oli seotud? Ei?
Ütleme nii, et mul oli meeles kõigepealt esiteks see lõpptähtaeg kuulise nihkega. Ma vaatasin et ta 
lõpeb aprilliga ära. Ja siis mul tekkis see... sellega hästi-hästi kiire. Ja siis tekkis eee selline nagu 
ülepeakaela tegemine lõpuks ja siis see tulemus oli hästi lihtne. Muidu mul oli plaanis ikka... veidi 
keerukam tulemus ja ja veidi rohkem näidata neid vahetatavaid nõelakodasid sinna selle keti otsa.
Mhmh. 
Aga noh, see selleks. Et... tänu sellele et see asi mul nagu nii kiireks läks siis ega mul erilisi ootusi 
ei ole ei olegi sellega seoses. Enda seisukohast võttes sest. Sellepärast et ma tean mida ma olen 
võimeline tegema ja ma tean mis tasemel ja välja kukkus. Just sest tänu sellele kiirustamisele et ma 
olen selles mõttes hästi kriitiline. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga sa nüüd mainisid seda et et see konkurss võiks ka populariseerida 
käsitööd, et et kas ta siis võiks ka üksiti populariseerida ERMi või teadvustada ERMi? 
Läbi selle kindlasti jah. Kindlasti. Et ERMis on ju need kogud on on ju noh... mõõtmatult suured ja 
samas ega seda infot ei liigu ju, mis seal kogudes on. 
Mhmh.
Ja mida sealt leida saaks. 
Aga on sul mingeid mõtteid ka võib-olla kuidas see info võiks paremini liikuda? 
Oh-oh-oh.  Sõltub  noh,  mida  sealt  ERMi kogudest,  noh,  populariseerimise eesmärgil  ette  võtta. 
Vastavalt sellele siis tuleb leid- noh otsida kanalid läbi mille. Sest et ükskõik mis konkurssi kasvõi 
korraldadagi ikkagi tasuks eelnevalt ka noh läbi ajakirjanduse, läbi suurte päevalehtede see info 
lasta ka. Sest et siis võib leida rohkem osalejaid konkursile. 
Mhmh, mhmh. Aga te  arvate,  et  see  konkurss  oleks  huvitavam kui  seal  oleks  väga palju 
osalejaid. Ta võidaks sellest?
Kindlasti võidaks. Seda eee see seda kasvõi sellepärast et siis konkursi tase tõuseks. Tegelikult selle 
viimase noh konkursi tase oli, noh kriitiliselt võttes ikkagi suhteliselt madal. Minu-minule jäi silma 
ainult  kaks  asja.  See samas seal üles riputatud Mareli,  noh ma ütlen kasutan foorumi nimesid, 
Mareli sõba ja teine oli siis see eee ehe, mis oli tehtud see... ta oli nagu teise kategooria all sinna 
riputatud aga aga ta ei ole ju tegelikult autentne ehe.
Ja-jaa. Et ei ole. et...
Ta on ikkagi noh, modifikatsioon. 
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Mhmh, ja-jaa no selle  me tõstsime ümber seepärast et  see inimene algul  oli  paigutand ta 
valesse kohta natuke. et...
et, vot olid need, ainult need 2 asja nagu noh jäid nagu silma. Mis nagu ütleme vaatad peale... et mis 
nad teisele inimesele et noh nüüd siis sellest eristus noh et mis tõesti nagu mulle oleks meeldinud. 
Aga ülejäänud on noh... ma paneks võrdusmärgi et see hinne... keskmine. 
Mhmh,  mhmh.  Aga  mmm kui  sa  nüüd  võrdled  isetegijat  ja  ja  mmm või  mõndasid  teisi 
käsitöökonkursse  nüüd selle  minu lemmikuga et  kas  sa oskad ka mingeid erinevusi  välja 
tuua? 
Eee noh isetegijas endas on näiteks aeg-ajalt konkursse olnud. Ja ära noh siin on veel nagu noh 
tasapisi käib ka töölauas töö et et mida üldse nagu noh välja tuuagi konkursiga välja. Ja siis on alati 
niimoodi  et...  ikka  mõtleme  seda  ka  et  kui  konkurss  saab  läbi  et  kasvõi  noh...  korrakski  noh 
ajakirjandusest või sellest kasvõi tulemusedki läbi lasta. Ikka on aeg-ajalt huvi tuntud. 
Mhmh, mhmh. 
Ja vist just on sel-selle konkursi korraldus... aa üks asi mis tuleb veel meelde on ühel aastal oli... 
niikaua kui ma ei mäleta kas see oli konkurss või... või oli mingisugune... lihtsalt lapitekid või ma ei 
mäleta täpselt. Aga oli niimoodi et Sampo pangas oli lõpuks veel näitus. Nendest sellest nendest 
tulemustest. Et see oli selline hästi hästi tore. Et siis avalikult said tavainimesed ka neid tulemusi 
vaadata. Vist oli vist oli Pärnu Sampos. Selle info saab isetegijast täitsa üles kaevata kui on abi. 
Mhmh,  mhmh.  Aga  kui  sa  nüüd  mõtled  natukene  ERMi  peale  siis  mida  sa  tead  ERMi 
tegevusest ja tema eesmärkidest?
Noh eks see on nii nagu muuseumil ikka. Muuseumil on omad eesmärgid ja ja noh, näiteks selline 
asi... mis mul endale südamelähedane on on needsamad mustrid, rahvuslikud tikandid. Ja-ja mul on 
lausa koos sõbrannaga plaanis ka midagi raamatu moodi kokku panna sellel teemal Virumaa kohta. 
Et selles suhtes ma nagu midagi täpsemat rääkida hetkel veel ei taha et kuna, kuna läbirääkimised 
ERMiga on veel pidamata. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga... mhmh, jah? Jah, et et aga ikkagi nüüd ERMi tegevus laiemalt, 
et üks asi on need kogud ja ja et et sa ütlesid et nagu muuseum ikka aga aga mida sa mõtlesid 
sellega, nagu muuseum ikka?
Noh  ma  mõtlesin  seda  sellega  et  see  muuseumi  sisene  töö.  Noh  see  teaduslik  töö,  see  nagu 
muuseumis ikka. Aga see laiem pool noh... ma ei ole olnud seal ERMi leheküljel eriti tihe külaline 
ka, see on ka fakt. Et ma seda mis on nagu väljapoole suunatud seda sellega ma ka eriti kursis pole 
ja näiteks ajakirjandusest ju ka ei jooksnud eriti läbi. Väga üksikud asjad vist on nagu noh... et mõne 
väikese nupukese läbi aegade läbi niimoodi ajakirjandusest läbi jooksnud et jääb nagu märk maha 
aga üldiselt ikka selline... selline oma seinte vahel toimetamine nagu. Loodetakse vist selle interneti 
peale või ma ei tea... et laiemat kõlapinda läbi ajakirjanduse mul nagu ei meenu.
Mhmh, mhmh.
Ükskõik mis konkurss või ükskõik mis korra- mis oleks seal korraldatud tegevus.
Mhmh, mhmh aga milline on...
näiteks seesama konkursside info mis on ikka ta jookseb läbi selle uudislisti. Läbi ERMi uudislisti, 
aga kui sa ennast sinna liitnud ei ole sinna uudislisti siis sa... siis sa seda infot lihtsalt ei saa.
Noh see info saadeti tegelikult ka ajakirjandusse aga noh see on see, mida ajakirjanikud üles 
korjavad, mida mitte.
Jah.
Mhmh, jah, hästi. Aga...
ja  noh üks  asi  mis  soovitus  on  ka,  noh ma olen teinud ka  sinna Maalehe  lisasse  Targu Talita 
kaastööd. Et teinekord kui on midagi siis ma võin näiteks nendest sellest sinna kirjutada. Et et noh 
ka see võimalus on olemas, sest Targu Talita on selline koht, noh ta ei ole küll selline uudis eksju 
aga see on selline mida inimesed vaatavad ja isegi panevad näiteks kaustade vahele koguvad ja ja 
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noh see info mingil määral säilib. Ja kui ta on selline nagu väikese ülevaatejutuna või kuidagi sinna, 
noh, ringesse pandud siis, siis ta nagu tekitab rohkem huvi ka. 
Mhmh,  mhmh.  Aga  milline  on  olnud  sinu  senine  lähem  kokkupuude  Eesti  Rahva 
Muuseumiga? 
Mmm praktiliselt null. Sest et ma ei ole eriti Tartu inimene. Ja sinna Tart- siit Põhja-Eestist sinna 
Tartusse jõuda see võtab... võtab jälle päevakese korraga ikka ajast ajast enda kätte ja ja lihtsalt noh 
näiteks kas väikeste laste kõrvalt lihtsalt ei jõua. 
Mhmh. 
Sul ei ole sellist päevakest enda jaoks näpistada et lähed ja oled ja vaatad.
Mhmh, mhmh, mhmh. Mmm aga aga kui sa nüüd mõtled ERMi kogudele siis mis sa arvad 
milline on ERMi kogude ülesanded ja roll?
... mmm tähendab... ma räägiksin siis pigem niimoodi et sellest mis mind või sellest osast mis mind 
ERMi kogudest huvitab. 
Mhmh.
Mind  huvitab  rohkem  see  rahvuslik  pool.  See,  noh  need  rahvariided  ja  see  see  suund....  eee 
tähendab... mis see küsimus konkreetselt oli?
Et mis need ERMi kogude ülesanded ja roll on? Kuidas sina seda näed või sõnastad enda 
jaoks?
No eelkõige on noh, muidugi olemasoleva info säilitamine, see on selge. Aga samas... ERMis mul 
on, mulle tundub et seal on see info küll on olemas aga aga ütleme tavakasutajale nagu eriti pole 
kättesaadav, sest et näiteks kasvõi, noh ma räägin sellest millega ma ise hetkel tegelen rohkem. On 
need käised näiteks. Et et neid hakata välja tooma siis see võtab, sealt fondidest siis, see võtab jälle 
omaette aja. Ja sa ei saa näiteks ka neid nii mõõtmatult palju kohe ühe päevaga välja küsida et et see 
oma töö see kontsentreeritult ühe päevaga näiteks ära teha. Ja noh see on ka arusaadav sest et noh 
nendele museaalidel on säilitustingimused ja ja kõik omad kriteeriumid kuidas neid võib kasutada ja  
vaadata ja nii edasi ja nii edasi. Aga ikkagi noh kui sa tuled kusagilt kaugemalt, siis see ajaline... 
ajalimiit seab omad piirangud. Ja kui sa tahad midagi ikkagi ära teha siis tekivadki käärid. Ühelt 
poolt muuseumi jõud ja teiselt poolt see... sinu ajaline ressurss, mis sul parasjagu kasutada on. 
Mhmh. 
Ja näiteks kui neid... museaalid näiteks oleks kasvõi suu- noh... suures osas digitaliseeritud et oleks 
läbi arvuti kättesaadav, siis oleks neid kogusid võimalik rohkem kasutada. Aga aga noh see on jälle 
selline et ERMil ei ole seda ressurssi et neid kõike nii kiiresti ja korraga teha. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Et aga kui sa nüüd mõtled selle digitaalse kogu peale ja selle kogu 
peale mis füüsiliselt ERMis asub et... et mis mis nende kogude funktsioon võiks olla või milline 
on... mis on see erinevus, et mille jaoks on vajalik üks ja mille jaoks vajalik teine? 
Eeeeh näiteks tekstiilide puhul. Ta neid ikkagi lä- aja jooksul ikkagi kahjustuvad. Tahad või ei taha, 
ikkagi. Ta on ta on füüsiline asi ja ja tekstiil säilib halvemini kui paber või mingisugune digitaalne 
infokandja. Ja kui näiteks seesama infogi käiste kohta oleks ikkagi ära pildistatud ja sinna netti 
korralikult üleski pandud saaks kasvõi tasu eest kasutada või laenutada või mis iganes. Siis näiteks 
ei oleks vaja kogu aeg neid museaale sealt fondidest välja tuua et need võiksid olla oma omades 
parimates säilitamistingimustes ja ja noh nii nad säiliksid ka paremini. Et samas siis saaks kasutada 
seda paber või või digitaalset infokandjat sellesama füüsilise asja kohta mis on muuseumis olemas. 
Et ma pidasingi silmas selles selle digitaalse infokandja...  infokandjana nagu seda füüsilise info 
digitaliseerimist mis on ERMis. Mitte ainult see mis on paberil vaid ka see, mis on esemelisena. 
Mhmh, mhmh. Et see võimaldaks siis ära teha päris palju eeltööd?
Jaa see see on väga mahukas eeltöö jah. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga mis sa arvad kes need põhilised ERMi kogude kasutajad võiksid 
olla?
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Eeh. Näiteks kasvõi koolid. Näiteks kasvõi käsitööringid. Mida iganes. Et vot sellest kuidas saab 
selle info suudad rahvani viia. 
Mhmh, mhmh.
Millise millise sihtgrupi sii- see millised eest leiab. Näiteks on ju olemas käised millel on erinevaid 
tikandeid. On olemas väga lihtsaid tikandeid. On olemas keerulisi tikandeid. Näiteks on ju arhailine 
lihtne see mingi näiteks eelpistes tikand ja võr- võrdluseks siis  kasvõi mingisugune kardtikand. 
Need on ju hoopis erineva raskusastmega. Kui on näiteks mustrid oleksid saadaval kohe niimoodi 
siis näiteks õpilase- õpilastele koolis oleks ju jõukohane kasvõi sellessamas eelpistetikandis omale 
käised tikkida mis iganes. Või või muid rahvuslikus stiilis asju. Aga näiteks... neid keerulisemaid 
asju saavad profid teha. Nii et see on täpselt niimoodi seinast seina see info ja sihtgrupi leidmine. 
Mhmh, mhmh. 
Sellest kuidas ja midagi jälle suunata.
Mhmh, mhmh. Aga noh teistpidi mis sa arvad kui  need kogud üldse peaksid olema? Kas 
igalühel  peaks  olema  sinna  ligipääs  ütleme  kui  me  räägime  nüüd  nendest  füüsilistest 
kogudest?
Vat füüsiliste  kogudega ongi  niimoodi et  kas see  ligipääs on põhjendatud.  Kas see museaal on 
sellises seisus et et igaüks võiks iga päev seda välja näiteks küsida. Et see tuleneb juba sellest. Kas 
kas avada see asi kõigile või mitte. Ikkagi eesmärk on muuseumil ikkagi säilitamine. Kui see ikkagi 
hakkab  kahjustama  seda  museaali  siis  lihtsalt  seda  ei  saa  niimoodi  kogu  aeg  välja  tuua.  Ja 
sellepärast olekski et näiteks olekski hea kui ükskord selli-sellise info saaks digitaliseerida... ja ja 
arvutisse näiteks ja siis ei oleks enam vaja selliseid asju kogu aeg fondidest välja küsida. Ka neid 
mis on nagu halvas seisus ja mis nagu... ülevaate saamiseks või kaardistamiseks või kogu selle info 
talletamiseks  oleks  vajalik  et  ülevaade  saada  et  ikkagi  noh  ilmselt  no  kasvõi  uurimustööde 
tegemisel ikkagi vajad mingisugust  infot.  Siis  piisab juba ka sellest  ka digitaalsest  infostki  mis 
saadaval.
Mhmh. Aga millal digitaalsest infost ei piisa? Millal on vaja tegelikult sinna kogusse kohale 
minna?
Eeeh. Kui on tegemist enamasti ikkagi uurimistöödega. Midagi põhjalikumat. Kui on vaja rohkem 
seda näiteks materjali ennast. 
Mhmh.
On ju, on ju neid kootud kangad on ju on ju igasuguses on labases ja ja igasuguses muus koes 
kootud ju. Ja ja kuidas ta on kootud ja ja ja õiged toonid ja kõik muud asjad. Kõik need hakkavad 
lõpuks mängima, kui kui noh, mingid teadurid uuri-uurimistööd teevad.
Mhmh.
Noh võib-olla ainult sellistel juhtudel tekib vajadus minna kohale ja selline asi fondist välja küsida. 
Aga muul- muudel juhtudel piisab täiesti sellisest digitaalsest infost. Kui see on näiteks filmitud kui 
on noh niimoodi et joonlaud on peal ja ja piirresulutsioon on piisav ja... ja eriti raske on pildistada 
näiteks valgetikandeid. Pildistad ära aga tulemus on ikkagi valge laik. Et et noh kuidas see info sealt 
kätte  saada  et  sealt  näiteks  mingit  mustritki  maha  joonistada  või  mis  iganes.  No  on  piisavalt 
keeruline töö. 
Mhmh, mhmh. Mhmh. Mmm aga kui sa nüüd mõtled käsitööharrastajatele kas neil võiks ka 
ikkagi olla see õigus näiteks käia seal aeg-ajalt ja vaadata kuidas mingi asi tehtud on?
Ma arvan küll et on. Aga samas jälle mida ma pidasin selle digitaliseerimise alla silmas oli see et et 
100% kogu info sellest esemest millest pildistati aga see näiteks millised on õmblused seestpoolt. Et 
et põhimõtteliselt et ei tekikski olulist vajadust seda eset ennast kätte saada sealt kogust. Et see asi 
teha niivõrd korrektselt. Ja see ongi see koht tegelikult noh millest ma tahan ERMiga rääkida et teha  
ettepanek et. Noh ma olen sõbrannaga suuteline selle töö teatud piirkonna kohta ära tegema. 
Mhmh. 
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Aga kas ERM jälle on huvitatud sellest? Et noh siin on see... kokkupuutepunkti küsimus. 
Mhmh. Hästi no siit meil ongi hea tegelikult minna edasi nüüd mmm selle teema juurde et, et 
sina ja ERM et et kui sa mõtled endale kui käsitööharrastajale siis mis on ERMis see mis sind 
huvitab?
Eelkõige rahvariided ja... ja tikandid ja ja kogu see ra-rahvusliku tekstiili pool. 
Mhmh, mhmh. Kas on veel midagi mida ERM võiks sulle pakkuda?
Sõltub sellest noh muidugi ka igasugused need trükised ja need asjad mis on seal kohapeal. mmm 
Selline.... noh, kirjalik info.
Mhmh. Ja kui nüüd vaadata teiselt poolt, siis mida võiksid sina ERMile pakkuda?
Vat see ongi selle koostöö selle sama digitaliseerimise osas. Et eks see noh, selline noh reaalne 
pakkumine. Sest et ma igapäevaselt tegelen ka arvutis joonestamisega. 
Mhmh, mhmh. Tahaksid sa lähemalt rääkida sellest et...
Minu töö 
Ei ma mõtlen selles mõttes et et mis pakkumine see ERMile konkreetsemalt oleks? 
No see ongi see et näiteks seesama info noh kä- näiteks käised võtame. Et tikandid, mingi piirkonna 
kohta, kirjutad maha. Et kogu see info mis on ERMis olemas kogu see info maha pildistada, teha 
niiöelda töölehed. 
Mhmh. 
Kus on kirjas kõik mõõdud on kirjas, kus on kirjas noh ütleme mis kangaga on näiteks tegemist, kus 
on kirjas, kui pikk ka ütleme käiste pits on eraldi pildistatud suuremaks. Ka et kõik kõik detailid 
oleksid olemas. Ja ja siis eks hiljem noh, ma olen suuteline ka pitside kirja välja kirjutama.
Mhmh, mhmh. 
Et noh minu see... kuigi ma pole käsitööd õppinud kusagil eraldi et aga noh tänu minu enda huvile 
on... selline silmaring ja ja tegevusvaldkond on üsna seinast seina. Selline mida ta noh tavategija 
isegi koolis ei pruugi õppida. Alates seal mingisugusest Türgi sellest aiapitsist, nõelpitsist kuni kuni 
ma ei teagi mille... Rumeenia pitsini ja ma ei tea milleni veel välja. 
Mhmh, mhmh. 
Sellised mille-mille tavainimesest noh, tava-tavainimene ei pruugi isegi mitte teada. 
Mhmh, mhmh. Aga aga kas sa siin ei arva et et see see kui sa oled füüsiliselt ise asud kaugel 
nendest ERMi kogudest et see võiks takistuseks osutuda? 
