
04.01.2018

1

Kultuuripärandi koolitused 2016-
2017 Matsalu rahvuspargis
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Vorm, kujund ja looming traditsioonilises ning
kaasaegses rahvakunstis“

Kärt Summatavet
• Ornamendi, märkide, värvide 

ja numbrite tähendused
• • Pärand ja kaasaegne 

tootearendus
• • Traditsioon. Innovatsioon
• • Kohalik lugu globaalsel 

turul: kuidas luua 
tähenduslikku toodet?

12.03.2016 seminar Lihula 
mõisas
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„Vorm, kujund ja looming traditsioonilises ning
kaasaegses rahvakunstis“

Kärt Summatavet
• Loovust takistavad piirangud 

ja nende ületamine
• Inspiratsioon. 

Interpretatsioon
• Kohalik lugu kaasaegses 

tootearenduses 
• Kui võtate tootenäidise 

kaasa, on võimalik saada 
oma loomingule personaalset 
tagasisidet.

Meistriklass Penijõel 20.03.16
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Käsitöönäitus ja tagasiside
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Vikat, teritustööd ja niitmine
Eesti Haabjaselts, Siim Kuresoo 
FIE, OÜ Looduskeskus 29 juuni 2016

15.30-17.00 Tööriistade teritamine (peitlid, 
kirved, noad). Tööriistade teritamise praktiline 
juhendamine.
Tallinna Ülikool puidutehnoloogia lektor Jaan 
Keerdo

17.00-18.00. Niitmisest, erinevatest vikatitest, 
nende löastamine, teritamine (lõikamine, 
käiamine, luiskamine).Vikatiterituse praktiline 
juhendamine Siim Kuresoo ja Avo Rosenvald 

18.00-19.00 Kaasaegsed vikatid, pinnimine. 
Pinnimise praktiline juhendamine Jaanus Viese 

19.00-20.00 Niitmisvõistlus „Matsalu 
materdaja“. Autasustamine
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Traditsioonilise väikehoone korrastamine. 
Aida palgivahetus Metskülas

19.-21. august 2016

Palkide märkimine, ülesjoonistamine 
(fotografeerimine), lahtivõtmine ja 
ladustamine.
Vahtuspalkide väljavalimine, servamisjoonte 
märkimine ja servamine. 
Norra tapp ja selle erinevus aida tapist
Tapi mõõtmine, märkimine ja tegemine
Aidale uute aluskivide paigaldamine ja 
loodimine
Uute palkide varamine ja tappide tegemine. 
Hoone tagasiladumine.
Soojustus- ja niiskus vanas hoones 
(Sammal, linatakk, kasetoht)
Kokkuvõte. Küsimustele vastamine.

Margus Palolill, MTÜ Vana ja 
Väärt
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Merekultuuriaasta rannaretk. Matsalu põhjakalda 
külade looduskultuuri traditsioonid

Merekultuuriaasta lõpuüritus

• 11.00 Haeska linnutornis hommikukohv ja 
linnuvaatlus Peeter Vissaku juhendamisel. 

• 12.00 Kiideval looduskasutus lihtsamas 
rannarahva käsitöös. Pilliroost näärikrooni 
valmistamise töötuba. Juhendaja Tiiu Toming

• 13.00 – 16.30 Puise Nina talu kõrtsitoas 
Merekultuuriaasta lõuna ning seminar:

• Mere- ja rannikulinnud rannarahva 
traditsioonis - Peeter Vissak

• Matsalu merekultuuri ja rannakülade pärand -
Krista Kallavus

• Regivärsiliste Lääne Eesti rannalaulude 
õpituba - ansambel Rüüt

•
• Bussiretke Lihula-Haapsalu-Haeska-Kiideva-

Puise-Haapsalu Lihula ja lõunat rahastab 
Meremuuseum Merekultuuri aasta projektist.

16. oktoober 2016 
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Keraamiline meene ja looduskasutus

17.veebruar: 
15.00 – 15.45 Tootearengu suunad, pärand ja 
loometöö põhimõtted.
15.45-16.30 Vorm, erinevad töövõtted ja tehnikad 
16.30-18.30 Praktiline töö vaagna modelleerimine
18.veebruar: 

10.00 – 12.00 Praktiline töö kruusi modelleerimine. 
12.00 - 12.45 Looduslike materjalide kasutamine 
keraamiliste esemete dekoreerimisel. 
12.45 - 13.30 Glasuurid
24. märts: 

15.00 – 15.45 Saviglasuuride ülesehitus ja iseloom. 
15.45 - 16.30 Toormaterjalid, toonid, temperatuurid 
16.30 – 18.30 Praktiline töö vaagna ja kruusi 
glasuurimine, ahju kasutamine
26. märts: 

10.00 – 10.45 Glasuuritud kruusi ja vaagna analüüs. 
10.45 – 12. 45 Praktiline töö, pisiplastika
modelleerimine.
12.45 - 13.30 Analüüs ja ettepanekud

Aivar Rumvolt 2017
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Meelva ohvriallika korrastustalgud

„Teeme ära 2017“ 6.mai
• Puhastame allikasuudme 

mudast 
• Paigaldame muda 

tagasivalgumise tõkestamiseks 
puitrakked

• Takistamaks loomade 
juurdepääsu, ehitame allikale 
piirde 

• Räägime looduslikest 
pühapaikadest, nende 
kujunemisest, tähendusest ja 
kaitsest

MTÜ Vana ja Väärt
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Loodus- ja kultuuriväärtused koduaias