No vot see ongi see et et tulla näiteks päev-kaks kohale, pildistada selle info kõigepealt maha ja siis 
näiteks kodus eee ma saan teha arvutis selle asja nagu töölehtedeks valmis konkreetselt.  ERMis 
oleks ainult selle koha selle vajaliku info mahapildistamine ja mõõtmine, väljamõõtmine. Et kogu 
muu töö ma saan teha näiteks kodus. Ma ei pea olema füüsiliselt ERMis kohal.
Mhmh ja sa oleksid valmis seda tegema?
Oleksin valmis. Ja juhul kui näiteks ERM annab piisava võimaluse mulle neid asju ise pildistada et 
ma ei pea nende eest tasuma. See ongi see kokkupuutepunkt et kas on huvi või ei ole huvi. Et selge 
on  see,  noh,  see  et  kuna  mul  on  plaanis  ka  sõbrannaga  koos  raamat  teha  nagunii.  Oma  oma 
kodukoha  tikandi-  tikanditest  siis  ja  sellest  kus  me  juured on,  põhiliselt  Virumaa.  Et  kuna  me 
tahame nagunii ka raamatu teha ja samas ma tean et ERM tahab ka millalgi teha, et kas nüüd siis 
see see meie huvid kattuvad või on näiteks mõistlik siis hoopis omad omad ressursid ja ja aega seal 
suunata mõne teise piirkonna jaoks, sest et selge on see näiteks et me- et meie ei lähe ja ega hakka 
sellist asja kohapeal tegema kusagil mingis noh Setus või või või Võrumaal või kus iganes mujal. Et  
ikkagi omast omast piirkonnast ikkagi haarme kinni. Et noh muus osas noh ERMi kogusid ma ... ka 
edaspidiselt.  Aga aga noh näiteks selle sama raamatu kirjutamise kohapealt  meil  on plaanis ka 
minna  kohalikesse  muuseumidesse.  Aga  kusagile  Järvamaale  või  või  Võrumaale  me  niimoodi 
käima ei hakka lihtsalt. 
Mhmh, mhmh, mhmh, mhmh. Aga nüüd ühe takistusena ka nende ERMi kogudes käimisel 
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näiteks või ERMi kasutamisel sa mainisid seda jah lihtsalt seda vahemaad. Et aga kas on veel 
mingeid takistusi? 
No põhimõtteliselt ongi teine takistus see, kui palju seal sa saad päeva jooksul sealt välja küsida. Ja 
ja kui palju sa võid seal pildistada. Õigemini on niimoodi et ERMis sa ise pildistada ei tohigi seal 
kohalik fotograaf, see peab pildistama siis. Ja noh see on ka jälle selline küsimus et noh, ma tahaks 
ise pildistada sellepärast et ma tean kuidas ja mismoodi mul on seda infot vaja. Mul on lihtsam see 
asi ise ära teha kui see kui ma pean hakkama veel mingit fotograafi eee nagu seletama mismoodi ja 
kuidas. 
Mhmh,  mhmh.  Aga  kui  sa  lähed  sinna  pildistama  siis  põhimõtteliselt  sa  kohtud  selle 
fotograafiga? 
Eee ma ei oska öelda, mul noh olulist vajadust seda ei ole. Näiteks see info mismoodi mul on seda 
vaja see ei pea olema perfektne ilus ju klantspilt. Kasvõi valgetikandi puhul – pigem olgu seal peal 
vari, aga oluline on see et ma saaksin vot välja lugeda selle info. 
Mhmh.
See info oletavus on number üks. 
Mhmh, mhmh, mhmh. 
Ja näiteks noh, mis mind selle kohaliku fotograafi juures natuke kriitiliseks teeb on see, et kasvõi 
sinna muisigi üles riputatud pildid on pildistatud niimoodi, et näiteks eee et nende silt ei paista välja 
korralikult. See peaks olema ka niimoodi et on kui pildistad siis on loetav see info ka mis on see 
ERMi number ja mis paikkond. See on üks see on ju ka esmane asi et, selline asi  noh kui ise 
pildistada siis kasvõi eraldi paberile on kirjutaksin välja ERMi numbri, paikkonna ja sinnasamasse 
juurde siis on niimoodi et seesama info, esmane info on mul olemas ka fotol endal. See ei lähe 
kaduma. 
Mhmh, mhmh.
Sellised tehnilised detailid et kui sa... noh oled sellega varem kokku puutunud siis sa lihtsalt tead 
sellist asja ka sest...
mhmh. Mmm aga aga mis sa arvad kas sinu hinnangul kas ERM peaks oma tegevuses sinu 
kui käsitööharrastaja huvide ja ootustega arvestama? 
Ma ei kuulnud?
Kas ERM oma tegevuses peaks arvestama sinu kui käsitööharrastajate huvide ja ootustega? 
Ükskõik,  mis  moel  siis,  kas  kogude  eksponeerimisel,  näituste  teemavalikul,  ürituste 
korraldamisel, muus tegevuses?
Noh ma ei oska öelda sest et minu huvid ja minu tegevused on... ikkagi niivõrd noh... erinevad 
üldisest et et et minuga arvestada siis... jah, tekib küsimusi ja ja probleeme ERMi jaoks. Sest ma 
tahan ikkagi midagi enamat kui kui tavavaatleja või või tavategija. 
Mhmh, mhmh. Mis see enamat on?
...  näiteks ma tahan mingeid erilisi  pitse, näiteks ma tahan mingeid erinevaid tehnikaid kusagilt 
leida, näiteks mis mind huvitab, mida ma millest ma isegi kirjutasin korra on seesama ..... Vir-Viru-
Jaagupi kudumistikand 
mhmh.
Sellised sellised asjad millest on võib-olla ainult mingi killukene säilinud, millest nagu noh, vaatad 
peale siis otse nagu infot kätte saada poleks võimalik aga samas, läbi arvuti on see asi võimalik. 
Niimoodi noh ümber joonistada ja 
Mhmh, mhmh, aga selle jaoks et sina saaksid siis oma selle info kätte, mida sul selle jaoks vaja 
on? Kas sul on vaja eksole ligipääsu kogusse ilmselt, kas sul on vaja ka spetsialisti, kas veel 
midagi? Võimalust seal pildistada?
No eelkõige on vaja ligipääs sinna kartoteekidele ja kogule. 
Mhmh.
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Et et teada mis seal on ja ja siis siis ma saan seal enda jaoks veel vaadata välja mis mind huvitab. Ja 
ja  siis  vastavalt  sellele  et  noh kas  mul  on vaja  seda noh koha-  seda töötajat  sinna juurde veel 
seletama või mitte et see on juba teine küsimus. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Hästi. Aga kui sa mõtled nüüd enda kui isetegija liikmele eee siis mis 
sa arvad kas mmm isetegija või teie teie kogukond niiöelda ühiselt et kas teie võiskite olla 
ERMile arvestatav koostööpartner?
Ma arvan küll.
Ja kus need koostöökohad olla võiksid?
Kasvõi seesama konkursside populariseerimine,  isetegija on ju,  on ju näha et  ta on populaarne. 
Kasvõi läbi selle et, noh ma olen nüüd, ma olen isetegija ma olen kirjutanud kohati ka isetegija 
tegemistest seal Targu Talitas ma võin ju sama teha ka sellesama ERMiga. 
Mhmh, mhmh.
Et noh... võimalusi on. 
Mhmh, mhmh. Aga ma nüüd, võib-olla tekitab sul veel mõtteid et ma esitan siukse väikse 
loetelu et... et kui sa mõtled käsitööloomingu säilitamisele, kirjeldamisele, eksponeerimisele, 
siis  näiteks  avalike  andmebaaside  testimisele,  koostööprojektidele  erinevatele,  siis 
näituseruumide andmisele käsitöönäituste korraldamiseks. Veel midagi? Või või mis sul sellest 
loetelust mõtteid tekitab? 
Eeh.  Noh  oleks,  oleks  ju  ideaalne  kui  näiteks  oleks  võimalik  ERMi  kogusid  eksponeerida 
maakondades,  või  kohalikes ait-  noh näiteks  rändnäitustel.  Ka ka see aitaks  kaasa.  Siis  näiteks 
selline võimalus et kui nad tuleksid näiteks mingi rändnäitus kohalikku muuseumi, siis läbi selle 
kohalikku ajakirjandusse info ilmuma nupukene ja ja siis ma usun et inimesed tuleks rohkem seda 
vaatama ja saaksid ka ERMiga, noh... endale kontaktid luua läbi selle. Kokkupuutepunktid. 
Mhmh, mhmh. 
Sest et ikkagi noh Tartu on selline koht et et sinna tulla, siis sa pead endale ikkagi aega varuma. Aga 
kui sul selline sinu kodulehel, siis sa võtad mingi tunnikese-kaks ja sa saad ära käia. Ma arvan.... 
Sellel paaril tunnil ja ja tervel päeval noh sellel on ikka vahe vahel. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga nüüd see sama küsimus et... mis ennem sinu kui isiku käest et et 
kas teistpidi kas ERM peaks oma tegevuses näiteks nende isetegijate liikmete ja aktiivsete 
käsitööharrastajate huvide ja ootustega arvestama? Et... et mitte ainult sinu kui üksikisiku 
vaid ka... 
no see on pilt on ikkagi niivõrd lai et et noh... ERMi kogud on ju ka niivõrd suured et siin peabki 
tegema valikuid et... et mida ja kuidas. Üks asi võib pakkuda ühele huvi, teine asi teisele nii et siin 
ee- siin ei saa sellist noh... ühtset joont hoida ma arvan. 
Hästi. Aga kui sa nüüd mõtled meie tänase vestluse peale niimoodi üldiselt siis kas on veel 
midagi, mida sa selle teemaga seoses tahaksid lisada äkki?
Noh ikka see mis ma olen korrand et  ikka see reklaam. Suurem reklaam läbi ajakirjanduse kui 
midagi sellist suuremat toi-toimetatakse ERMis. Mis rahvale võib suuremat huvi pakkuda. Et kogu 
see info ikkagi liigub suletud ringis.
Mhmh, mhmh.
Ja näiteks kasvõi, noh, koolidessegi infot saata. Kasvõi sellesama mingisuguse infolisti kaudu või 
siis kohalikesse raamatukogudesse veel eraldi saata info. Näiteks teha mingisugune flaier ja siis 
saata see ja siis mida näiteks saab kasvõi siis välja printida või... jah mis iganes. See vajab natukene 
mõtlemist kuidas oleks otstarbekam. 
Aga mis sa arvad selle konkursi kohta veel korra ma küsin et et mis sa arvad kas see konkurss 
võiks olla, võiks jääda ja kas ta võib-olla peaks olema regulaarne või mitte? 
Ta võiks olla isegi regulaarne. Ja võiks jääda. Sest et siis sellisel juhul ta leiaks suuremat kõlapinda 
ja ja tekib huvilisi juurde. Kui on ainult ühekordne ettevõtmine siis see see jääbki ainult tihtipeale 
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jääb korraks. 
Hästi... aga ma ei tea et mmm kui veel on mingeid mõtteid... või praegu ei tule hetkel midagi 
pähe?
No sai üsna pi-pikalt-laialt ju räägitud. 
Hästi. Aga siis suur aitäh.
Palun.
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 10.5.6  Intervjuu nr 6: 6 AV

Jah.
Aga lähme teemaga edasi. A kust see mõte teil üldse tuli selline asi teha – kas varem on kusagil teha 
sarnast asja või või see on täitsa siuke?
Konkurssi? Te mõtlete konkurssi?
Et kas tellimus oli nagu ERMi poolne mingisugune turundus-turunduskanal leida või või? 
Mmm no selle idee no see idee oli tegelikult üsna täpselt olemas minu juhendaja peas. 
Ahah.
Kes  eee  kes  on  muuseumikommunikatsioonigrandiga  seotud  et  uurib 
muuseumikommunikatsiooni.  Ja  selline  sihtgruppide  kaasamine  ja  ja  muuseumi  töös 
kogukondade  osalemine  et  see  on  selline  üks  üks  muuseumikommunikatsioonivorme 
kindlasti. 
Mhmh, selge.
et...  et kui välismaal  käia erinevates muuseumides siis  neid...  kuidas inimesi  kaasatakse ja 
noh, siinsamas Eestis eks et et on erinevaid viise kuidas inimestega üritab muuseum suhelda 
et...  et  kui  eee  kui  varem võib-olla  muuseumit  nähti  pigem sellise  varakambrina siis  siis 
praegu tänapäeval on muuseumil ka palju teisi funktsiooni. Et...
mhmh, ma nüüd ütlengi et meil oli samamoodi näiteks seal kultuuriakadeemias oli sepapraktika. 
Noh on igal lennul olnud ja kaks kaks korda niiöelda kaks aastat on see sepapraktikat. Et et selle 
raames me nagu käisimegi kogu kursusega tegelikult ka seal... ERMi ERMi laos ja ja ja sealt me 
siis igaüks nagu püüdiski vaadata tegelikult endale mingid esemed välja mida sepistada. Et sealt 
tehti  nii  üht  koma  teist  tegelikult.  Võiks  öelda  et  isegi  pooled  nagu  tegidki  konkreetselt 
mingisuguste jooniste järgi midagi. Et noh nagu see minu minu tööd on nagu ka sealt nagu et maha 
joonistatud niiöelda tegelikult. Ongi konkreetselt ERMi ERMi kogust nagu võetud asjad. 
Mhmh, mhmh. 
Et ma ei tea kas te sellest olete ka midagi kuulnud et meil selline üritus on toimunud või või?
Ei sellest ma ei ole. Et...
et  selle  eestvedaja  oli  meil  Mikk  Freiberg  üks  Tallinna  kunsti-  kunsti-  kunstiakadeemia 
kunstiülikool kuidas ta nüüd on selle õppejõud üks kes annab meile ka sepandust niiöelda. 
Mhmh, jah, sest  ma olen aru saand et  muuseum suhteliselt  tihedalt  koostööd ikkagi  teeb 
nende... erialadega mis siis otseselt puudutavad käsitööd või nagu teie ütlesite.
Jah, et no ma ka ei tea kelle poolt see initsiatiiv nagu tuli sealt kas nagu meie selle õppejõu poolt või  
või ERM ERMi poolt pakuti välja aga noh see ei olegi tähtis et. 
Mhmh, mhmh. Jah aga see on...
jah et et sama sama mõte nagu mis teil tegelikult vist ilmselt min- mingis mõttes et... et kasutada ka 
ära ERMi andmekogu mitte lihtsalt vaatamiseks ja imetlemiseks vaid siis nagu ka midagi muud 
nagu sellest teha onju. Taastoota.
Mhmh, mhmh, ja-jah.  Jah, et  igasugused sellised asjad on ju mis  muuseumi ümber nagu 
käivad et on siuksed toredad. 
Jah, jah.
Nii et muuseum kahtlemata saaks anda palju rohkem ju endast välja kui...  kui ta ei oleks 
lihtsalt selline kogu, suletud kogu, kus me teame et mingid asjad säilivad. 
Nojah vaat et Eestis ongi see asi ka et ega info nagu tegelt, väike riik küll aga info üldse ei liigu 
tegelikult eksju. Et noh kasvõi ERMi tegemistest või või noh tavainimene kes nagu noh siin tõesti 
ongi nagu te räägite ka et siin isetegija või kullaketrajad kõik räägivad kõik on teada onju, aga 
väljaspoole nagu laiem mass nagu ei tea tegelikult midagi. 
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Mhmh, jah.
Et on mingisugune hästi kitsas ring tegelt kes on kuskile kuskile infovälja nagu sattunud kunagi, 
midagi on võib-olla meelde jätnud siis .... seal aeg-ajalt et sealt nagu tuleb seda infot onju. Aga aga 
üldiselt  küll  on jah et  ma olen ise ka vaadanud samamoodi et  vabaõhumuuseumil ja kõigil,  no 
vabaõhumuuseum on võib-olla veel kõige paremini ennast promond minu meelest. Et nende info 
nagu jõuab veel kohale võib-olla sellepärast et nad on Tallinnas eks nad seal. On ka välisturismi ja 
muud asja et. Aga teistel küll jah on küll väike riik ja kõik aga ega info ei liigu tegelt küll. Et selles 
mõttes on nagu väga hea kui... noh igasugune algatus ja niiöelda igasugune selline ettevõtmine. 
Kindlasti anab nagu kõlapinda kõlapinda juurde jälle et. 
Mhmh, jajah. Aga selge. Nüüd me tegelikult räägimegi nagu sisuliselt juba teemast ja ma võin 
öelda, et ma saladuskatte all et ma vahepeal lülitasin sisse ka selle salvestamise. 
Ahah, okei.
Ma olen natukene meie juttu juba üles kirjutanud arvutisse.
Ei ole probleemi. 
Mhmh, aga aga kuna me sel teemal juba nagunii räägime et siis ma tegelikult hakkaksin omal 
järjest oma küsimustega pihta et...
jah.
Et siis me jõuame... jõuame võib-olla otsaga kuskile lõpuks välja ka et...
a teil on mingisugune test mida igaühel on samad küsimused niiöelda, kõikidele vastata?
Ei see ei ole test no see on selline küsit- või küsitluskava on mul niiöelda enda jaoks et need on 
lihtsalt need teemad, mia ma tahaksin läbida et et saada ülevaate...
et  see  on  nagu  konkreetselt  selle  selle  tööga  nagu  seotud  see  et  te  olete  ise  need  küsimuse-
küsimustiku nagu välja mõelnud onju?
Jah, jah jah ja siis pärast...
ma olen ikka vahest imestanud et kuidas... näiteks ma olen kaitseliidus ka ja siis ka üks magistrant 
kes tegi, ma ei mäleta mis see oli aga tegi, kas see oli ka... turundusalal ei olnud aga aga mingit 
organisatsioonijuhtimist ja oli võtnud mingisuguse mingisuguse uurimustiku ette ja siis püüdnud 
nagu kohandada seda absoluutselt konteksti mitte sobivaga onju. Et seepärast nii et kas enda välja 
mõeldud et siis tõotab paremat tulemust võib-olla. 
Noh jah see küsimustik ja... jah eks ta ikka peaks ikka jah lähtuma sellest teemast ka et. Et 
mingid üldised printsiibid muidugi on mida peab jälgima aga... 
mhmh, okei. 
Aga... ma hakkan siis...
ma ei sega rohkem vahele.
Ma loodan et te kohe hakkate rohkem rääkima veel, jah. Aga ma küsin kõigepealt seda et 
millist rolli käsitöö teie elus mängib?
No viimasel ajal järjest suuremat kogu aeg kuna ma olen ka seal kultuuriakadeemias niiöelda, õpin 
rahvuslikku ehitust. Et... ikka väga suurt rolli. Kusjuures noh ega mulle tundub ka kui nagu vaadata 
ringi siis ega eks see hakkab... tundub et see on nagu siuke tõusev trend jälle ikkagi. 
Mhmh, mhmh.
Et selle üle on ainult hea meel muidugi. 
Aga kui kaua te käsitööga tegelenud olete?
Jube  raske  on,  ega  ma  selles  selles  mõttes  ei  mäleta  ennast  kui  mingit  käsitöömeistrit  või 
käsitöötegijat. Kogu aeg ma teen siukest et et eluaeg on nagu midagi tehtud kogu aeg et lapsest 
saadik et... nikerdatud ja noh...  ikka siuke isetegija rohkem et... see on nagu hobi ka nagu olnd 
pigem et nüüd ta on nagu kasvand nagu välja siukseks tööks nagu eriti et. Et noh ma ei oskagi 
ennast nagu, noh ma ma ei võta seda kui mingit mingit erilist taotlust et noh see käibki nagu minu 
elu juurde et.
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Mhmh, aga käsitööst on nüüd välja kasvanud teil töö? Selline teenistus?
Nojah selles mõttes et  noh see rahvuslik ehitus niiöelda ka et  noh see see käsitööpalkehitus ja 
maakiviehitus ja paekiviehitus ja kasvõi need sepandusasjad et noh see on ju kõik käsitöö tegelt. Et 
see on see defineerimisküsimus muidugi et noh...
mhmh, mhmh, mhmh. 
Et see on kindlasti, tegelt on jah, mis siin ikka defineerin, kindlasti on käsitöö, muidugi mängib 
suurt rolli. 
Mhmh, mhmh, nii et igapäevaselt teil kulub käsitöö tegemisele siis päris palju aega?
üldiselt jah. Et noh aina vähem kogu aeg sellepärast et aega aega on muidugi suhteliselt vähe ja ja 
kui  oma ettevõtet  pead  siis  tegelikult...  mingi  hetk  hakkab selle  juhtimise  peale  nii  palju  aega 
minema ja muude asjade peale et... et noh siis ongi iga iga hetk kui saad niiöelda kuskilt kinni 
haarata siis on hea nautida ka seda. 
Aga ettevõte pakub siis ka sellist käsitöö...
Jah ehitusteenust jah. Et käsitööehitus jah, rahvuslik ehituse, ütleme traditsioonilise ehituse teenust. 
Mhmh.
Palgindust ja ehitust ja sellist. Laastukatuseid ja savikrohvid ja lubikrohvid ja sellised asjad kõik. 
Nagu  sellised  asjad  me  nagu  võiksime  teha  et  noh.  Ka nagu  üks  mõte  nagu...  lõpetanutele  ja 
üliõpilastele siis  mingi väljundit leidnud seal. 
Mhmh, mhmh. Aga miks te sellel konkursil osaleda otsustasite?
Ma vist juba enne vastasin ka et tegelikult meil õppejõud nagu... helistas mulle et kuule, sul selline 
asi, too siia, noh. Ja siis ma andsin tema kätte ja ta tõigi sinna.
Ahah. See õppejõu nimi ei jäänud mul ka ennem kahjuks linti - siis ma veel ei lindistand.
Mikk Freiberg, Mikk Freiberg. 
Mhmh, mhmh, emmm aga sa otsustasid konkursil osaleda aga kas see oli sinu jaoks kuidagi 
oluline ka, et ERM on just selle konkursi korraldanud? 
Mkm.
Ei?
Ei.
Mhmh, aga miks?
Ma ütlen ausalt, ega ma ei süvenend eriti sellesse. et... et noh kui arvati et see töö võiks seal olla siis 
las ta siis olla ega mul selle vastu midagi ei olnud aga ega... et noh selles mõttes et need olid täiesti 
praktilised  tööriistad  mul  enda  jaoks  tehtud  konkreetselt.  Need  on  mul,  need  on  mul  pidevalt 
tööriistade kotis nii et et et... et ma lihtsalt võtsin välja sealt hetkeks ja saan mingi hetk ilma nendeta 
hakkma et las nad siis olla seal et kui kellelegi ei meeldi siis miks mitte.
Mhmh, mhmh, mhmh.
Ta ei olnd nagu, need ei olnud mul tehtud kunsti tegemise pärast niiöelda. 
Mhmh.
Nad ongi praktiliselt tööriistad praktilised tööriistad mis on igapäevaselt kasutusel. 
Eeemmm, me natukene rääkisime sellest varem ka küll aga aga ma nüüd küsin veel ikkagi 
uuesti et mmm kuidas sa selle konkursi vajalikkust hindad? Et kas sellist konkurssi on vaja?
Konkursi enda pärast teda ilmselt ei ole vaja onju? Aga just just just see mõte nagu et... et ikkagi... 
massidesse tulla, et populariseerida natukene ikka ikka jälle mingisugune kõlapind on juures eksju? 
Mhmh.
Et sellepärast noh... mina isik- mina enda jaoks ma ei oska hinnata seda konkursi vajalikkust et... et 
mulle ta ilmselt ei anna midagi selles mõttes et noh et ma selles mõttes ei anna et ma ei oota sealt 
midagi. Et minu jaoks ta ei ole nagu tähtis aga kes nagu noh, ma ei kujuta ette kes on tõesti, sel-
selles mõttes ei olegi tähtis et ma ei ole nagu kunsti tegija eksju. Ma tegin endale lihtsalt ühe asja 
mis mul vaja oli ja oligi kõik minu jaoks et... et aga mingites ringkondades... eks ta ikkagit võib 
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vajalik olla jah see konkurss ka konkursi pärast niiöelda. 
Mhmh, mhmh, mhmh. 
Aga muidu niiöelda turunduse poole pealt ta on hea lüke, kindlasti. 
Mhmh, aga kas sa pead seda konkurssi millegipärast enda jaoks ka ikkagi huvipakkuvaks või 
mitte? Et see oligi...
ma ei tea kuidas teised on nagu teinud kas eee kas mõned tööd on nagu tehtudki konkreetselt selle 
konkursi jaoks või?
Mmm, jah, ma arvan et enamus.
No vat jah täpselt vat see ongi nagu see erinevus et... ilmselt vat selles mõttes see ongi see et ma 
nagu ei oska seda konkursi pärast praegu seda asja hinnata et... et noh võib-olla kui oleks olnd 
ülesanne selline konkreetselt et see kuupäev on see konkurss et nüüd... tuleb sinna teha mingi asi. Et 
noh siis ta oleks hoopis teistsugune kontseptsioon olnud minu jaoks loomulikult. 
Mhmh, mhmh. Selge aga kas sa sel juhul oleksid näiteks osalenud? Oleksid sa mõelnud sellele 
et osaleda kui oleks öeldud et...
ma vist, ma vist ei oleks praegu selles mõttes osalend et ma ei oleks selleks aega leidnud lihtsalt. 
Mhmh.
Et eee noh... jah ma praegu ei oleks selleks kindlasti antud hetkel ma ei oleks kindlasti aega leidnud 
selle jaoks. Et hakata selle jaoks midagi tegema. Et noh võib-olla kui mul oleks olnud, noh ongi 
täpselt  kui oleks kui oleks nagu varem teadnud ja ja...  ja noh tegelikult  meil  selle sepapraktika 
kontseptsioon viimati oligi selline et ikkagi teha ERMi asja järgi ja et sellega oleks nagu sobind 
küll. Et sellega oleks nagu sobind küll ja tegelikult oli seal töid veel mida oleks võind vabalt saata 
sinna. Aga nüüd see lõpp läks nii kiireks tegelikult et... need tööd olid tõesti päris huvitavaid töid 
seal, meil... praktikal ka olemas et jah. 
Ja selle sepapraktika raames te käisite siis ka ERMis vaatamas asju mida siis järgi teha? 
Jah-jah, jah. Noh sealt oligi... päev läbi kondasime ringi seal ja ja ja siis igaüks veel, joonestas 
omale sobiva eseme üles et ja siis... noh soovituslik oli siis nagu sealt midagi leida ja teha et jah see 
ei olnd nagu kohustuslik konkreetselt et. Aga üle poolte kindlasti tegid. Seal tehti mingeid ahinguid 
tehti järgi ja-ja-ja. Seal veel veel mõned mõned vidinad sealt sellelt. Et mõningaid tööriistu ja siis 
isegi oli neid igasugu nikerdamispeitleid tehti sealt järgi mis leiti kusagilt ja...
aga see oli teie jaoks huvitav?
Oli ikka muidugi. Seda nagu nautisid kõik seal et. See oli nagu jube jube hea mõte tegelikult et ma 
ütlengi et ma ei tea kust see mõte tuli kas ta oli selle juhendaja peas sündind või või oli siis see, või 
oli nagu ERMi poolt välja käidud ikkagi. 
Mhmh, mhmh.
Et see praktika niuke nagu ta oli ta oli ... oktoobris meil, oktoobris-novembris, kuskil. Et noh kõik 
kes selle mõttega lagedale tuli ma ei oska öelda. Aga mõte oli hea iseenesest muidugi. 
Mhmh,  mhmh.  Mmm aga kui  sa  nüüd natukene laiemalt  mõtled siis  mida sa  üldse  tead 
ERMist, tegevusest ja eesmärkidest?
Midagi. 
Kas mitte midagi või midagi ikka tead?
Ei no selles mõttes et nüüd tänu sellele et me nagu kooliga oleme seal käind ja me oleme kooliga 
mõned näituse teinud seal, et noh tänu sellele ma nüüd mõnda inimest sealt tunnen ja et... ja-ja-ja 
olen seal käinud ja tean nagu midagi rohkem aga ilma selleta ma ei teaks küll midagi. 
Mhmh, mhmh, aga näitused, mis näitused?
See ole kuskil meedias nagu tähele pand ka tegelikult aus olles mingeid erilisi kajastusi  et.... et 
kindlasti on aga minu kõrvust on need küll nigu mööda läind jälle mingil põhjusel et...
aga mis näitustest praegu jutt oli, sa ütlesid ERMis näitusi tegemas? Kuidas? 
Meil  oli...  näitustest  mõtlete  mis  ERMiga  on  tehtud  või?  No  meil  on  olnud  seal  meie  enda 
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rändnäitus niiöelda mis oli siis teise... esimese lennu lõpunäitus. 
Mhmh.
Esimese lennu lõpunäitus ja siis  oli  meie...  meie eriala akrediteerimisnäitus kus me tegime ühe 
rändsauna sinna. 
Mhmh.
Ja rändsauna ja siis meil oli seal... noh üldiselt tutvustasime oma eri-eriala rohkem nagu. Et oli nüüd 
tükk aega seal üleval et ja... tänu sellele ma natuke olen natuke nagu olen nagu tuttav seal jah, selle 
ERMi teemaga nüüd. Ja noh tänu nüüd sellele viimasele käigule ka seal nii et noh, arhiivides et... 
ja see ongi nüüd siis sinu senine lähem kokkupuude Eesti Rahva Muuseumiga? 
Ja, jah, mhmh. 
Mhmh. Emm... aga sa mainisid et... eee te käisite siis seal kogudes ka, terve oma grupiga. Et 
mis sa arvad et mis eee nende ERMi kogude ülesanded ja roll võiks olla? Või on?
No see ülesanne tegelt ongi praegu ta on üsna... et ma saan aru muidugi need on vanad esemed seal 
ei saa nagu lubada seda et kõik käivad ja näpivad ja ja vaatavad ja kisuvad ja uurivad ja puurivad 
et.. et noh tegelt on ikkagi see et nad on ikka üsna üsna üsna niiviisi luku taga seal et see on siuke... 
see ligipääs on üsna üsna keeruline vist tegelikult... või ma ei tea, mul tundus vähemalt. Et aga noh 
eks sellel on omad põhjused muidugi, et need et need asjad peavad ka säilima niiöelda. Et see see 
seab nagu omad tingimused sinna. Aga aga see ongi nüüd vist nagu et ta võiks nagu rohkem olla 
niiöelda avalik et, kuigi ta noh... ta vist tegelikult ongi muidugi et ERMil on ju endal see.... eeh mis 
see koduleht on kus on neil need igased pildimaterjalid ja asjad kõik ülal, kust saab tellida niiöelda 
neid pilte ja skaneeringuid ja ja... on vist olemas küll mingi – ei tule see aadress nüüd meelde?
ERMi koduleht? Aaa – te mõtlete muisi või?
Muisi jah täpselt muidugi. Jah. 
Mhmh, mhmh.
Et noh selle kaudu idee järgi nagu... ma ei tea kui palju seal neid esemeid üleval on muidugi. Aga 
noh. Noh tegelikult ongi võimalused vist peaaegu olemas kõik aga nende, nende teavitamisega, 
võimaluste nagu teavitamisega peaks nagu vaeva vist nägema natukene veel. 
Mhmh. 
See on ongi hästi kitsa ringi nagu teema tegelikult et et... et siuke tavainimene peab ma ütlen mingi 
asja noh, ma ei tea, tõesti tahad mingit eset leida kuskilt et noh, iial keegi ei leia sellel muis.ee 
lehekülge üles niiöelda et... et selliste asjadega võiks nagu küll... ma ei tea sealsamas... ma arvan ei 
olegi  ERMi kodulehte  vaadanud kas  seal  on...  kas  seal  on  näiteks  muisile  mingi  viide  näiteks 
olemas või? 
Mmm... ma ei oska ka praegu vastata. Minu meelest seal nüüd avalehel küll vist midagi ei leia, 
kohe avalehel. 
Kogude siin mingi link olemas aga 
Aaa ERMi kogud, et... jah aga siit otseselt muisile nüüd seda
Ei ole nagu jah, noh näiteks 
peab otsima ikkagi ütleme. Et kui siit kuskilt läheb...
et ongi see esileht, mis seal esilehel on mõned, mõned uudised niiöelda ja... et noh et seda eks see 
on täpselt et... sellega nagu seda kannatab küll ja küll nagu arendada seda... kasvõi see kodulehe 
lihtsus ja loogilisus ja see et sa tõesti leiad sealt nagu vajaliku asja üles et... et noh ongi siin on, 
lähed siia kodulehele, mis siin on, noh mingi asi on siin, loed selle läbi ja ongi kõik et noh. Et 
mingit siukest kohta ei ole nagu see et vau et näed et voh järgmine kord mingit siukest asja on vaja 
siis ma saan siit vaadata kohe onju. Seal on siuke kaootiline jutt on üleval et... ... too näitus ja see 
näitus ja viimase aja ja ongi kogu koduleht et noh, et mis ma teen selle infoga noh?
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga millised need kogu-kogude funktsioonid olla võiksid?
No mina ei tea no üks funktsioon oligi muidugi see mis me tegime et seda on inimesel võimalik 
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tutvuda seda käes hoida ja-ja, ja järgi teha kasvõi, et noh, ma ei tea, mina vaatan nagu tööriistade 
poole pealt  et  ma...  muid asju.  Noh samas jälle muidugi samuti  need käsitöölised muud kasvõi 
tekstiiliinimesed et... eks sealt... muuseumikogu ikkagi mitte neid noh funktsioon ongi see et mitte 
neid ära peita kuhugi eksju. Vaid et igaühel oleks võimalik tutvuda sellega. Lihtsalt. Et selleks sa ei 
peaks  tegema  mingisugust  aval-avaldust  kuskile...  komiteele  ja  siis  keegi  otsustab  et  tulge 
kolmapäeval kell  15:20 kohapeale  ja  ...  See võiks nagu kuidagi  lihtsamalt  kättesaadav olla aga 
noh... eks see eks see muidugi kõik ikka raha taga kindlasti ma saan aru et kõik asjad on nagu laiali 
mööda Tartut seal ... et oleks üks kindel koht kus sa saad minna ja, ja võtta ja vaadata teha siis oleks 
vist asi natuke lihtsam.
Mhmh. Te mõtlete nüüd seda ERMi uut maja äkki või?
Jah. 
Mhmh. Et te arvate et mõned probleemid võib-olla see lahendaks?
Muidugi, kindlasti kohe. 
Mhmh. Aga seda digitaalset kogu muis.ee seda ei ole sa kasutanud siis eks? Sain ma õigesti 
aru?
Jah, ma tellisin sealt paar nädalat tagasi ühe suure pildi ja ja kõik toimis, niiöelda.
Mhmh, mhmh. A jõudsid sa seal ringi ka vaadata, selles kogus?
Ma otsisin oma kindlat asja. Et otsisin Lõuna-Eesti suitsusauna pilti vana. Leidsin ühe väga kihvti 
pildi. Muidugi seal on ka see häda et eks nad ei ole veel jõudnud võib-olla kõike digitaliseerida 
onju. et...
Mhmh, mhmh. Eemmm, aga kui sa nüüd veel korraks annaksid sellise üldise hinnangu ERMi 
kogude kättesaadavusele, et...
ma ütlen ma ei oska niiväga hinnata seda sest ma ei ole nagu... ma ei ole niisama midagi otsind et... 
et see see pildi-pilditeema oli mida ma otsisin aga... tolle ma leidsin üsna lihtsalt üles. Et too nagu 
toimis onju. Et ongi võib-olla lihtsalt see teema et kõike ei ole jõutud veel digitaliseerida lihtsalt. 
Mhmh. Aga kui sa mõtled nüüd et üks kogu on see mis on füüsiliselt kapis, mida saab vaadata 
siis niiöelda ERMis ja teine on digitaalne siis... mis peaks olema ühe ja teise funktsioon? Või 
eesmärk?
No see digitaalne kogu ikkagi see et noh mõnda asja sul ei olegi vaja käes hoida eksju? Sest pildist 
täitsa piisab, kasvõi needsamad fotomaterjalid mis on onju. Seda fotomaterjali on ju roppu kanti 
tegelikult seal. 
Mhmh.
Et noh, mis sa sest ikka näpu vahel hoiad et vaatad selle pildi ära, kui sulle meeldib, kui on vaja, 
tellid ära ja ongi kogu moos eksole. A noh samas nagu need tööriistad on eksju siis see digitaalne 
kogu nagu aitab ikkagi... noh mine otsi neid sealt ERMist sealt üles sealt.... nendest ladudest sealt 
riiulite kaupa ja kastide sees igal pool seal. Kes see sorteerib neid. Selles mõttes on küll hea et kui 
nendest esemetest on ikkagi pildid tehtud et sa saad oma esmase valiku nagu ära teha ikkagi ennem 
seal. Püsikokku otsima kes see neid töötajaid sulle sabasse paneb sinna eksole sörkima. Et ta siin 
kastis on ja seal kastis et selles mõttes et see digi, digiandmekogu on ikka ülitähtis minu arust.
Mhmh, et ta annab võimaluse eeltöö tegemiseks niiöelda. 
No muidugi, täpselt jah. Noh teine asi on see ka et ega sealt kastidest noh näitas ka ju see kogemus 
et ega sealt ei pruugi nagu kõike üles leida et seal on mõnes kohas on ilusti tõesti suured esemed on 
ilusti riiuli peal lähed vaatad ühelt poolt ja teiselt poolt aga... kasvõi mingid peitleid ja värke aga kui 
seal tööriistad olid väiksemad siuksed et... kuskil kasti sees ja 10 kasti on üksteise peal ja siis no... 
no sa pead ikkagi seal  sorama ja vaatama ja siis on seisab sul keegi seal ukse peal seljataga ja 
vaatab kella kogu aeg et... et jah isegi tundsin et et kui tegelikult kui ma just mõtlesin et kui ma 
nüüd tahaks nagu minna uuesti sinna mingisugust, noh mingit tööriista või mingit eset otsima et siis 
kindlasti  peakski  võtma niimoodi  et  ei  lähe mitte  kambaga vaid lähed ise  sinna ja  võtad nagu 
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rahulikult onju. Aga see eeldabki seda et siis peaks olema mingisugune eeltöö tehtud sest et kes see 
kes see sinuga seisab seal ruumis niikaua et... sa saad seal päev läbi kolistada niiöelda. 
Muuseumitöötajast hakkab ka natuke kahju?
Ei no ma mõtlengi et noh kui ta seal seisab seal kellaga seal ukse peal ja vaatab kurva näoga sulle 
otsa kogu aeg et noh... et see ei ole ka päris see eksju. 
Mhmh, mhmh. 
Ja noh sellest ongi vot see et... noh mõnes mõttes ongi nagu suht raskesti kättesaadav et sa ei saa 
nagu lubada endale seda et sa lähed sinna ja... et ma nüüd lähen ja vaatan kolistan seal ringi onju. Et 
sa ikkagi pead suhteliselt täpselt nagu teadma ikkagi ennem mida sul konkreetselt vaja on ja kus see 
asub isegi et... et selles mõttes jah see see muisi teema mulle nagu, kui ta oleks nagu veel suurem 
osas osast esemetest nagu pidid tehtud siis oleks nagu... ikka väga hea. 
Mhmh, mhmh. Aga kui sa mõtled üldse nüüd sellise muuseumide erinevatele funktsioonidele 
siis mis sa arvad et mida ERM võiks sulle pakkuda?
No kõike seda mis ta nimi ütlebki eksju et Eesti Rahva Muuseum et... nojah see info, see infobaas 
on üldiselt väga vajalik et et see et see nüüd olekski see koht kust sa leiad selle asja üles mis sa 
tahad onju, see on üks üks funktsioon onju. Teine asi on ikkagi need näitused. Mis korraldatakse 
kogu aeg et. Et kolmandat funktsiooni ma ei tea, kas seal on ka olemas mingisugune niiöelda siuke 
number kuhu sa saad helistada et mingit infot küsida et nad ilmselt siis saadavad sind kuhugi mujale 
niiöelda. 