27 juuni 2017

A. Teoreetiline osa: ettekanne ja arutelu
1. Ülevaade Eesti aiakujunduse ajaloost. 
2. Vanade taluaedade planeering. 
3. Mida silmas pidada traditsioonilise taluaia
taastamisel ja kujundamisel. 
4. Põlised maitse- ja toidutaimed, ravimtaimed, 
viljapuud ja marjakultuurid, köögiviljad ning 
ilutaimed – nende päritolu ja jõudmine vanaema 
aeda. 
5. Kuidas määrata oma koduaia taimi. 
6. Põlissordid - meie kultuuripärand. 
7. Kuidas valida taluaeda sobivaid liike ja sorte. 
B. Praktika maastikul. 2 vana aeda ja 1 võimalik
tulevane aed. 
1. Kuidas planeerida õue loodusmaastikul
(väärtused ja kaitse). 
2. Aiaplaneering endisel õuealal (väärtused ja 
kaitse). 
3. Kujundatud koduaia probleemide analüüs 

OÜ Vanaema Aed
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Kirves ja kirvetööd

6. August 12.00 Vähegi ilusa ilma korral paneme
keema kirvesupi
12.10 Jaan Keerdo räägib kirve kujunemisest, 
kasutusest ja praktilistest töövõtetest:
Teooria: Kirveste ajalugu, kasutusalad, elukutsed ja 
tehtavad tööd.
Väike kirvenäitus „Haabjameistri künakirvest 
liipritahuja lutini ning kraavihalli kiinist 
lihunikukirveni
Tegevused: Varred ja varretamine, teritamine ja 
hooldus.
Puu saagimine ja lõhkumine, laasimine ja 
tahumistööd
(Asjaolude kokkusobivusel võimalik ka 
üllatuskülalise ettekanne)
14.30 Niitmisvõistlus „Matsalu Materdaja 2017“. 
Oma vikat kaasa!
14.45 Ainult julgetele! Kirveviskamisvõistlus. 
„Haeska Kirvenägu 2017“

MTÜ Eesti Haabjaselts 2017
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Puitesemete parandamise koolitus
Reedel, 25. kell 13-20 ja laupäeval, 26.augustil kell 10-17 
pühapäeval, 17. septembril kell 10-17 

• Puitesemete parandamise koolitus
• Osalejate poolt kaasa võetud 

puitesemete proteesimine, tapiparandus 
jms

• restauraator Kalle Kase juhendamisel
•
• Koolitusel käsitletavad teemad:
• - eseme säilivuse hindamine, puiduliigid
• - naelte, kruvide, klaaside, manuste 

eemaldamine, värvist, lakist puhastamine
• - puiduparandused, metalldetailide 

puhastamine
• - lihvimine, kruntvärv, kittimine, 

pahteldamine, värvimine

OÜ Antiigiveeb 2017
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Ahjud ja küttesüsteemid

5. November 2017
Koolituse eesmärk: Anda teadmisi, kuidas
hooldada olemasolevaid ja planeerida uusi
küttesüsteeme nii, et need vastaksid tänapäeva 
nõuetele ja oleksid ohutud hoonetele.
Õppepäeva sisu: Teoreetilised loengud ja 
praktika ahju olukorra hindamine, probleemide
kaardistamine. Kuulajate küsimustele 
vastamine.
11-12 Reheahjud. Ehitus, probleemid ja 
hooldus. /Reheahjude asjatundja Hardi Ojaste 
Eesti Vabaõhumuuseumist/

12.30 15 Ahjude ajalugu, hooldus ja 
restaureerimine. /Küttesüsteemide asjatundja 
ja ahjurestauraator Artur Ümar OÜ Oldschool/
15-16 küsimused vastused küttesüsteemide 
kohta. Oma küsimuse meistritele võib saata
juba registreerudes
16.30 17 võimalus vaadata probleemset, 
lahtivõetud, reheahju Kõera külas, kuulda 
meistri kommentaare.

Eesti Vabaõhumuuseum



04.01.2018

14

Matsalu ja Vilsandi rahvusparkide 
väljasõiduseminar ERM.i

28.Oktoober 2017
13-14.30 Läänemaa ja Lääne-Saaremaa 
kihelkondade rõivaste tutvustamine 
Rahvarõivanäitusel /Reet Piiri/
14.30-15 Ajutise näituse „Eesti mood 100“ 
tutvustamine /Reet Piiri/
15.00-15.30 Lääne-Eesti ja Lääne Saaremaa 
tekstiilesemed näitustel „Eesti Vabariik 100“ 
ja „Aja jälg Eesti vaibal“ /Reet Piiri/
15.30-17. Seminariettekanne muuseumi 
kogudes leiduvast teabest ja pärandist, 
(arhiiv, raamatukogu, fotokogu). Kust mida 
kuidas otsida. MUIS-i kasutamine /Reet Piiri/

29. oktoober
9-11 Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiilieriala 
tehniliste võimaluste tutvustamine. 
Pärandmotiivide kasutamine kaasaegsetes 
lahendustes /Veinika Västrik/.
12.30-14.30 Heimtali Muuseumi kogude 
tutvustamine. Loeng „Pärand ja looming“ 
/Anu Raud/
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2016-2017

• Ära jäid: Katuseparandused ja looduslike 
värvide koolitused toimuvad 2018

• Matsalu koolitusi toimus:
• 12 teemal
• 22 koolituspäeva
• Veidi üle 500 osaleja
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Plaanitavad koolitused 2018-2019

• Looduslike värvide valmistamine ja kasutamine
• Katuseparandused
• Kivimüüri ladumine
• Patselapilise vaiba kudumine
• Saag ja saagimistööd
• Reheahju taastamine
• Ootan ettepanekuid
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Aitäh!

Krista Kallavus
Kultuuripärandi spetsialist