Mhmh.
Et ma ei tea kas kas tal selline funktsioon peaks olema et et ma nüüd ma ei tea tahan midagi Kihnu 
seeliku kohta küsida ja helistan sinna onju. Kindlasti keegi muga räägib seal sel teemal kui ikkagi 
on  keegi  kes  teab  sellest  midagi.  Aga noh ma ei  tea  kas  nüüd see  peaks  olema nüüd esmane 
funktsioon et ta oleks selline... infopagas niiöelda. 
Mhmh. 
Et ilmselt võib-olla ikka rohkem ikkagi see et... et sa saad minna ja ise vaadata ka kõike seda asja 
seal. 
Mhmh, mhmh. Mmm aga aga kui sa mõtled nüüd seda teist poolt, ennast, et mida sina võiksid 
ERMile pakkuda?
Mhmh. Ooh. Vot ma nüüd sellele küll ei oska öelda, vastata midagi eriti. 
Mhmh.
Sa oskad mind suunata kindlasti oma küsimustega veel edasi. 
Ma ei  tea vaatame.  Et millised need koostöövõimalused olla võiksid,  et  äkki  midagi  tuleb 
pähe?
Noh seesamagi  näitus mis praegu on tegelikult  eee noh ma ei  tea kas  sealt  tuleb,  kas seal  siis 
tehakse mingi näitus või see on niisama mingi konkurss või kuidas kuidas see välja näeb ega ma ei 
teagi?
Ahah no see konkurss ideaalis võiks küll lõppeda jah, näitusega õigemini ta lõpebki näitusega 
et et kas nüüd sinna küll päris kõik tööd üles pannakse et see jääb nüüd žürii otsustada et 
esialgu konkursi tingimustes on välja kuulutatud see et valitakse kummaski kategoorias 10 
paremat tööd mis siis pannakse ülesse. Aga aga kui žürii leiab et see on võib-olla natuke liiga 
kitsendav siis siis ma arvan et nad võivad ka panna sinna rohkem asju. Või kui nad arvavad 
et veel võiks midagi kuidagi teistpidi mõelda et... et noh eks žürii otsustusõigus on seal ka, 
üsna suur, ma arvan.
Aga noh muideks minnes selle küsimuse juurde tagasi mis sa seal küsisid et et tegelikult meil on ka 
üliõpilastega ja lõpetajatega ja kooli esindajatega tehtud siuke, siuke selts nagu Rahvusliku Ehituse 
Selts eksju. Ja ja meil on nüüd viimased viimasel suvel nüüd toimus käsitöökoolitusi hästi palju, 6 
koolitust ja see aasta on plaanis üks seitse-kaheksa koolitust teha, kus on igasugu kasetohu päevad 
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ja ...  tegemine ja ja igasuguste tööriistade tegemine ja ja  kõik siuksed käsitööasjad et  võib-olla 
sellega seoses oleks küll võimalik koostööd teha täitsa tegelikult. 
Mhmh, et siis seltsiga koos ja ERM?
Jaa jaa.
Et leiaks sellise ühise... võib-olla ühised huvid?
Jah  et  noh,  ma ei  tea  kas,  kas  see  eksponaatide...  muideks  väga  kihvt  oleks,  vot  võikski  teha 
tegelikult  mingit  täitsa  samamoodi  et  et  aga  noh  me  oleme  küll  ise  ka  vaadand  küll  iga-
igasuguseid... noh igasuguseid noh korvu-korvipunumise teemasid ja ja igasuguseid ummiknõusid 
teinud ja ja ja. Noh aeg-ajalt viimasel ajal kõik on teinud siin ja... aga selles mõttes võiks küll et kui 
ERMil oleks mingi konkreetne tellimus mingi konkreetne tellimus mingi asja peale, mingisugune 
tehnoloogia või mingisugune ese mis on nagu käibest kadunud täiesti onju. Et siis nende koolituste 
raames me võiksime tõesti endale ise ka selle selgeks teha selle tehnoloogia uuesti ja niiöelda seda...  
selle eseme kasutuse et et kui ERMil oleks näiteks mingi konkreetse tellimus mingi konkreetne 
mõte mingi asja peale, siis see oleks küll see koostöökoht tegelikult.
Et mingi asi nagu mingisugune oskus uuesti elavaks muuta?
Täpselt, täpselt, täpselt jah. Et sellest oleksime meie ka väga huvitatud tegelikult. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga kui sa mõtled nüüd mingite teiste selliste vormide peale näiteks ka 
seal mmm mingi panus käsitööloomingu säilitamisel või kirjeldamisel,  eksponeerimisel,  siis 
avalike andmebaaside testimine näiteks, mingid koostööprojektid? Noh tegelt see mis sa välja 
käisid nüüd võib-olla ka käikski koostööprojekti alla siis. Võib-olla näituseruumide andmine 
käsitöönäituste korraldamiseks et kas sellised võimalused võiksid ka olla?
Mhmh, ma just ise teeme ka näiteks... peame läbirääkimisi ühe Viljandi lähedal asuva mõisahoonete 
valdajaga  niiöelda et  me ilmselt  saame sügisest  endale  ka ühed talli-  ja  aidaruumid et  seal  me 
tahame ise ka hakata nagu... noh ühe osa sellest teha nagu näituse ja eksponaatide ruumiks niiöelda 
kõik et... et ka seal on kindlasti võimalik muidugi koostööd teha. 
Mhmh, mhmh.
Ja noh ma ei tea... eks neid võimalusi leiaks veel küll ja küll tegelikult, muidugi. Et peab aega ja 
tahtmist olema kindlasti. 
Mhmh, mhmh. Aga mis sa arvad et kas ERM peaks oma tegevuses sinu kui käsitööharrastaja, 
ütleme siis ka Rahvusliku Ehituse Esituse-Ehituse Seltsi huvide ja ootustega arvestama? Või 
teie seltsi huvide ja ootustega arvestama?
Ei ma ei usu et nagu eraldi oleks vaja no phh... no ma ei tea mis huvide ja ootustega sa siin ikka 
niiväga... noh loomulikult selles mõttes muidugi peab arvestama et kui kell- kui ühel on teisele nagu 
mingisugune idee või mõte välja pakkuda siis... muidugi oleks tore kui seal kui oleks inimene kes 
oleks võimeline sel teemal nagu läbi rääkima või mõtet edasi arendama et... et noh nagu otsida 
mingit võimalust millega arvestada nagu ei ole kindlasti vaja. Et et kui selline vot just ongi see et 
kui nagu tekib mingisugune idee või mõte siis kui sealt teiselt poolt on keegi inimene vastas kes, 
kelle  on...  esiteks  kasvõi  ajalist  ressurssi  et  sel  teemal  edasi  minna onju.  Et  see  siis  see  oleks 
muidugi hea. 
Mhmh, mhmh
et  noh  praegu  ma  saan  aru  et  on  ka  see  teema  võib-olla  et  et  igalt  poolt  tõmmatakse  kokku 
igasuguseid rahanumbreid et, ma ei tea palju seal töölisi on ERMis üldse või kas nad jõuavad kõik 
oma asjadega tegeleda niipalju kui nad tahavad seal. 
Mhmh.
Et võibolla neid ideid ja mõtted tuleb ju niivõrd palju lihtsalt et kõigiga ei jõua tegeleda. Kõigiga ei 
peagi muidugi tegelema, kõik mõtted ei olegi seda väärt et nendega tegeleda muidugi. Aga ma ma ei  
tea mis nende nagu see... inimressurss seal üldsegi on kas nad kas nad kas nad on sellega praegu, 
kas see on neile praegu probleemiks praegu või ei ole? Ei tea ise ka onju? 
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Jah, sellele ma nii otseselt ei oska vastata aga noh kindlasti neil on seal... kindlasti on neil... 
palju inimressurssi et kogu see kogu näiteks digitaalselt ära kirjeldada et... et jah kindlasti on 
see, raha muuseumidel ilmselt kunagi väga palju olnud ei ole et... 
mhmh, et noh seal tulebki nagu võtta nagu reaalselt ette et noh... et sellest nagu täiesti piisaks selle 
niiöelda selle a-  teistega arvestamisel  kui oleks tõesti  inimene kellel  on aega su mõttesse nagu 
süveneda niiöelda, vajadusel.
Jah, sest et, mhmh, et kasvõi siis selle pärast näiteks et sealt võiks kasvada välja midagi sellist 
mis mis tegelikult ka aitab muuseumil tema eesmärke täita ju?
No muidugi eks see see peabki kahepoolne olema. Nii päris ei saa et... kuulge mul on nüüd seda 
vaja ja hopp-hopp! Et loomulikult idee peabki olema siukene asi iga idee puhul et peab kõigile 
kasulik olema niiöelda, mõlemile poolele. 
Mhmh, mhmh. 
Aga jah just see et oleks nagu leiduks see ressurss niiöelda et et keegi suudaks tegeleda niukse 
ideega. Et tihti ei olegi vaja mingisugust rahalist võimalust et võib-olla see on nagu sellel teisel 
poolel olemas aga just see et... et keegi tuleks kaasa ja kasvõi noh, ma ei kujuta ette...
mõtleks kaasa vähemalt?
Kasvõi ERM ERM kaubamärginagi on juba üsna kõva sõna et kasvõi selles pooles nagu osa-osaleks 
niiöelda. 
Mhmh, miks on ERM kaubamärgina kõva sõna?
Phhh, no ta on selles mõttes ikkagi riiklik üritus niiöelda mingis mõttes vist et, mitte mingis mõttes 
ongi et... et mingil määral võib-olla... loob siukest professionaalsemat tausta sinna. ,... et kui ongi et, 
ma tean et... et see on ikkagi... no selles mõttes ma olen saand aru et, et millest neil nagu puudus 
ongi see et siukestest kasvõi kui nendest foorumitest räägime onju, need isetegijad ja ja ja noh ma ei 
kujuta ette kas nüüd selle käib aga nende foorumite kohta käib aga just ka nagu, ma olen olnud 
paari loomeinkubaatoriga juttu sellest... sellest oma sellest kesk-kodulehe keskkonna ideest ja siis 
nagu öeldud ka et jah et noh neil ongi nagu puudu see on just sellest et, et siuksed isetegijaid on ju 
ka hästi palju onju? Ma teen ja sa teed ja kõik räägivad aga siukest akadeemilist ja ja teaduslikku 
tausta nagu... noh siukest siukest kasvõi nagu foorumi näol onju. Et sellist asja väga palju nagu ei 
ole kusagilt kätte saada onju. Sama asi muidugi selle ERMiga ka et kõik nagu teevad ja teevad 
mingit värki aga ERM on ikkagi selline asi kes... keda nagu tunnustatakse mujal maailmas ka onju 
ma kujutan ette et kui sa ennast nagu sellega suudad siduda selle... selle kaubamärgiga niiöelda, et 
siis noh kasvõi mujal saad nagu ikkagi... väikest usalduskrediiti juurde niiöelda onju. 
Mhmh, et ERM lisaks autoriteeti?
Ma ei tea kas ta nüüd autoriteet on nüüd õige sõna aga lihtsalt seda akadeemilisust niiöelda ja ma ei 
tea, noh, ma ei kujuta ette, mingit professionaal-professionaalset külge niiöelda. Teemale juurde et... 
et ongi see et neid külanäituseid ja kõike on noh igast on vahvad iseenesest ja kõik on väga kihvt on 
onju. Aga võib-olla see ERMi see teadmise kvaliteet on nagu mingi teine kvaliteet ikkagi ma usun. 
Mhmh, mhmh. Hästi.  Aga...  nüüd enam-vähem käisime need teemad kõik läbi, aga kui sa 
nüüd veel mõtled korra tagasi selle meie vestluse peale et kas on veel midagi mida sa selle 
teemaga seoses öelda tahaksid? Midagi mida ma võib-olla küsida ei osanudki?
Ega mul praegu ei... tule küll. Ja kui mul mingi mõte tekib ma panen meili kindlasti, et praegu mul 
jooksvalt küll ei... ei koida praegu midagi, mis mul nagu kripeldama oleks jäänd. Kui mul kui mul 
on käsk midagi välja mõelda siis ma kindlasti mõtleks midagi välja aga... aga kuidagi kripeldama 
küll ei jäänud et... 
hästi.
Kui mul midagi turgatab pähe siis ma luban et ma panen meili selle.
Jah, aga see oleks päris hea kokkulepe. 
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 10.5.7  Intervjuu nr 7: 7 MH

Kõigepealt ma tahaksin küsida su käest et millist rolli käsitöö sinu elus mängib?
.... no ma arvan et väga suurt rolli. Mu ema ja vanaema olid kõik väga väga nobedad käsitöötegijad, 
äkki sealt see pisik sai sisse ja ja ja mu päevad mööduvad ikkagi nagu käsitööd tehes ja ja hästi 
palju mõeldes ja või ja disainides ja ideid genereerides ja nii edasi. Et mul ei ole sellist aega üldse 
kui ma ei ei teeks käsitööd. Noh muidugi see käsitöömõiste on kah nagu ta on, eral-e-erinevalt 
mõistetav. Et ta ei ole minu jaoks selline nagu noh, paljud arvavad et soki-kinda kudumine. 
Mhmh, aga mis sinu jaoks on käsitöö?
... Minu jaoks on ta kindlasti eelkõige see et ma nagu... oletame kuidas ma nüüd ütlen seda kõige 
lihtsamalt  phhh võib-olla pärand....  mmm no etnograafiliselt  ja pärandist  võetuna et  ma ma ma 
oskaksin tugineda sellele mis mis mina olen saanud päranduseks ja mis ma saaks noh mis ma saan 
praegu ka muuseumist võtta. Aga et ma ma oskaksin selle tuua nagu... tänapäeva... minu jaoks on 
see hästi oluline et et et just nagu tänapäevaseks muuta ja eee mit-mitte istuda nagu selles kinni mis 
kunagi oli vaid vaid võtta sealt see kübeke ja ja panna nagu see kasvama ja ja siis teha ja mõelda 
ja... selles mõttes et noh, see on see on nagu kõige kõige olulisem minu jaoks, kui ma mõtlen sõnale 
käsitöö et noh, et et ma ei,  minu, noh see on ka käsitöö et osta poest lõnga ja-ja ja-ja midagi kududa  
kuskilt vaadata mõni muster, see on see on kahtlemata käsitöö aga, aga min-minu-minu jaoks on 
käsitöö natuke rohkem. Ta on ka võib-olla ka mingi hinge ja ja ja väega ja rohkem nagu mõtlemist 
mõtlemist vajab nagu tegemist.
Mhmh, mhmh, saan ma õigesti aru et käsitöö on sinu jaoks ka mõne-mõnes mõttes siis nagu 
pärandi ja selle kaasaja ühendamine?
Jah see see seda eelkõige, või noh esimesel kohal kindlasti kohe. 
Mhmh, mhmh, mhmh.
Ja ka tule-tulevikule mõeldes et noh kuna ma ise ka alustan magistriõpinguid siis noh, ka minu töö 
on väga väga seotud nii mineviku, oleviku kui tulevikuga.
Mhmh, aga magistritööd teed sa... kus?
Viljandis, pärandtehnoloogia magister. 
Mhmh, mhmh, selge. Eemm ja ja sa ka teed siis igapäevaselt või või... ütleme kas sa oled ka 
tööalaselt seotud siis käsitööga?
No kuna ma nagu otseselt, kuidas ma ütlen, ma tööl ju ei käi ja siis ma olen noh, mul on oma oma 
väikefirma ja ja-ja noh nagu ikka paljud tegelevadki sellega. Muidugi häs-hästi vaikset viisi et ma ei 
ma ei ütle üldse absoluutselt ma ei ela selle-sellest ära ja ja kuna... noh kuna ma elan nagu ikkagi 
suht mehe mehe toel et ta ta on ka toetand mu käsitööettevõtmisi et... aga see ongi pigem see et... 
ma ma ei ole inimene kes kes arvab et käsitööd saab toota toota toota lõp-lõp-lõpmatuselt et see 
tuleks sealt liini pealt et... ma teen ma teen pigem vähe ja ma tunnen et iga iga asi on on asi nagu, 
selles mõttes. 
Mhmh, mhmh. Aga oled sa ka mõne käsitööühenduse liige? 
Kuidas?
Oled sa ka mõne käsitööühenduse liige? 
Ei  ole.  Noh kuna  mul  kool  alles  lõppes  ma  ei  noh  ma  olen  aasta  aega  ainult  niimoodi  nüüd 
intensiivselt hakand mõtlema et mis saab ja kuidas saab et noh see aeg on lihtsalt liiga väike. Et 
hakata nüüd nagu väga rabistama et... et natuke tuleb mõelda rahulikult.
Ei ma mõtlesin seda et paljud käsitööharrastajad on seotud ka nende foorumitega näiteks 
isetegijaga ja ja siis mingite külaseltsidega et siis seda mitte, mhmh.
Ei, ei, noh ei ei ei jõua kõike. Lihtsalt ma olen vaja- nagu mingi tee vaadanud ja mingi tee vaadanud 
ja mingid asjad millega ma jõuan tegeleda, et noh lihtsalt sest noh koondan ära. Mul on ka kolm last 
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et ma ei, noh lihtsalt kõike ei jõua.
Aga miks sa otsustasid siis minu lemmiku konkursil osaleda?
Puhtalt selle pärast et mul tuli meilile kiri ja siis ma mõtlesin noh miks mitte, ega ma ise ei oleks 
seda konkurssi nagunii üles leidnud et, noh ma käin ERMi kodulehel suht harva ja ja kuna saadeti 
selline kiri et noh, et võiks osaleda ja ja ja siis siis ma osalesin. Sest et ma vaatasin et et see oli 
nagu...  noh  hästi  lihtne  et  ei  olnud  ju  vaja  nagu  hakata  esemeid  saatma  või  noh,  et  see 
registreerimisleht seal täita et noh... et see see ei olnud nagu nii suur töö ka et, et noh miks mitte. Ja 
noh ma arvasin et... kas ta juba sahiseb või? 
Natukene jah sahiseb. 
Appi mul hakkas nii kohutavalt sahisema. 
Ahah.
Ei nüüd jäi järgi. 
Jah, ei minul väga hullu ei ole.
Et ma mõtlesin ka seda et minu, minu tegemised ja minu toode ma lihtsalt arvasin et see on nagu 
piisavalt hea, et sellisel konkursil osaleda. Ei noh noh kuna vot sellega ei olnud tegeletud ja seda ei 
ole ka nagu eriti tehtud et, või peaaegu et üldse tehtud et siis ma arvasin et see on nagu päris päris 
nagu põnev sest ma ise olen sellega nüüd konkreetselt selle tootega tegelenud kuskil kolm aastat 
nüüd.
Mhmh, mhmh.
Siis nii ta oligi ja noh, ma tahan ka ehtekonkursil osaleda. 
Aga aga see kiri tuli sulle kust? Kas siis ERMi infolis-listist või? 
Ma ei teagi konkreetselt üks... noh ma ei teagi kes see oli mingi Reimo... 
aaa – ja-jaa
konkreetselt sellelt inimeselt mitte nagu listist. 
Mhmh, mhmh, mhmh, mhmh, selge. Aga... kas sinu jaoks on see ka oluline et just ERM on 
sellise konkursi korraldanud? 
Jaa. Noh kuna me kooliajal ja ikkagi nagu niivõrd palju meie töid ja tegevusi tuginevad ikkagi nagu 
ERMi kogudele ja ERMiga oleme nagu hästi palju seotud ikkagi, noh sealt käisid ka õppejõud ja 
loengud et noh – noh kultuuriakadeemia lihtsalt oli ja on ERMiga väga palju seotud et. Et noh... 
kuna  ma ise  ei  ole  eriti  selline,  ma vaatasin et  noh mõned nagu käivad  nagu väga  väga  väga 
kogudes niimoodi tuhnimas et saada sealt nagu mingeid mustreid ja inspiratsiooni et noh. Ma ma 
pigem olen häs-hästi vähe nagu nagu... vähe seal nagu kogudes käija ja muuseumides käija et... et 
pigem kui  ma kuskilt  midagi  saan,  inspiratsiooni  siis  ma püüan seda ise  nagu edasi  mõelda ja 
paisutada  et  ma  väga  nagu...  ma  ei  armasta  väga  nagu  sellist  otsest  kopeerimist.  Et  koopia 
koopiatöid ma ei armasta absoluutselt aga noh, on hea et seal on ka inimesi kes kes neid teevad ja 
teevad väga hästi. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Eemmm aga aga kui sa nüüd mõtled selle konkursi vajalikkuse peale 
siis kuidas sa seda hindad?
Mmm vajalikkus? Ma ei teadnudki.... kui ma päris alguses selle kirja sain siis esimene mõte oli mul 
kohe see et ma ei osale. Et noh umbes nii et mis seal ikka ja aga siis mõtlesin et kui mina ei osale ja 
teine ja kolmas ei osale et noh inimesed on ju vaeva näind ja ikkagi mõelnud et... et see vajalikkus, 
noh ma arvan et...  eks see vajalikkus ole  ju  puhtalt  siis  selle  pärast  et  ikkagi ikkagi  jõu-jõuda 
mingite... mingite tulemusteni et paljud siis nagu... neid ERMi kogusid armastatakse ja palju palju 
inimesed sealt saavad ja käivad ja on et noh ma ei tea, ma ei tea mis see tulemus muud võib olla et 
aga aga seda ma ei oskagi nüüd täpselt öelda et kui vajalikuks ma seda pean et... noh... ma ei tea 
mit- kui nagu mitme- kümnepalliskaalal mitte nagu eriti vajalikuks aga noh tore, tore ikkagi. 
Mhmh, mhmh.  Jah aga kas  miski  sind selle  konkursi  juures  köidab ka,  et  mida sa  pead 
huvipakkuvaks näiteks?
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Konkreetselt seda konkurssi?
Jah, jah.
....  mmm ....  ma  arvan  küll.  Noh ta  on  ju  ikkagi  nagu...  noh...  ma saan  oma toodet  ju  ikkagi 
tutvustada ja näidata, reklaamida ja näitus tuleb ja... noh, eks eks ta ole ikka ju selline huvipakkuv ja  
tore. Aga ta ei ole selline ülitähtis ja väga tähtis ja noh selles mõttes.
Mhmh, mhmh. Aga mis sa arvad miks ERMile see vajalik võiks olla et, et sa siin mainisid seda 
oma kogude tutvustamist,  ma saan aru, et  nii  sa vist mõtlesid seda? Ennem? Või on veel 
mingeid põhjuseid miks see ERMile võiks oluline olla?
... noh võib-olla kui nüüd inimesed võtavad vaevaks ja ja annavad neid töid ja ja ja lähevad sinna 
näitusele  et  võib-olla  nii...  nii  mõnigi  võib-olla leiab võib-olla  rohkem sinna teed sinna ERMi- 
ERMini et et saab et selliseid noh et et põnevaid asju ja inspiratsiooniallikaid on seal nagu väga-
väga palju. 
Mhmh
et noh... sest muuseum, noh ma ma ei tea ma ei ole nagu... ma ei tea mis asi on muuseum või selles 
mõttes et noh ma ei õppind ka museoloogiat et et... et et kas noh temale ju on ikkagi tähtis see et 
inimesed  ikkagi  tuleksid  ja  ja  vaataksid  seda  pärandit  et  noh  milleks  milleks  ta  on  ta  on  ju 
inimestele et... et ma ei oskagi muud midagi öelda nagu et...
mhmh, mhmh. Aga kas sul on mingid ootused ka mis on seotud selle konkursiga?
Ei ole, ma ei, ma ei usu, ma ei, ma ei oska öelda et ootusi küll midagi oleks. 
Mhmh,  mhmh.  Aga  oled  sa  osalenud  ka  mõnel  teisel  käsitöökonkursil  oma  oma  käsi-
käsitööesemetega? Et ma sain aru et sul on plaanis eksole osaleda?
Mhmh, ei ole veel nagu ta... noh on küll näitust et siin Ungaris on praegu... 12... või tähendab on 
tooteid väljas ja siin-seal nagu on noh, nagu näitustel ja niimoodi käinud aga konkurssidel ei ole 
osalenud jah. 
Mhmh.
Ei ole jõudnud lihtsalt, kooli kõrvalt ei jõudnud midagi.
Mhmh.  Aga  kui  me  nüüd  läheme  ERMi  juurde,  siis  mida  sa  tead  ERMi  tegevusest  ja 
eesmärkidest?
Mmm... ega ma ei teagi eriti midagi. 
Mhmh.
Mmm, vähe tean, väga vähe. Koolis niipalju kui käisime seal... kuulasime... noh väga vähe tean. Et 
ma  ei  ole  nagu...  no  miks  miks  meil  oli  vaja,  meil  oli  võimalik  koolis  spetsialiseeruda  kas 
muuseumitööle  või  ringijuhendajaks  et  ma,  noh  ma  ma  teadlikult  kindlasti  ei  ei  valinud 
muuseumitööd et... ma ühest ühest küljest nagu... pean vajalikuks ja hindan seda muuseum- neid 
muuseumeid ja muuseumi tege-tegevust et kust kust me muidu... kus me kus meie pärand on hoiul 
aga et ma ei, ma ei ole tõesti väga selline muuseumi sõber. 
Mhmh, mhmh. Ja kui sa enne rääkisid sellest kontaktist nüüd kooli kaudu siis mmm eee siis...
see on pigem on nagu... issand ta nüüd jälle nii ragiseb... pigem ma mõtlesin nagu võib-olla seda 
pärandit mmm selles mõttes et mis nagu antakse otseselt ema ema vane- ema lapsele, vanaema 
lapsele nagu mitte läbi muuseumi. Et mina leian seda et ma olen nagu väga väga palju oma emalt ja 
vanaemalt  saanud  et...  pärandoskusi  ma  mõtlen  just  konkreetselt  et,  kui  mul  ei  oleks  neid 
pärandoskusi, siis ma ei oskaks ka seda muud pärandit nagu vastu võtta ja seda nagu visuaalselt 
lugeda et see see on nagu olulisem mis ma nendelt olen saanud. 
Mhmh.  Mida  sa  pead  silmas  pärandoskuste  all?
Pärandoskus  noh...  need  käsitöövõtted,  tehnikad  need  on  ju  ka  kõik  kõik  üks  suur  päran-
pärandoskus.  Mis nüüd konkreetselt võib-olla emal on võimalik tütrele anda aga, aga isa võib ju k 
pojale anda... puu- metallitööga seonduvaid oskusi et... ma peangi pärandoskuseks... ikkagi seda 
mis mis konkreetselt põlvest põlve antakse edasi järeltulijalt järel-järeltulijale.
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Mhmh, mhmh. Aga nüüd ERMiga et milline on sinu senine lähem kokkupuude olnud?
Kuidas
et  ERMiga milline on,  Eesti  Rahva Muuseumiga,  milline on sinu lähem kokkupuude seni 
olnud? Et?
Eee ma noh ma arvan et  siis  kui  ma seminaritööd kirjutasin.  Siis  noh,  siis  tuli  ikkagi esemeid 
vaadata ja seal  tihti käia ja ja neid neid kogusid uurida ja. Et... pärast  seda ma ei ole käinudki 
ERMis ja ei ole mingit kokkupuudet üldse olnudki. 
Et see side on sinu jaoks ikkagi olnud selline kooli vahendatud? 
Jah, jah. No ei ole nagu vajadust olnud. 
Ja-jah, mhmh. Aga nüüd kui sa mõtled ERMi kogude peale siis mis sa arvad milline, mis on 
nende ERMi kogude ülesanded ja roll et noh põgusalt me puudutasime küll ka seda teemat 
juba aga?
... roll.... roll roll ongi ju... konkreetselt see et säilitada meie või säilitada ja osata säilitada ja ja 
näidata meie Eesti rahva pärandit. Ja ja et... mitte ainult säilitada vai-vaid ka näidata ja tutvustada. 
Ma  arvan.  Et  kust...  kust  meie  ikka  seda  näeme  ja  kuuleme  kui  ERMi  üleskirjutustest  ja  ja 
konkreetselt siis... esemetest. Kuigi nad vist... jah lähevad seda teed et ega nagu neid es-es-esemeid 
ei saagi seal eriti enam varsti näha. et... ma ei tea ma ei oska jah öelda muud. 
Mhmh,  mhmh.  Aga  aga  milleks  ja  kellele  neid  ERMi  kogusid  siis  ennekõike  vaja  võiks 
minna? 
Ikka rahvale. Meile, Eesti rahvale. Ja nendele kes on huvitatud. Huvitatud on käsitöölised... kes 
iganes. 
Mhmh. Nüüd sa mainisid ka seda et et ERM võib-olla varsti ei lasegi oma esemetele ligi aga 
mis sina arvad et kui avatud need ERMi kogud peaksid olema? 
Ma arvan et... et seal võivad võib ju nagu selekteerida et need asjad mis võib-olla ei ole, esemed ei 
ole nii ohustatud et noh neile võiks võiks olla võib-olla rohkem... ligipääsu, need võivad avatumad 
olla aga... aga seal on noh kindlasti selliseid selliseid esemeid mida mida ei ole hea kogu aeg nagu 
tuua päevavalgele et noh... et see see jääb ju nagu juba ERMi töötajate teha et noh... et kuidas et, 
noh minule meeldib alat- mulle meeldib ka näha ja katsuda et et see arvutifoto et ma ei, et ma ei saa 
sealt  nagu noh,  ma  praegu nagu mul  on  luu,  luuma-materjal  materjal,  luu  kui  materjal  on mu 
magistritööga seotud et noh ma seal vaatasin ka neid, muisist natuke neid luust esemeid ega ma ei 
saa küll absoluutselt mitte mingit ettekujutust nen-neist.
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga... aga nüüd me jõudsimegi sinna muisini muisi juurde otsapidi 
välja et. Eeet nagu ma aru saan sa oled ka seda digitaalset kogu kasutanud?
Mhmh
Aga mis eesmärgil põhiliselt siis? 
Ikkagi  praegu selleks et  uurida  palju  on materjali  nagu ma-magistritööks  ja  ja  kuidas aga noh, 
muidugi ma ei saand sealt nagu üldse ülevaadet sest fotosid ei ole seal nagu eriti veel välja pandud 
et. Või võibolla ei pandagi, ma ei ma ei tea sel-sellest et miks miks olid osad fotod olid olid osad 
joonised et noh, ma ei saanud nagu sealt ülevaadet aga noh, vist siis tuleb lihtsalt ERMi minna 
paariks päevaks et see on mul nüüd plaanis ka veel, maikuus. 
Mhmh, mhmh. Nii et sa oled põhimõtteliselt tuttav nii... digitaalse koguga kui ka selle selle 
koguga kuhu saab füüsiliselt sisse astuda. Või see on üks ja sama kogu aga lihtsalt erineval 
kujul.
Jah, jah, jah. Ikka ja ja .. ja raamatukogud ja noh need nendega ma muidugi olen tuttav. 
Mhmh,  mhmh.  Aga  kui  hästi  sa  seda  kogude  kättesaadavust  hindad,  et  digitaalsest  oli 
natukene juttu et pilte ei ole üleval ja, ja on sul veel mingeid murekohti võib-olla? 
No muidugi üks üks kõi-kõige murelikum koht oli see mis on ka ERMi töötajatel võib-olla endal et 
et see, see ruum kuhu toodi esemeid välja et see oli nii nii kohutavalt pisike et et kui seal oli juba 
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enne keegi ees siis siis sa ei saand võib-olla sellel päeval minna kui sa tahtsid sest ruum oli täis ja 
kui sul oli seal mõni suurem vaip või mis iganes et siis, et noh minu jaoks nagu number üks oli see, 
et mul ei olnud nagu absoluutselt võimalik seal nagu rahulikult töötada et ma pidin nagu arvestama 
nende poolt dikteeritud aja-ajaga ja, jaja kuidagiviisi  seal  noh, lauanurgas kügelema ja ei  olnud 
nagu rahulik, inimesed käisid ja noh, selles mõttes küll.
Mhmh, mhmh. Et see tegelikult mõnes mõttes mmm tekitab prob-probleeme et need kogud 
mmm et neid esemeid vaadata ja ja rahulikult seal tööd teha?
Noh minu minu jaoks nagu küll et et ei olnud sellist võimalust rahulikult tööd teha.
Mhmh, mhmh, aga kui sa nagu üldiselt hindad seda kogude kättesaadavust?
Noh,  ma  ei  ütleks  et  see  nagu  oli  nii...  nii  selline  positiivse  emotsiooniga  alati  eee  positiivne 
emotsioon ei kaasnenud seal sugugi et... et ikkagi küsiti mitu korda üle et, kas kas on ikka vaja ja 
kas ikka peab ja teine kord oli vingus nägu, pahased sõnad et noh. Aga see on ma ei tea võib-olla 
loomulik et käib asjaga kaasa või et ma ei tea. Aga noh magistritööga seotud, miks mina läksingi 
seda teed et ma, ma uurisin linnumotiive ja siis rahvavaipadel et,  ma mõtlesin seda et kui kõik 
need ... 42-50 vaipa nüüd mmm minule peaks seal laua peale toodama, et see on noh, see on lihtsalt 
nii suur töö, et ma läksin nagu selle peale et tellisin need fotod ja noh see sai mul ka nagu muidugi 
natukene saatuslikuks, et ma ei olnd neid ise näinud ja ei olnd neid motiive ei saanud joonlauaga 
nagu konkreetselt üle mõõta aga ma siiski läksin seda teed et ma, ma lihtsalt ei hakanud õõh võib-
olla seal tegema... selliseid liigutusi et ma oleks öelnud et tooge mulle nüüd järjest kõik see 40 vaipa  
siia laua peale see noh see poleks ka olnud nagu üldse võimalik. Vaibad on suured ja noh, et see 
ruum oli seal alati nii umbne kui neid asju toodi et ma ei, ma ei ma ei lihtsalt ma ei tahtnud seal olla 
nagu et.  Et ühte-ühtepidi on need museaalid sellised toredad ja hõngulised aga teisipidi  on nad 
ikkagi ka... eee tõesti sellised ju vanad ja mustad et sa ei, noh et kui kui sa ikkagi päevas pead 
töötama läbi 20 vaipa siis, mingis kinnises um-umbses ruumis et, ma ei oleks seda lihtsalt suutnud 
teha.
Mhmh, mhmh, aga kui sa mõtled nüüd sellele võimalusele minna füüsiliselt kogusid vaatama 
ja siis sellele digitaalsele eee kogule, et siis mis sa arvad mis on ühe ja teise funktsioon, mida 
mida üks ja teine peaks võimaldama?
...  no ma arvan  et  kui  füüsiliselt  ikkagi  neid esemeid näha  tahetakse siis  noh,  siis  on ikkagi... 
vajadus võib-olla näiteks kopeerida, koopiat teha selles mõttes et ei saa ju lõi-lõimelõngu foto pealt 
lugeda ja ja et see mingit sellist täpsemat tööd või uurimust mille kallal et eee selleks selleks peab 
ikkagi nägema füüsiliselt eset või siis värvikoloriidid, noh arvuti, pilt on ju... koloriit võib teine olla 
et noh, lihtsalt täpsemaks uurimiseks peab ikkagi noh paratamatult füüsiliselt neid esemeid nägema. 
Et  digitaalselt  saab  lihtsalt  nagu...  kiire  ülevaate  võib-olla  esemete  arvust...  mingi  üldvisuaalse 
pildi...  mmm  lihtsalt  nagu  eeee  ka  võib-olla  paikkonniti  saab  nagu  kiirelt  ära  ära  nagu  khm 
sorteerida filtreerida et noh, noh täpsemalt täpsemalt uuringuteks ikkagi peab peab nag-nagu saama 
seda eset katsuda.
Mhmh, mhmh. Et see siis kas on vaja minna sinna päris füüsiliselt neid asju vaatama sõltub 
mõnevõrra sellest kui põhjalik see huvi on?
Jah, kindlasti. Sest noh ma ma ma ma saa- ma leian seda et kes on oletame võtame siis lihtsa asja 
kinda, kes on kinda kuduja ta oskab arvutist  selle kinda mustri  ära vaadata,  silmad ära lugeda, 
arvutada kui palju tal tuleb neid varda peale luua, et noh, et selleks ei ole vaja minna seda kinnast 
vaatama aga kui seal on tegu ikkagi, mingite võib-olla rõivaesemetega kui on vaja uurida kuidas on 
õmmeldud, kui on vaja uurida seda rõivast seestpoolt, kattealuseid mida iganes et noh seda seda ei 
näe lihtsalt foto pealt.
Mhmh,  mhmh,  mhmh.  Aga  kui  sa  mõtled  nüüd  endale  kui  käsitööharrastajale  siis,  või 
õigemini sinu elu on nüüd käsitööga väga seotud et, siis mis on ERMis see mis sind huvitab, 
konkreetselt sind?
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Mind huvitavad ERMis väga-väga Soome-Ugri eeee Soome Ugri esemed, etnograafilised esemed ja 
väga-väga  vanad esemed  mis  on  nüüd juba  peaaegu  et  ajaloomuuseumi  pärusmaa et...  sellised 
uuemad esemed võib-olla seal kahe- 20 sajand, võib-olla ka siuke 19 sajandi sajandi lõpp et... et 
need noh, need mind ei huvita, mind huvitavad sellised arhailisemad asjad, kindlasti naturaalsed 
materjalid lisaks linale, villale seal luu, luu, sarv. Noh puidu... puidumaa on nii suur et sinna nagu 
ei, ei jõua sukelduda aga et justnimelt luust, nahast, sarvest, sõrast, põiest, soonest aksessuaarid. 
Noh sellega on ka mu magistritöö seotud. Et see see on see osa mis mind huvitab ja kindlasti see et 
kui säilivad on need materjalid kõik. Et... noh nahk nahk teatavasti ikkagi, noh, ... ei säili et, et 
sellised sellised asjad just et kuidas on üks või teine naturaalne materjal säilinud ja vastu pidanud.
Mhmh,  mhmh,  aga  mida  siis  ERM  võiks  nüüd  konkreetselt  sinuga  hobiga  seoses  sulle 
pakkuda?
... tema võikski mulle pakkuda näiteks... vaadata esemeid ja see on... luust esemete kogusid, luust 
sarvest, need konkreetselt, need esemed mind väga huvitaks kui ma saaks neid vaadata. 
Mhmh, mhmh, aga kui sa nüüd mõtled teiselt poolt, siis mida võiksid sina ERMile pakkuda?
Mina võiksin pakkuda kindlasti... eee näiteks nendesamade... luust esemete võib-olla, uurimist mitte 
ka  enam mitte  ainult  ERMi kogude põhjal  vaid hõlmates  ikkagi  tervet  Eesti  Eesti  kogusid  ma 
vaatasin  et  seal  on  ka  luust  esemeid  on  ka  Eesti  Rahva  Muuseumis  või  tähendab  Eesti 
Vabaõhumuuseumis. Et et pakkuda pakkuda lihtsalt see uurimus, kuna kuna luud ei ole uuritud ja 
luust esemed on kaardistamata. Et see on see on töö mis ma neile kindlasti pakuksin ja võib-olla ka 
sinna juurde võtaksin veel põiest esemed ja ja.... sellised... sarvest esemed ja et, uurimata maa.
Mhmh,  mhmh,  aga  mis  sa  arvad  kas  sul  võiks  olla  ka  mingeid  muid  võimalusi  ERMile 
tagasiside andmiseks? 
Eeee, kuidas? 
Kas sul võiks olla ka mingeid võimalusi ERMile tagasiside andmiseks? Või on sul selliseid 
võimalusi?
Ma arvan et kui kui neid otsida ja uurida siis neid kindlasti oleks. Praegu mul ei ole üldiselt olnud 
nagu... vaja, vajadust. 
Mhmh, mhmh. Aga kas on ka mingeid takistusi ERMiga suhtlemisel sinu jaoks? Seal kogude 
kasutamisel ja?
Ei, sellepärast et... seal töötab mu väga hea kooliõde. Ja mul piisab temale helistamisest. Ta on alati 
väga lahke ja sõbralik ja ja paneb ajad kinni kui vaja ja. Ja aga seal on ju kõik, Reet Piiriga mmm ka 
saab suheldud kui vaja ja nad on väga sellised, vastutulelikud. 
Mhmh, mhmh, et sellist inimestega suhtlemise poolt sa üldiselt hindad positiivseks?
Kuidas?
Et seda inimestega suhtlemise poolt sa üldiselt hindad nagu heaks et ERMiga?
Jah, niipalju kui on kui on vajadus olnud... siis siis on küll, ei ole olnud probleem.
Mhmh, mhmh, et ma sain aru küll ikka et kui sa lähed kogusse et siis võib-olla mõnikord see 
koguhoidja on natuke pahur. 
Jah, jah kogus on küll et vahel, noh, kuidas seal neid trehvab ja võib-olla vahel on mõnel paha tuju 
või midagi on et et, aga see on ka, ma ei ole ju seal kunagi... vist või olen üks kord... ma ei ole ju 
individuaalselt nagu niipalju võib-olla käinudki et teha mingit... kokkuvõtet et alati oli meid grupp 
ja ja noh, võib-olla siis oli seda jooksmist ja käimist liiga palju ja, ja võib-olla siis tõesti küsiti mitu 
korda üle et kas see on vaja välja tuua et...
mhmh, mhmh.
Aga ma arvan et noh kui, saab hakkama kui ise ise oled ilusti suhtled ja oled inimene küll siis teised 
ka on sinuga head et noh... et ei ole nagu...
mhmh,  mhmh,  aga  aga  mis  sa  arvad  kas  ERM  peaks  oma  tegevuses  sinu  kui 
käsitööharrastaja huvide ja ootustega arvestama?
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... ma ei tea, ma ei oska öelda, ei peaks, no ma ei no selles mõttes et kohustatud küll ei peaks olema, 
et... kui tal on endal mingi huvi ja minul on... ka konkreetselt võib-olla mingi ... aga ma ei oska 
öelda, ma arvan et noh, et ei peaks, kohustatud küll ei peaks olema et. 
Aga  võib-olla  lihtsalt  näiteks  rohkem  kaasata  või  või  üritada  tegevusse  osalema  kutsuda 
inimesi kes on huvitatud ja teha seda niimoodi et see tõesti eesmärke täidab? 
No, noh seda küll et kui ma noh ise tunnen et see ei ole lähe nagu väga... noh kuidagi nagu väga 
väga liiga et noh ma ei, ma ei oskagi öelda kuidas liiga aga siis siis ma olen kindlasti nagu nõus, 
nõus. Aga noh, kuna ma ise elan ka Vil-Viljandis ja ERM on ikkagi Tartus et siis, siis peab vaatama 
jah et, et... aga noh ma arvan et kui seda kui seda oleks vaja või või, et siis ma ikkagi mingil määral 
oleksin nõus. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Hästi, aga ma arvan et me oleme nüüd enam-vähem need teemad läbi 
käinud mis mul siin paberi peal kirja on saanud et, et kui sa nüüd mõtled... sellele mis me 
täna  rääkisime,  siis  võib-olla  sul  on  endal  midagi  mida...  sa  tahaksid  veel  lisada  selle... 
teemaga seoses?
Ma ei oskagi, kõik sai nagu ära räägitud ausalt öelda mis mis mind nagu üldse ERMiga seob või... 
või  või...  et...  et  ei  oskagi  nagu...  no muidugi  nagu...  on toredad need raamatud mida nad siin 
annavad välja...  ka  et  sealt  saab nagu sellist...  teema  teemade teemadega teemadekohast  sellist 
ülevaadet just et... et aga ma ei oska jah, ma ei ole nagu ERMiga niiväga seotud et, et ma oskaksin 
rohkem nagu rääkida sellest. Või võib-olla peaks olema rohkem seotud aga, aga tõesti... ega ei jõua, 
ei jõua kõike ei jõua.
Mhmh, mhmh, selge, aga siis suur aitäh!
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ja minu esimene küsimus puudutab siis teie seda et millist rolli teie elus käsitöö üldse mängib.
Noo  väga  suurt  rolli.  Ma  saan  palka  selle  käsitöö  õpetamise  eest.  Ma  olen  käsitööõpetaja 
põhikoolis.
Mhmh, mhmh, mhmh ja aga kui kaua te olete käsitööga tegelenud?
Eeem noo... ma arvan et, kui mu enda kooliajal algas käsitöö, siis ikka sellest ajast, täitsa noh, võib 
öelda et ütleme 10-11 aastaselt. 
Mhmh, mhmh aga kui...
ja sinna on nüüd juba siis... noo ütleme 20 aastat.
Mhmh, mhmh, selge, et igapäevaselt kulub teil siis üsna palju aega käsitöö tegemisele, et kas 
siis oma õppetöö raames või?
No, rohkem ikka nagu õpetamine et, ma nagu ise niimoodi konkreetselt käsitööd valmis ju ei tee, et 
ja ja siis pere kõrvalt ka et nagu kahjuks ei ole üldse niipalju aega et tahaks palju rohkem teha, et 
niipalju kui midagi hädapäraselt vaja on kodus, siis see tuleb niimoodi jooksvalt teha. 
Mhmh, mhmh. 
Aga suuremad asjad tuleb ikka planeerida ja, ja niimoodi  ette aega võtta et  siis,  siis  saab saab 
valmis. Nagu see, praegune projektki millest jutt on.
Mhmh, mhmh, aga kui mitu aastat, või või kas te olete mõne käsitööühenduse liige ka või 
foorumi?
Noo mul on blogspot'is blogi ja... no ma ei tea kas näiteks käsitööõpetajate selts kuulub sinna alla? 
No ma arvan küll jah, kindlasti.
Jah ja siis meil on nei- Raplamaa perenaiste selts Pauliine.
Ahah, okei, oih mul nüüd lapsed koputavad juba. Ma lähen käin korra...
Jah. 
Tulen kohe tagasi.
Siis saate homme kätte. Jah, ma rääkisin ka vahepeal.
Mhmh, ja-jah, ma panin tähele. Et... nii et et te olete siis ka... mõne seltsi ja ühenduse liige 
nagu ma saan aru? Ja teil on blogi ja aga kas te kuulute ka mõnda foorumisse, olete liige, 
mitte?
Ei, ei.
Mhmh, mhmh. Aga kui mitu aastat te niimoodi organiseerunud olete olnud juba, kui seda nii 
nimetada?
No käsitööõpetajate  seltsis...  mmm no vast  mingi  6  aastat.  Ja  ja  blogi  on kaks  aast-  ei,  mmm 
poolteist vist.
Mhmh, mhmh, aga nüüd me lähemegi selle konkursi juurde, et miks te otsustasite sellel minu 
lemmiku konkursil osaleda?
Hmh,  noo...  no  miks  tulevad ini-inimestel  imelikud mõtted.  Kuidagi  nagu hakkas  hakkas  väga 
meeldima  ja  kuna  me  samal  ajal  nende  Pauliinede  seltsiga  just  uurisime  aktiivselt...  neid 
rahvarõivaid ja olime niigi ERMiga tihedas niimoodi koostöös ja lävimises ja, ja-ja siis ma, jah, 
kuidagi täiesti... endalegi ootamatult lihtsalt tuli mõte et võtaks ka osa sellest. 
Aga teie kuul-kuulsite konkursist nüüd mis kaudu või mispidi? 
Eee tegelikult vist, kõige esimesena lugesin ühest teisest blogist. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Aga kas teie jaoks oli oluline ka see, et just ERM oli selle konkursi 
korraldanud? 
No selles suhtes küll et, et seal on neid eeskujusid niivõrd palju ja niivõrd vahvaid et... et, noh... noh 
see-seepärast võib-olla oli tähtis et muuseum korraldab, kui oleks mõni teine muuseum korraldanud,  
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ilmselt oleks samavõrra tähtis. Aga aga ERM on ikkagi kõige, kõige suurema, museaalide arvuga ja 
kõige olulisem muuseum meil Eestis ju. 
Mhmh, mhmh, mhmh, mhmh. Aga kui sa nüüd mõtled selle konkursi vaja-vajalikkusele, et 
kuidas te seda konkursi vajalikkust hindate?
Noom, noh see...  tegelikult  muuseumi enda nagu promomiseks on see...  üks väga hea asi.  Sest 
inimesed ikkagi noh mina ju kaasaarvatud et  see, ese mida ma tahaksin järgi teha,  see oli  vaja 
kusagilt leida, mina konkreetselt leidsin ta sest väiksest sellest trükisest mis ERM on välja andnud. 
Eem, paljud käisid kindlasti seal kohapeal. Et see üldse see teavitamine et tulge muuseumisse ja 
kasutage neid esemeid... oma oma loomingus siis see see kindlasti on väga oluline. 
Mhmh, mhmh. Mmm aga köidab teid veel miski selle konkursi juures või või on teie jaoks 
huvipakkuv?
No tegelikult see, see nagu...  hästi... tekitas elevust.  Et mõtlesid et... mida kõigepealt teha. Seal 
muidugi tuli hinnata oma reaalseid võimalusi ka et mida sa valmis jõuad teha selle ajaga, millised 
materjalid  on  kättesaadavad...  ja...  noh  korralduslik  pool  oli  hästi,  minu  meelest  väga  hästi 
korraldatud. Kõik see et, noh mina ei käinud üldse Tartus kohapealgi, et kõik oli interneti teel, see 
ankeedi täitmine oli väga sujuv ma ma kartsin et äkki on seal mingeid palju hullemaid asju, on vaja 
näiteks küsitakse või et ma ei oska siis midagi vastata või. Et see kõik oli väga väga ilus neil. 
Mhmh, mhmh. Mhmh, nii et teie üldiselt arvate, et sellist konkurssi on vaja? 
Jaa
Või selline konkurss võiks olla, et kas seda võiks ka korrata?
Jah, muidugi, kas-kasvõi igal aastal, ma võtaksin järgmisel aastal ka osa.
Mhmh, mhmh.
Ja  kindlasti  järgnevatel  kordadel  võib-olla  oleks  veelgi  suurem  hulk  osavõtjaid,  sest...  paljud 
kindlasti ei ei saanud seda infot üks asi või ei julgenud võtta osa või.
Mhmh, mhmh. Aga oli ka mingisuguseid ootusi teil, mis olid selle konkursiga seotud? 
Noo, ma oota-ootasin hästi seda lõpptulemuse, seda, pildigaleriid. Sest... hästi huvitas mind ka see, 
et mis mis teised on teinud ja, ja ja kui suuri esemeid on tehtud ja kui kui täpselt on neid ERMi 
esemeid kasutatud. Et see oli küll et hästi ma ootasin kuidas, kui see üldse lõp-, läbi saaks. Et see oli  
küll selline ootus. 
Aga, aga olete te ka mõnel teisel käsitöökonkursil osalenud? Kas on sellist kogemust?
Jah, selle Kraftwerki kotiteos ma olin ka osaline, aga see kuidagi, oma laiskusest viimased kotid 
jäid tegemata. 
Mhmh, mhmh. Aga aga kas, äkki te oskate välja tuua et mis oli selle konkursi ja nüüd ERMi 
konkursi erinevus?
No seal Kraftwergis on, halloo
Jaa.
Midagi, kuidagi nagu, midagi juhtus. 
Nüüd kuulete?
Ma ei kuule nagu hästi.
Ei kuule?
Jah.
Aa – aga praegu ka ei kuule?
Ei, hästi hästi vaikselt.
Ahah, no ma ei tea ma katsun kõvemini rääkida. Mina kuulen teid väga hästi.
Aaa – no ma siis räägin oma juttu.
Mhmh, jaa-jaa. 
et...  et  noh  ERMil  oli  selline  vaba  valik  et  sa  võisid  ükskõik  mida  teha.  Aga  see  Kraftwerki 
kotikonkurss seal  oli  teema ja selline täiesti...  tehnikate ja ja kujunduse poole pealt  täiesti  vaba 
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valik, et lihtsalt tulemus peab olema kott. 
Mhmh, mhmh. Aga mis te arvate kas sellised piirangud on head või mitte, et kas näiteks ka 
see  ERMi  konkurss  võib-olla  oleks  võinud öelda  et  valige  kõik  ke-  ühe  kinda  näiteks  ja 
kuduge kinnast?
Noo, ma ei oska öelda, kas see on hea või halb, aga nad olid lihtsalt seekord erinevad aga aga ma 
usun et kui kuulutataks välja kinda kudumise konkurss, siis... see-seekord on siis lihtsalt selline, et 
ega ega see ei pruugi olla üldse halvem või või parem et niimoodi, noh niimoodi ma ei oska öelda. 
Ja-jah, et on lihtsalt teistmoodi?
Et on lihtsalt teistmoodi jah. 
Aga, mida, kui te nüüd mõtlete ERMi tegevuse ja eesmärkide peale, siis mida, mida te teate 
üldse ERMi tegevusest ja eesmärkidest?
Noo,  siin  ma  pean  tunnistama  et  ega  ma...  nende  mingit  põhikirja  või  või  mingit  sellist... 
tegevussuundi  küll  ei  tea.  Et  no  ma  kujutan  ette  et  nad  võimalikult  palju  peaksid  koguma  ja 
säilitama  meie  Eesti  rahva  kultuurivara.  Ja  siis  muidugi...  seda  levitama  ka,  et  et  meie  uutele 
põlvkondadele tutvustama et et mis meil on kõik olnud väga ilusat. 
Mhmh, mhmh.
Ma arvan nii.
Mhmh, aga milline on olnud teie lähim kokkupuude? Seni Eesti Rahva Muuseumiga?
Ma klassijuhatajana mmm mingid aastad tagasi olen käinud ekskursioonil. Et see vist oli viimane. 
Mhmh, mhmh. 
Jah, siis kui oli pesu pesemise näitus. Sellel korral.
Ahah, mhmh, et teie kokkupuuted ongi siis ikkagi olnud nagu näituse külas-külastajana? Et?
Jah, aaa, ei tegelikult, tegelikult mitte et, näituse külastajana ka muidugi aga, aga nende pauliinede 
seltsiga  me...  olime  selles  suhtes  nagu  ERMiga...  koostöös  et  me  palusime  neilt  Raplamaa 
rahvariiete kohta fotosid. 
Mhmh, mhmh.
Sellist noh, jah, saime infot ERMist. 
Mhmh, mhmh, aga... olete te kokku puutunud ka ERMi kogudega?
No põgusalt. Et et seekord oli nii et need fotod mis me tellisime et neid ma nagu teadsin varemalt et 
neid, neid numbreid täpselt mida ma teadsin mis mul vaja on... ja, ja ma... niimoodi seal kohapeal 
joonistamas ise ei käinud. Et et käsi meist üks üks teine naine. 
Mhmh, mhmh,  mhmh. Aga, aga kui te nüüd mõtlete ERMi kogude ülesande ja rolli peale et 
siis millised need võiksid olla?
Palun korrake.
Millised on ERMi kogude ülesanded ja roll, mis te arvate? 
Mmm noh kõige esmalt ma ikka usun et säilitamine. 
Mhmh.
Et need... mitmesaja-aastased esemed oleksid lihtsalt olemas. 
Mhmh. 
Sest ega neid niimoodi ju vabalt levitada ei saagi, nad ju ei kannata seda et et muidugi ma olen 
täitsa seda meelt ka et koopiad nendest teha ja ja neid siis näidata ja lasta katsuda ja vaadata et, et 
aga aga originaalesemetel ikkagi korrektne säilitamine.
Mhmh, mhmh. Aga mis te arvate kui avatud need ERMi kogud peaksid üldse olema?
No, mina kui selline üsna huviline ma ikka tahaks et et ma ikka saaksin sinna et kasvõi näha. Või 
või noh, ma annan endale aru et ega igaüks ei saa ju minna ja joonistada neid käiseid ja kirju seal. 
Et siis, muidugi ei ole kursis kui suures ulatuses on juba need näiteks käise mustrid joonistatud ja, et  
kui ma tahan täpselt mingit kindlat mustrit, et ma siis saaksin näha seda joonist. Ja ja fotot sellest 
käisest.  Et mis mis meil  nagu oli  nagu praegu, se-sellel viimati...  sellel  kogumisel me tegimegi 
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niimoodi. 
Mhmh, mhmh, mhmh, aga aga kuidas sa praegu hindad seda ERMi kogude kättesaadavust? 
No, ma usun et see on ju täiesti reaalne et tuleb minna kohale ja, ja paluda et sellist ja sellist asja 
ja... muidugi, kord on seal vist üsna range... et noh... ta võiks olla nagu... noh nagu ma ütlen et et 
igaüks ei peagi tegelikult ju originaaleset niimoodi näpu vahel katsuma. Et kui kui muuseumis on, 
noh see käib kindlasti kõik rahaga taga, et kui muuseumil on kõik need joonistatud, digitaliseeritud 
tänapäevaste võimalustega, et siis nad oleksid veel rohkem kättesaadavad ja ja me ei peagi neid 
originaalesemeid sealt sahtlist üldse välja kaevama.
Mhmh, et sellise digitaalse kogu vajalikkust te hindate, et peate seda vajalikuks?
Jaa, mina pean küll. 
Aga mis te nüüd arvate mis selle digitaalse kogu roll peaks olema nüüd kui kui mõelda et üks 
üks kogu on see kuhu sa saad käega katsuma minna ja siis teine see digitaalne?
Selle roll  võikski olla  see et  see käsitöötegija kes tahab täpselt seda kindakirja või täpselt  seda 
käisemustrit siis ta saab kasutada seda mustrit. 
Mhmh.
Ja tal on, noh, käiste puhul minul tekkis ka see probleem, et mul on üks kiri ja aga ei tea mis pits 
seal all on. Et see võiks olla selline komplektne ühe ese nagu eseme väga täpne kirjeldus et selline 
tikand  joonisena,  selline  pits  heegelkirjana  või  niplispitsi  skeemina  või,  või  või  on  seal  veel 
fileepitsi skeem. Et et ma saaksin nagu teha täpselt selle käise, aga aga ma ei pea seal hakkama nagu  
ise joonistama täpselt seda mustrit et et seda käist hoida lihtsalt veel-veegi kauem aastakümneid 
korralikuna. Et see, et see oleks ikka olemas. Noh muidugi minule kui selle kasutajale loomulikult 
ta läheks maksma. 
Mhmh, mhmh, mhmh.
Aga see on minu selline täiesti... isiklik arvamus et paljud kellega ma olen sellest rääkinud et võiks 
nii olla nad nad ei ole seda meelt et et kõik peaks nii olema. Aga aga mulle oleks see küll see väga 
tore. Et ma mõtlen ma tean, lihtsalt tean et kui kui õrn on see mitusada aastat vana käis et et ta 
lihtsalt ei kannata aastas mitu korda välja tuua ja igühele soovida et vot nüüd tuleb üks joonistama 
ja siis varsti tuleb jälle teine ja.
mhmh, mhmh, mhmh. Aga mispuhul peaks sinna päriskogusse minema või mis puhul see 
oleks õigustatud. Et mis selle selle niiöelda selle füüsilise kogu roll siis peaks olema?
Khm-khm....  nojah kui oleks kõik ilusti digitaliseeritud ega siis see füüsiline kogu... jääkski ainult 
teaduritele, ütleme.
Mhmh, mhmh. 
Või lihtsalt see et et as-asja väärtus ju... muuseumis ei olegi niivõrd ju see et, et kõik, et paljud 
inimesed käivad ja katsuvad ja ja joonistavad ja kasutavad seda. Vaid et ta lihtsalt oleks olemas. 
Mhmh, mhmh, mhmh. 
Et see noh ma ma ma leian et see on väga oluline et meil on olemas asjad. Et kuigi me siin võib-olla 
on kodudeski veel, vanavanaemade, rõ-rõivaesemeid ja noh kasvõi fotod, palju me neid fotosid ikka 
vaatame aga meil on nad lihtsalt olemas ja see iseenesest on juba meie jaoks väärtus. See on selline 
emotsionaalne, et materiaalset väärtust sellel vist ju midagi ei tõuse tõesti. 
Aga,aga  mis  te  arvate  kas  mingitel  puhkudel  peaks  ikkagi  ka  see  füüsiline  kogu  jääma 
käsitööharrastajatele nagu teie kättesaadavaks? 
No miks mitte. No et praegu ei oskagi, kui on väga täpne joonis, kõik tikkimise, pistete suunad on 
joonisel peal, et siis nagu... siis nagu... nagu ei olekski vaja seda füüsilist asja näha. Aga aga võib-
olla vahest siiski tuleb selline mõte et et seda pärsi originaalset eset võiks ka vaadata, korra vaadata 
sinna võib-olla ma ei tea sissepoole et kuidas see õmblus on ja kuidas tagantpoolt tikand jääb ja.
Mhmh, mhmh, mhmh, mhmh. Aga mis te arvate, mida ERM peaks tegema et tema kogud 
oleksid huvilistele kättesaadavad ja mugavalt kasutatavad?

190



hmmm nooh,  võibolla  näiteks  seesama konkurss  ju  tõi  kindlasti  neile  üsna  mitmeid  uusi  uusi 
uurijaid nende kogude juurde ja võib-olla tulevad needsamad inimesed ikka korra veel. Kui sa juba 
korra käid seal muuseumis midagi vaatamas siis alati tekib selline, selline mõte et võiks veel seda 
uurida ja ja veel seda uurida ja siis, siis sellised isiklikud asjad ju ka mängivad et sa tead et kuskilt 
naabriküla memme käest on saadud sinna seelik ja siis korra käid seda seelikut vaatamas ja ja siis 
aeg saab otsa, järgmine kord lähed vaatad seda memme sukapaari ja...
mhmh.
Ja see tegelikult... noh ma usun et kui sa korra juba seal selles muuseumi müsteeriumis oled et siis 
see kutsub nagu iseenesest tagasi, ikka tahaks midagi uut veel. Minu puhul...
aga... kui te mõtlete endale kui käsitööharrastajate-harrastajale et siis mis on ERMis see, mis 
teid huvitab?
Oi, seal on nii palju mis mind huvitab. Praegusel hetkel on näiteks kohe homme läheks eee just 
käiste pitse uurima. Et mis kas heegeldatud, niblatud, kuna ma ise niplispitsi olen teinud siis... ja 
Rapla kohta on sellisel kirjanduses ilmunud ainult üks variant pitse, aga aga ma pildi järgi tean et 
vähemalt  3 varianti  on seal kusagil,  kindlasti  on veel käiseid seal, siis  on...  ikka... neid üldiselt 
rohkem. Ja siis teine huvi on ka just see isiklik et et ma tean et minu perekonna esiemadelt on ka 
kogutud sinna.. esemeid... et et neid esemeid tahaks kindlasti seal lähemalt vaadata. 
Mhmh, mhmh, mis esemed on teie pere omad mis sinna on kogutud, kas te teate ka.
No näiteks on, mis on levinud, noh natukene levinud ka on Rapla see pikitriibuline punase põhjaga 
seelik on minu vanaema onu naise  käest  viidud sinna.  ja...  vot ongi et  et  tahakski  uurida sealt 
sissetulemise raamatus, et et kas on äkki veel mõningaid esemeid sealt tema käest viidud.
Nii et teil on ERMiga tegelikult ka täiesti isiklik side, mõnes mõttes?
Noo  jah,  selles  suhtes  küll  et  ma  tean  et  minu  ja  ja  siis  teist  liini  pidi  on  ka...  seal  sama 
perekonnanimega olnud seal raamatus et. Et jah, niipidi on küll. Kangesti tahaks, tahaks teada siis. 
Sest ma tahaks ikka jätkata seda traditsiooni et ma teen oma oma perekonnas levinud seeliku endale 
ja käised ja... et mitte mitte siis kasutada võõra pere mustreid.
Mhmh, mhmh, mhmh. Eeemmm, aga kui te nüüd mõtlete selle peale mmm teistpidi et mida 
mida oleks teil endal ERMile pakkuda?
Oi, ma ei teagi. Noo... no mina tegin sinna... sellele konkursile ühe ühe koti. Tuniisi heegeldamises 
ja aga kuna mul ei  tulnud see oma lõngaga päris õige suurus,  nii  et  ma arvan et  ta nüüd päris 
autentne ei ole et võib-olla... muidu, muidu tuli küll täitsa, täitsa samasugune nagu nagu seal see 
ERMi ese. Et noh, võib-olla, ma proovin pingutada mõne mõne koopia neile teha siis kui min-
mingisuguse kampaania raames näiteks et. Et no selline kasu et et muud muud ma ei kujuta ette. 
Mhmh. 
Et  klassijuhatajana  ma  olen  teinud  muidugi  mmm meil  oli,  ma  isegi  ei  mäleta  mis  teemaline 
kirjutiste kampaania et et minu klass kirjutas... neile siis... see vist oli ka mingi oma päev... või või 
midagi sellelaadset. 
Mhmh, mhmh, aga võib-olla mingeid tagasiside andmise viise või või koostööviise?
Mhmh, nooh, miks mitte. Et ma ma ei ole küll selle-selles suunas üldse mõelnud niimoodi et... et 
mis mis kasu minust neile võib olla. Aga aga kindlasti kui kui kui minust oleks midagi kasu siis ma 
kindlasti annaksin oma panuse selle heaks. 
Aga ma ei tea nüüd pakun mõned asjad välja et, võib-olla mingi mingi siit midagi siit loetelust 
tekitab lihtsalt mingeid mõtteid mida te oleksite valmis edasi arendama et... 
nooh? 
Näiteks  panu-panustamine  käsitööloomingu  säilitamisel  ja  kirjeldamisel,  eksponeerimisel, 
avalike andmebaaside testimine, koostööprojektid, näituseruumide andmine näiteks... ma ei 
tea teie seltsile kasvõi käsitöönäituste korraldamiseks, muud sellist?
Noo, mis, mis need andmebaaside testimine endast kujutaks?
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Noo näiteks eee et on olemas digitaalne andmebaas muis, et ma ei tea, et te vast olete näinud 
seda ka eks? 
Noo ma olen proovinud seda kasutada aga ma ei oska.
Mhmh, mhmh, mhmh, noo justnimelt et et selles mõttes et eee teie kasutajana, kui teile anda 
see andmebaas näiteks testimiseks siis te saaksite anda tagasisidet näiteks ERMile et mis on 
teie jaoks seal keeruline ja mis teie arust võiks olla seal lihtsam.
Nojaa, ei no miks mitte. Sel-selliseid asju olen küll võimeline tegema. 
Mhmh, mhmh eee aga mingeid muid mõtteid praegu?
Noo nii kiiresti mul ei tule nagu nii....
hästi, hästi, eee aga aga mis te arvate kas ERM oma tegevuses teie hinnangul võiks arvestada 
teie kui käsitööharrastaja huvide ja ootustega?
Ikka võiks, loomulikult võiks. Aga aga kuna ma niimoodi varematel aastatel ei ole eriti jälginud 
ERMi uudiseid ja ja nende tegevust et noh siis ma ei siis ma ei oska selles suhtes öelda et võib-olla 
nad ongi teinud väga palju selleks aga aga mina lihtsalt ei ole mmm seni kuidagi... et info ei ole 
minuni jõudnud ja ma ei ole ise otsinud ka. Et seekord kuidagi oli see tuli väike tulukene et selline 
konkurss on ja siis ma ise kohe sihilikult otsisin. 
Mhmh, mhmh.
Sedasi sedasi jõudsin sinna.
Mhmh, mhmh, aga nüüd teistpidi et kui te mõtlete enda kui  mmm kui nüüd käsitööseltsi 
liikmele, ka ka käsitööõpetajate seltsi liikmele et mis te siis mis te arvate kas te ühiselt võiksite 
olla ERMile arvestatav koostööpartner?
Noo käsitööõpetajate selts kindlasti. 
Mhmh, mhmh, aga millised...
ma arvan et  juhtkonna mmm raames on mingisuguseid koostöid täitsa äkki planeeritud sest  kui 
mina olin mitu aastat tagasi seal eestseisuses, meie seltsi eestseisuses, siis eee siis, see oli just enne 
vaipade  näitust.  Ja  ja  siis  oli  küll  nii  et  me  käisime  seal  teie  ruumides,  muuseumi  ruumides 
koosolekut pidamas ja ja arutasime... ma küll ausalt öeldes ei mäleta mis punkte, aga aga äkki oli 
see Reet Piiri lausa kes meile rääkis natukene midagi vaipade teemadel. 
mhmh.
Ja ja ma usun et et see küll täitsa toimib. Selline, väikesed... aga noh, meil kui see väi-väiksem selts 
mis mis mul niimoodi hallata on on see Raplamaa perenaiste selts Pauliine, siis.... eemmm noh meil 
on, meie eesmärk on just nagu Raplamaa kihelkondade mmm rahvarõivast, noh esialgu rahvarõivast 
ainult niimoodi promoda ja, ja ja näidata, et meil on siin ka mitmekesine kultuuripärand mitte ei ole 
ainult põikitriibuline sinine seelik et on teisigi. Siis, siis noh selles osas võib küll mingisuguseid 
selliseid tulevikuplaane, noh see oleks muidugi ikkagi nagu meiepoolne kasu et ma ei tea kui palju 
muuseum sellest kasu võiks kas saada et kui mingid mingeid näitusi siin kohapeal või või midagi 
se-sellelaadset siis siis teha.
Mhmh, mhmh. Aga nüüd see õpetajate selts, et mis te arvate selle õpetajate seltsiga millised 
need  koostöövormid  võiksid  olla?  Et  üht-teist  olete  te  olete  ERMiga  nagu  ma  aru  saan 
arutanud ka, aga aga kui te nüüd mõtlete et teie kui õpetajad.... teiselt poolt siis ERM? 
Noo, kõ-kõige otsesem kindlasti see et, et see käsitööõpetaja on vahendaja õpilase ja ja ERMi vahel.  
Et... tuleb meil meie töö on niikuinii, et me tutvustame kõike seda rahvakunsti mis enamuses on 
ERMi ERMi  ko-  noh kogudes  ja  viime lapsi  sinna  muuseumi näitustele  ja  ja  kui,  noh see  on 
muidugi  õpetaja  isikus  kinni  et  kui  on  selliseid  konkursse,  et  suuname aga  õpilasi  sinna  sinna 
konkursile et mina seda sel korral ei teinud, et et et see oli täiesti esmakordne mullegi et ma, olin, 
väga  kahe-kahevahel  et  et  kas  kas  minu kott  üldse  on nii  midagi  väärt  sinna  esitama  aga  aga 
üldjoontes ma ma jäin sellega rahule. Et et noh vot selline nagu õpetaja... kõige esimene koostöö 
ERMiga ja õpilase vahel selline lüli olla. 
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Mhmh, mhmh. Aga mis te arvate kas, mhmh, rääkige.
Jah,  et  või  siis  tehagi  näiteks  ERMi poolt  ja  käsitööõpetajate  seltsiga  koostöös  selline  õpilaste 
konkurss. Et konkurss on nagu selles suhtes hea et et seal võiks olla ikka ka mingi autasu et see 
paneb natukene  rohkem,  eriti  õpilasi  pingutama et  midagi  midagi  oodata.  Et  et  just  justnimelt 
õpilastele et.
Mhmh. 
Võib eelneda ju mingi väikene ekskursioon, tutvustamine seal kohapeal ja siis siis järgneb õpilase 
töö selles selles vallas. 
Mhmh, a te arvate et õpilased võiksid osaleda sellistel konkurssidel?
Aga aga miks mitte, noh vaevalt nad seda päris autentset eset teeksid aga aga kui nad oma esiemade 
mustreid  hakkavad  ka  niimoodi  stiliseeritult  kasutama  ja  nägema  selle  selle  mingi  mingi 
motiivikese ilu ja ja nägema et kuidas ta tänapäeval seda kasutada võiks, siis, siis see ju lähendab 
neid kahte, tänapäeva noori ja ja siis seda ERMi vanaaja kogu.
Mhmh, mhmh, et mmm, aga...
et võib juhtuda et et kasvab uus põlvkond, kes... ei tea sellest midagi ja kes ei hinda seda et sellest 
oleks tohutult kahju et et just mmm noh selline koostöö ma väga loodan et et näitab lapsele seda et 
see on väärtuslik ja seda tuleb ka hinnata.
Mhmh, mhmh, aga mis te arvate et kas ERM oma tegevuses peaks ka selliste käsitööseltside 
ja... aktiivsete käsitööharrastajate huvide ja ootustega arvestama?
Mmm noh ikka, aga aga siis ta ei oska ju seda niisama arvestada et enne peaks selgeks tegema et 
missugused need huvid ja ootused on.
Mhmh, mhmh, aga kuidas seda võiks ERM selgeks teha?
Eeeh.... no võib-olla, noh on ju muuseumi sõprade kas klubi või või selline seltskond, ma tean, 
selline kirjasaatjate aga võib-olla võib ju proovida luua sellist käsitöölaadset sõprade seltsi. 
Mhmh, mhmh. 
Et või või kasvõi igas maakonnas võiks olla mingi inimene kes oleks ERMi uudiste edasikandja 
selles  maakonnas.  Nendele  käsitöömeistritele,  käsitööhuvilistele...  et  siis  jõuaks  see  info  äkki 
kiiremini  nendeni? Et  korraldaks selliseid,  mul  praegu tuli  selline mõte,  et  et  saaks  korraldada 
kohapeal  kas  kohtumisi  ERMi  teadlastega...  mingitel  teemadel,  äkki  nad  raatsiksid kaasa  võtta 
mõne kabedama kannatavama eseme, mille põhjal siis, väikest, sellist loengut üles ehitada.
Mhmh, mhmh. 
Et et meil näiteks selline koostöö nüüd noh nüüd mul tuleb jälle meelde, et koos-koostöö tegelikult 
oli, et meil oli siin ehe ehe ehte aasta raames selline... noh jah koolituspäev ja Reet Piiri käis meil. 
Sellist üldist rahvariide loengut pidamas. Et noh meie meie maakonnasuunalist ka. 
Mhmh, mhmh, jaa jaa, mhmh, mhmh.
Et see see oli väga tore ja ja üllatavalt suur huvi oli selle vastu.
Mhmh, mhmh, hästi. Et me nüüd praegu enam-vähem oleme need teemad läbi käinud, millel 
ma tahtsin vestelda. Et kui te nüüd kokkuvõttes ka mõtlete nüüd meie tänase vestluse peale 
siis kas on äkki veel midagi, mida te tahaksite selle teemaga seoses öelda?
Noo, no see konkurss konkreetselt noh väga meeldis mulle. Et... ikkagi muidugi see koti tegemise 
protsess... oli selline vaevaline et oli seal tõuse ja mõõnasid aga aga valmis sai selline armas asi. 
Mhmh.
Ja noh, ma arvan et see oli väga hea idee ERMil selline selline konkurss teha. 
Mhmh, mhmh, mhmh.
Et just see et huvi tekitada enda kogude vastu et ma usun et see täiesti... täiesti täitis oma sellist 
sellist ülesannet. Kuigi kuigi see... see osavõtjate arv ei olnud ju üldse suur. Et võib-olla võib-olla 
tõesti järgmine kord on juba suurem. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Hästi, aga kui praegu rohkem mõtteid ei ole, et siis...
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mul ei  tule nagu rohkem mõtteid jah et. et ma arvan et see, noh ma ei  tea kuidas see muidugi 
teostatav on see... väike käsitöösõprade ring ERMi juures et. Et iseenesest võib-võib-olla kasvaks 
sellest midagi päris toredat. Et, võib-olla tasuks seda kaaluda. 
Mhmh, hästi, ma loodan et see minu töö kaudu, jõuab vast see mõte kindlasti ERMini ka, et. 
Hästi aga... praegu siis ütlen teile suure aitäh, et te olite nõus minuga vestlema.
Palun. 
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 10.5.9  Intervjuu nr 9: 9 AK

Küsin kõigepealt seda et... et millist rolli käsitöö teie elus mängib?
...Ma ka'i mõista ütel no teed iks kuigivõrd...
mhmh
oskas sa ütel no tarbe-tarbet-tarbeeseme ja no sepätüüd ja no no trei trei ja ja noh ütle säändse 
remonditüü ja... 
mhmh, mhmh aga olete te juba lapsest saati tegelenud käsitööga? On see kuidagi teie 
lapsepõlvest pärit see harrastus?
Otseselt noh nigu müügiss ei ole a no endale iks ole kõik riistad ja säendsed noh teind. 
Mhmh, mhmh
noh nii nii palju kui indä indä elämise vaja on no
ahah
ma suur see müügi-müügi tege.. noh kuidas üteldä müügikäsitüüline ei ole momendil.
Mhmh, mhmh. Aga kas mingid oskused tulid vanematelt?
No ma ka ei mõista ütledä no ku midagi iks tull aga no üldiselt... ole iks enamus esi oppinu. Mul isa 
isa noh see põllu-põllubrigadir oli a noh ta ta ei oles mul säene noh kuidas ütleda kerge käsi-
käsitüüline või niukest. 
Mhmh
ma iks ole enamus ole iks esi niiütelda teinu tuu. 
Mhmh, mhmh. Kas te olete mingi käsitööühenduse liige ka? Või?
Ega ei ole iks suurt no too.. ma ei tia ma ei tia... kas... no on pantu too setomaa kirja voi ei ole noh 
et?
Aaa – te mõtlete seto käsitöö kogo?
Ja ma ei tea kas on sinna pantu või ei olõ ega ma ei... ma ei... ei ole kuidas ütlelda no nendega 
vahepial üte ole käünd aga kas nad hingekirja o pannud noh toda... toda ma ei moista ütelda no
aga selle koguga te seotud olete?
Ega suurt ei ole no seal o suurempa tegija noh
ahah
ma säendne väike-väikene inämine ma hakka neid tüütama seal 
ahah. Aga kui ma nüüd selle konkursi juurde tulen, minu lemmiku juurde siis eee miks te 
otsustasite selle konkursil osaleda?
Ma ei te koskilt... koskilt juussõ mingi info noh... reklaam.... läbi ma ei mäletagi a vist muuseumi 
lehe pialt ma vist näi-näigi 
mhmh
ma kai ma tahtse muidu neid mmm vanaaegseid vasksõlgi tettä järgi noh mis tehakse .... ja ja need 
kandilise ne ...  aga aga ma es joua neid valmis ... ma koksa midagi sepä-sepätüüd ... 
mhmh
mul see... või lihtsalt see es jõvva noh laisk ollet.
Ahah... ahah. Aga kas teie jaoks oli see ka oluline, et just ERM selle konkursi korraldas... 
kuidas?
vat-vat vaatan mul vist häält vähempäss ma pane aga nüüd om paremp vä?
Jah natuke on küll, mhmh.
Ma ei kuullut ...
Teil jah see vahepeal see kõne kvaliteet on natuke halb vahepeal kaob ära. Nüüd ei kuule jälle.
Ma ma kuullõ teid küll häste
Aa – teie kuulete, mhmh. Jah ma katsun ka... et...
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natukese häält vaiksempas ma olen vast veel liig kõvasti siis ta nakass kajama
aa, ahah, selge, ahah.... et siis te nägite kuulutust ja mõtlesite, et võtate osa et, mingid esemed 
pakkusid teile huvi?
Moa ka mõista nüüt otseselt... no kui... kävve seal kaema siis soovitevä... ne muuseumitüütaja kes... 
ma ei mäletagi nüüd enäm mis nimi on sellel meta-ravva-ravva eeee sellel noh kuis üteldä eee noh 
nigu metalli ja nede spetsialistidel.
Jah. Mhmh.
Et too soovit lihtsält siis midagi tettä. Ma ma lukke es levva sähendseid mis mis minu huvitasõ. Ja 
ma tõepoolest muidu mõne luku teinud ka. 
Mhmh.
Luk-lukke sähendseid noh ma häid es levva mis eee oli siis hää noh tettä järgi ja ...
mhmh, mhmh. Aga kas teie jaoks oli see ka oluline, et just ERM selle konkursi korraldas?
Nuu ma'i ma'i mõista üteldä noh, umma hää idee.
Mhmh, mhmh.
Tõise tõiselt muuseumilt ma vist es ole kuulnu säenest asja. Ei tea vist ei ole tõise korraldanu 
säenest asja?
Ja-ja. Et et sellise konkursi mõte teile iseenesest meeldis?
Kuule jah.
Et tundus huvitav?
Jah
mhmh. Aga võib-olla te oskate selgitada et miks see teiel huvitav tundus?
Tea ma kai et eees saa ka nätta mis teised ka tegeva. Et meeste käsitüüd on vähe väega et ma lootse 
iks et rohkõmp om.
Mhmh, jah, mhmh. Aga mis te arvate kas selline konkurss on vajalik?
Võiks iks olla. 
Mhmh.
Nad võiks järjest rohkõmp kõnelda. Muidu jääse inemisõ laisass. 
Jah. Aga aga olid teil ka mingisugused ootused, mis selle konkursiga olid seotud?
Es olõ, ma iks niisama naljapärast tegin. Ma mingit mingit kohta või noh seda üldse nigu es loodaki 
või mis... ma kai lihtsalt niisama koputa ja...
Aga oli he meel kui saite esimese koha?
Nooh ma usu et ma ole toda väärt noh. Taah oless parempi töid.
Mhmh
ma ei ma ikka ei too koha pärast es tee... noo ma usu et taah tulõ iks palju kõvepmit töid viil. 
Mhmh. Aga kas te olete varem ka mõnel käsitöökonkursil osalenud?
Ega ei olõ vist jah. 
Mhmh, mhmh. Aga mida te ERMist laiemalt teate? Nüüd väljaspool seda konkurssi?
Ma'i ma'i mõista ka ütel no no eks enam-vähem ta otstarvet tia jo noh mis mis enam-vähem sial om 
ja... ... andse ka hää hulga hulga neid... noh nii kuis üteldä neid asju andse ERMi... kunagi vene 
vene aeg viil olle
mhmh, mhmh. Aga milline teie lähem kokkupuude ERMiga on olnud?
Ma ei mõista üteldagi no otseselt ei oleki nii...
aga ERMi kodulehel te käisite?
vahepeal eks käü. 
Mhmh. A mis te vaatate ERMi kodulehelt?
Ideid varastada
Ahah, esemeid vaatate?
Jah et targempas saia noh. 
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Mhmh, mhmh, mhmh.
Et ühesõnaga kuis ütelda no ma otsi lukkõ tegelikult tahtsõ neid vanaaegseid lukkõ. 
Ahah
noh restaureerin neid vanu aidalukkõ ja igatsugu puulukkõ ja igatsugu asju noh et... 
mhmh, mhmh
no kaigi et äkki saan kuskilt mingi mingi hää hää idee ka
mhmh, mhmh. Agaaaa ma saan aru et te olete käinud ka ERMi kogudes ka ise kohal?
Ei no... nüüd selle... viimati käve noh. rohkemp ma ma ei ole käund no ole ei lihtsalt nii vajadust 
olnd. 
Et selle konkursi raames käisite, varem ei ole käinud?
Kulõ jah. 
Mhmh, mhmh.
Ei ma muuseumi kunagi olõ iks ammu käunü jah. 
Mhmh. Aga mis te arvate miks need ERMi kogud üldse vajalikud on?
Na võiksi suurempa olla viil. 
Mhmh, mhmh
lihtsalt noh iii inemistä no kuis üteldä, sest kuis üteldä noh sest mälu mälu ja ja asja säili-säilitada 
noh kuis üteldä. 
Mhmh, mhmh.
Mitte mälu vaid lihtsalt noh tol-tollõ aja momenti säiltada ja...
mhmh. Et siis vahendaja olla mineviku ja siis tänapäeva vahel?
Kuulõ jah. 
Mhmh, mhmh. Aga kes need ERMi kogude peamised kasutajad olla võiksid?
Ma'i mõista ka otseselt üteldä noh... käsitüülise ja ja üldse noh koolilatsõ piassi neid rohkem läbi 
sõitma ja.... 
mhmh, mhmh.
Noh lihtsalt et ine-ineminä no ... noh vahepial teist-teistmuudu kui praegu. 
Mhmh, mhmh
mis praegu olõ ei muud kui mobiil ja ar-arvuti ja... pangakaart ja rohkemp polõ ei inemisel vajagi  
noh.
Et te arvate et ERMi kogud võiksid olla siis üsna avalikud ja rohkem näha?
Võisi olla jah vast. 
Mhmh, mhmh.
Võiks olla jah säendseid teema-teema-teemanäitusi noh kuis ütelda. 
Mhmh.
Noh võiksid ju teatu-teatu- noh tähendab teatud tüüriista või või teatud säendsed... kuis ütelda... noh 
vastavalt siis hooajale või või või kuis ütelda noh... et kas kevä- keväjase tüüriista või suvitse või 
või talvitse või.
Mhmh.
Võiks säendseid näitusi ka noh järjest joosta.
Ahah – et selliseid teemanäitusi?
Jah. 
Mhmh, mhmh, mhmh.
Et midä mis riistuga talvel tüüd tetti noh mis millega noh kevä ja millega suvel. Säendseid.
Mhmh. Aga kui te nüüd olete käinud ERMi kodulehel nagu te ütlesite seal ideid varastamas 
et... et kas te olete seal kodu-kodu sealt kodulehelt saadud ideid varem kasutanud ka?
Aga noh ega ma enne-inne olõ käünd noh. Mõne aasta eest olõ kaenu nii lihtsalt aga ma ei mõista 
ka sinna ennast sisse saia noh... et... 
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mhmh
et selle... es es mõista jah näite see kogo-kogode manu minna et... mille mis on pildistetü no ja nee 
asja võise olla kõik pildistetü... ja noh inter-internetti või või noh kuis ütlen kodulehele üles pantud. 
Mhmh. Aga mõtelngi et kui te nüüd internetis olete käinud vaatamas. 
Jah?
Et kas te nende... noh niipalju kui te sealt leidnud olete et mis te nende kas te olete sealt 
midagi teinud varem ka?
Ega ei olõ.
Ja te arvate et see digitaalne kogu või see internetis olev kogu et need... see võiks olla ka 
mahukam?
Ta võiss olla jah mahukam ju no ena-enamus eksponaate... noh mis see digitaliseerimine praegult 
noh... ta ei pias ju nii suur probleem olema noh et kõiki kõiki seal es üles pandud. 
Mhmh, mhmh.
Et mille mille mille pärast noid seal kuskil nuka-nukah tolmu all hoida kui...
mhmh, mhmh, mhmh.
Praegusel ajal ei olõ see di-digi ei olõ noh.... nii suur probleem. Praegu viil ruumi om siin.
A mis, kui te nüüd üritaksite sõnastada et miks need... internetikogud olulised on?
No iks... kui noh näiteks noh latsõ mingit tüüd tegevä noh mingit uurimust või et saavad säält ju 
naks kuis üteldä... noh kaia järgi ja...
mhmh.
Ja ja eks inemisel noh tekis ettekujutus mis om ollu ja ja kuis mis mis tüüd riistuga tetti ja...
mhmh, hmh, mhmh. Eemmm ja kui te nüüd... enda peale mõtlete või enda sellele käsitööga 
seotud huvidele mõtlete et et mis ERMis on see mis just teid huvitab?
Noh hõppe hõppe hõppe ja ja sis noh tüüriista ja luku ja...
mhmh, mhmh.
Ja ja üldse üldse jah säendne noh nagu metalli metalliinemestele see sepis ja...
mhmh,  mhmh.  Ja...  mmh...  kuidas...  ja  mis  te  arvate  kuidas teil  oleks  kõige mugavam et 
kuidas teie kõige paremini võib-olla nendele esemetele mis siis nagu ERMis on ja mis teid 
huvitavad et... kuidas... või milline see ligipääs peaks olema et teil oleks seda kõige mugavam 
kasutada? Neid ERMi kogusid?
Voi ma et noh, võis olla eee noh eee võis olla lihtsalt noh teemade järgi noh ... ei noh räim ei ole 
mingi sulõ aga lihtsalt et sa nii et et tuu asi om ja noh siis tiiat juba otsi edasi noh et... saad juba 
muuseumist või noh fondist noh ku lähemalt otsi ja....
mhmh, mhmh, mhmh.
Sest seda ma es levväki perah üles eee ol ol tõist-tõistmuudu sõnastatu ja ja ja pidi tohutu lehekülje 
läbi sobrama et et rest noh kätte kuis üteldä. Et mul lihtsalt too sõna eee noh räi-räime ja ma kai noh 
silgu-silguküpsetusrest aga tegelikult oll räime.
Aaa – ja-jaa.
Jah ja tuu tuuga ma otsi otsi noh ilma-ilmatu lehe lehe läbi tead. Numbrit es olõ ka kirja pantu ja...
Mhmh, mhmh. Selge et see kogude kasutamine mõnikord võib ka selliste üsna pisiasjade taha 
takerduda.
Nojah.
Mhmh, mhmh. Aga kui te nüüd teiselt poolt mõtlete siis kas midagi on sellist ka mida teie 
võiksite ERMile pakkuda?
... ma'i mõista ütelda noh... es teatud asju kas restaureerimist või või jär-järgitegemist noh et mis 
omma noh kuis ütelda... noh kehväh seisuh või... 
mhmh, mhmh. 
Mis mis omma noh nigu kuis ütelda noh muidu muidu kaossi ära, lagunessi
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Mhmh
et muidu noh nigu hävi-hävinessi ära, taastada ja
mhmh, mhmh. 
Pal-palju neid säen- palju protsent om säendseid noh kehvah seiush asju?
Seda mina ei oska öelda kahjuks. Aga ju neid ikka... kindlasti oleks seal vaja koopiaid teha või 
midagi nii et... aga... aga aga kas võib-olla võiks olla veel mingisuguseid...
ei ei tulõ kõrraga et-ette nii.
Mhmh. Eeem. Aga mis te arvate kas ERM oma sellises igapäevases tegevuses ja ja mõtetes et 
mida ja kuidas teha peaks käsitööhuviliste ootustega arvestama ka?
... 
või nende mõtetega?
Ma ma'i saa küsimusest hästi aru?
Aaa, et et ERM oma igapäevases tegevuses noh näiteks siin kogude eksponeerimisel kui ta 
näituste teemasid valib või üritusi korraldab et... et mis te arvate kas ERM peaks mõtlema ka 
selle peale neid asju tehes mida käsitööhu... harrastajat et mis käsitööharrast huvitab? 
Ei või-võisi  küll  et.  Ma olõ ka iks mõelnu mõelnu noh seesama asi  lihtsalt  noh tiit  mõne asja 
tüüriista teet lihtsalt niisama järgi noh ilma et noh eee kuis üteldä  ... 
mhmh, mhmh, mhmh. 
Et võisi jah rohkemp propageeri säendse vana-vanade asjade-asjade tüü-tüüriistu kasutusele võtmist 
ja.
Et te peate seda oluliseks?
Nojah
Ja leiate et ERM võiks seda rolli kanda?
Nojah.
Mhmh, mhmh. Et siis eee vanade tööriistade ja ja töövõtete sellist...
vana tüüvõtte ja 
et need ära ei kaoks? 
No ära ei kaoss ja ja solest mmm plastmassist ja keemiast hoitasse kaugempa eks 
ja-jah, mhmh, mhmh, mhmh. 
Inemine sure-suress oma kõntsa sisse.
Et  te  arvate  et  ERM  võiks  olla  ka  mõnes  mõttes  sellise...  mmm  looduslähema  eluviisi 
propageerija?
Nojah.
Mhmh, mhmh. 
Et kui iks kui kui noore maale lävvä ei olõ nännügi mis mis aderi ja mis ädvi omma. See om iks 
rassõ al-algul alustada sest ei no praegu lätt palju palju asju lätt vanarauda.
Ja-jah.
Ma ei olõ jul-julgõnu nüüd vanarauda mennäki sennä viidass nii häid asju nii et... noh... see et noh 
kahjo kahjo sest kuis üteldä... no masina ja kõik mis noh... säendse tüüriista ja mis ravva-ravvast on 
kõik lätt ärä.
Mhmh, mhmh.
Vaja ikka öelda siss kui noh aida aida alt kisknu vällä noh kõik mis vanaaegsed tüüriista ja... nee oll 
kõik vanarauda viind.
Mhmh.
Noh sääl või no haruldasi asju olla.
Mhmh, ja-jah et... et ERM selles mõttes võiks ka harida siis inimesi et nad teaks ja... ja ja 
võib-olla seda asja mida neil endalgi nagu vaja ei lähe ei viiks vanarauda vaid annaks kellelegi 
kes seda tarvitada mõistab?
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Kule jah. 
Mhmh, mhmh. Eeem....
olõ iks vahepial olõ iks .... vanarauda kõik vana ... 
olõ iks nüüd nakkassõ kuis selle tarkusega om näites ma ei tiia kas vabariigis om inämp mingi 
spetsialist kes mõists obese ... tettä?
Ahah, ja-jah. Et see on siis sellised oskused?
Sellise jah spetsiifilise oskuse... kao-kaosse lihtsalt ärä jah.
Mhmh, et...
ma käie ma taha kõnõl üteldä noh Kaika suveülikuuli et minge saatke mõni poiss opma noh et too 
vanamehe mano kes mõistse noh väga väga hästse noid obese obese riistu tettä ja...
mhmh.
No ma'i tiia keegi es viitsi noh... iist võtta ja ja vanamees ääki kooli ja.... 
mhmh, mhmh 
et säändseid jah tarkuisi ja ja tüüvõtteid kes viil noh kuis üteldä... talletama ja... ei läüsi läüsi noh 
kuis üteldä... säändesid üldse ajalukku ja... 
mhmh, mhmh. Et see ongi teie jaoks ERMi selline kõige olulisem roll? 
Nojah et iks noh oleva noh olnd ja oleva säilitamine. 
Mhmh, mhmh, mhmh. Me nüüd enam-vähem oleme need asjad läbi ka rääkinud, mis ma 
küsida tahtsin aga kui te nüüd veel mõtlete ERMi ja selle konkursi peale... käsitöö peale 
laiemalt siis kas on veel äkki midagi mida te ise tahaksite lisada?
Ei tule kõrraga ette.... ega mul mul ei olõ hääd huumorimiilt. Et mu käest piab küsimä siis ma 
mõista kõnõlda. A ma... esi esi ei ei julgõ vällä pakku....
aaa, mhmh.
Tuu jaoks o targempa inemese 
ahaa, mhmh, ga mis te arvate kui ERM jälle korraldaks seda konkurssi kas te siis ka 
osaleksite veel korra? 
Võikse iks proovi jah. 
Mhmh, mhmh 
Et et... oli oli ka huvitav see... kuis üteldä... see ettevõtmine ja... 
Kas oli huvitav teiste konkursitöid ka näha?
Noojah. Tuu tuu oliki tähtsamp kui kui oma tüü. Et et kuis teise näkevä sedä il-ilmä ja...
mhmh, mhmh. Kas seal oli mingeid üllatusi ka teie jaoks?
No ega ma suur rõi-rõivaspetsialist ei olõ aga noh... ... kes ta olli et noh... sirkli ja ja peitli ja tettü ja  
noh... noo seokse tavalise noh... noid ma tee eisi ka. 
Mhmh.
No ma nai-naiste tüüd ma ei mõista nii suurelt kommenteerida. 
Mhmh, no võib-olla lihtsalt mõni asi jäi silma? Alati ei peagi nii hindama ju?
... et no... nahk nahk ja... noh tuu naha tüü oll. Oi-oina kotist oli tettü ka säendne huvitav ja... ja 
mida noh ma ei ole nii... ma olõ kuullu et tetti vanasti noh neid tubakakotte ja... säenest asja aga noh 
ma ei ole noh nii... kuis üteldä trehvand tedä nägema. Raamat oli kah huvitav... puust. 
Mhmh, jah.
Ei üldse see noh tüü oli hää... küllaltki. 
Mhmh. Aga hästi... 
/.../ 
et kui noore või keegi tahtava noh vikati noh tarkuisi noh niitmise tarkuisis noh nigu.. oppi eks noh 
noid ma voi opata tead.
Aah no seda tuleks ise hea meelega teie juurde õppima mul oleks ka maal vaja vikatitarkusi.
No tulõ, kas ma keelä. Soa soa aasta es jovva. 
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Jah. Aga aaa seda tegelikult jah ma küsiks seda ka veel et olete te muidu kedagi ise koolitanud 
niimoodi? Kas siis sepatöö alal või... või mingit oskust õpetanud?
Polõ ei kedagi opatagi noh.
Ahah.
Siin kandi näites treialit e olõ ei olõ nuuri keda opatagi noh
mhmh. Aga oleksite te valmis seda tegema näiteks?
No kui kui ine-inemesel huvi om ega mul midagi tolle vasta olõ.
Mhmh, mhmh, et ma mõtlen selles mõttes ka et kui siin oli juttu et ERMist ja ja sellest nende 
pärandoskuste säilitamisest et... et võib-olla ka see võiks olla üks mingi koostöövõimalus et... 
et lihtsalt...
no  või  no  selle  Riitsaare  Evariga  õppetüüd  üksteist  noh...  üks-üksteist  noh  kuis  üteldä  noh... 
täiendami ja opime ja... aga no proovi nüüd oppi ka väikest... no seto seto Eestit... järgi ja... ja 
inemine om nii laisk kui lastass olla no.
Eks ta nii kipub olema küll jah.
Kui säendse no... midagi... kuis ütelda midagi... kuis üteldä säendset noh opata vaja või või noh... 
ega mol tolle vasta midagi ole kui ma mõista ja...
mhmh, mhmh.
Kaegi nüüd nüüd kui Võro folkloorile proovi latsile seda pdäjakoore lõikamist näutämä. Eks too 
vanaaja päeval väga väga latsile meelsi.
Mhmh,  mhmh.  Noh mingid  oskused  on ka ilmselt  sellised  mida võib-olla  on  võimalik  ka 
lihtsalt videosse võtta et nad alles jääksid?
Ma ei tiiä kui om... ta vankri-vankritegemist taha noh kuis üteldä... oppi voi nii pruuvi tettä otsast 
lõpuni... 
mhmh
vankriratta ja
mhmh.
Säendse noh... tavalise noh tarbe-tarberiistaki kuis vikla varte panda ja ja ja neil on ka oma säendse 
viguri ja vimka ja... mida mida lihtsalt noh kuis üteldä ei tavaliselt inemine pane tähelegi ja....
ja-jah, mhmh
et kuis kergemp om ja...
mhmh
seda noh vanaaegset hainategemist voiks ka eee kuis ütelda... opata ja... 
mhmh.
Säenest asja om tettu ei ole. Kuis kuis vikatiga noh otsast lõpuni noh nigu haina tettä ja 
ja-jah, mhmh. Et kui oleks keegi kes tahaks õppida siis teie oleksite valmis õpetama?
Ega mul tolle vastu es midagi olõ et...
mhmh, mhmh, mhmh. 
Ma ma säendne suur kunstsepp olõ'i jo noh olõ tarbe tarbe noh... säendseid tarbeasju tii. Hinge ja ja 
käepideme ja ... tuu jaoss on see parempa parempa meistri ja.
Mhmh, mhmh.
Kes jo hästi ilo-iloasju tegeva. 
Mhmh, mhmh. No eks igalühel on selline oma valdkond.
Kuulõ jah. Mul sest tuu paar puutüümiist om kellele ma tii igast hingi ja käepidemeid ja... noh 
säenest asju. Jah sellest ... noh nõu küsi ja laastu-laastukatuse kohta ja noh noid tegijaid iks om. 
Mhmh.
/.../  mhmh, mhmh. hästi aga ma siis praegu ütlen aitäh ja kui mul on mingeid küsimusi siis ma 
helistan.
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