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Eesti vaimse
kultuuripärandi nimistu
www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu

Argo Mõttus

2010. aastal avatud Eesti vaimse
kultuuripärandinimistu on veebikeskkond,
kus kõik EestikogukonOBE, sõltumata
suurusest, elukohast või päritolust, TBBWBE
tutvustada sõnas, helis ja pildis oma elavat
pärandit. Nimistu BJUBCIPJEBKBFTJMFU×TUB
põlvest põlve edasiantud teadmisJ, oskusJ ja
tavaTJE, mis on olulised meile ja meie
kaasmaalastele.

L Stiilipidu, karneval või
kadripäev – ümberriietumine
on ikka lusti pakkunud.
K Me oleme natuke „metsa
poole“.

Nimistu loomiseks andis tõuke ühinemine
UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse
konventsiooniga 2006. aastal. Kuigi Eesti
arhiividesse ja muuseumidesse on juba
19. sajandi teisest poolest süstemaatiliselt
kogutud palju teavet vaimse pärandi kohta,
otsustati siiski luua täiesti uus nimistu,
NJTÅSHJUBLTJOJNFTJPNBQÅSBOEJ
N×UFTUBNJTFTPTBMFNB

Jane Kalajärv

Nimistu keskmes on eelkõige kogukondlik
ja kohalik kultuur. Iga kogukond saab
juhtidatähelepanu sellele, mis on tema
jaoksPMVMJOF, ning otsustab ise, milliseid
teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid soovib
nimistus oma vaimse kultuuripärandina
tutvustada. Esiplaanil on kogukonna
teadmisedja BSVTBBN oma kultuurist
QSBFHVTFMBKBM

ellu ja mõttemaailma, kuna aitab mõista
vaimsetpärandit sellisena, nagu see elab ja
toimibtänases maailmas.
Nimistu saamislugu
/imistuüldistes põhimõtetes MFQJUJkokku
kultuuriministeeriumi algatatud
ümarlauakohtumistel,kus lõi kaasa rohkesti
asjaosalisi kogukondadeesindajatest
teadlasteni. Nimistu loomine ja haldamine sai
Rahvakultuuri Keskuseülesandeks. Algusest
peale oli aga selge, et nimistu saab sündida ja
kujuneda vaid tihedas koostöös kogukondade,
kohaliku elueestvedajate, vabaühenduste,
muuseumide,ülikoolide, teadusasutuste,
kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega.
Kõigepealt katsetati uut lähenemist
2007. aastalHiiumaal, väiksemas ja küllalt
selgelt piiritletudkogukonnas, kus oli juba
pikemat aega tegeletud vaimse pärandi
hoidmise ja väärtustamisega, nii nagu mitmel
pool mujalgi Eestis.Eestvedajateks said kolm
aktiivset kogukonnaliiget, kes on innustanud
saareelanikke kaasamõtlema ja sõna sekka
ütlema, et saadaüheskoos selgust, mida
hiidlased peavadomaseks ja oluliseks ning
millised teadmised,oskused, kombed ja tavad
peaksid saarelkindlasti püsima jääma.

Eraldi pööratakse nimistus tähelepanu
sellele,milliseid teid ja võimalusi on
kogukonnadleidnud oma vaimse
kultuuripärandi hoidmiseksja kaitsmiseks.
Need äraproovitud ja toimivadlahendused
on teistelegi eeskujuks. Sel moeltunnustab
ja innustab nimistu kogukondlikku
ühistegevust oma elava pärandi hoidmiseks.

Sellel avastusretkel osalesid teiste seas
külaseltsid, isetegevuslased, kooliõpilased,
pensionäride klubid ja kohalikud
omavalitsused.Läbivaks põhimõtteks sai 
„hiidlasele tagasi”. See tähendab, et võimalikult
palju teavet peaksolema saarel kättesaadav,
näiteks trükistes ja näitustel, ning et tuleb
hoolitseda selle eest, et olulised teadmised
jääksid kestma. )JJEMBTUFTUTBBCFFTLVKVHJ
W×UUBJHBTLPHVLPOOBTW×JQJJSLPOOBTÛMF&FTUJ
W×JLTLVKVOFEBWÅJLFUVVNJL LFTIBBSBCUFJTJ
LBBTBOJOHKVMHVTUBCWBJNTFULVMUVVSJQÅSBOEJU
NÅSLBNBKBIPJENB

Laiemalt on nimistu eesmärk äratada ja
süvendada huvi vaimse kultuuripärandi
vastu kogu selle mitmekesisuses ning
JOOVTUBEBTFEBWÅÅSUVTUBNB IPJENBKB
FEBTJBOENB/JNJTUVBOOBCMVHFKBMF
TJTTFWBBUFPNBLBBTNBBMBTUFKBLBBTBFHTFUF

)JJEMBTUFLPHFNVTFEKBKÅSFMEVTFEPOQBMKVTLJ
BBTUBOPWFNCSJTBWBUVE&FTUJWBJNTF
LVMUVVSJQÅSBOEJOJNJTUVUPJNJNJTQ×IJN×UFUF
BMVTFLT,PEVMFIFÛMFTFIJUVTTÛOEJTBHB&FTUJ
,JSKBOEVTNVVTFVNJ &FTUJ3BIWB.VVTFVNJKB
5BSUV¾MJLPPMJFLTQFSUJEFOJOH3BIWBLVMUVVSJ

Urmas Liit

L Rahvariideseeliku kanga kudumine on täpne töö.

Keskuse vaimse pärandi spetsialistide
koostöös.Esimesed sissekanded tegid
nimistusse hiidlased ja võrokesed. Esimeste
jaoks oli see2007. aastal alanud protsessi
loogiline jätk, kuid ka Võromaal on juba
pikemat aegapööratud tähelepanu vaimse
kultuuripärandihoidmisele ja edasiandmisele.

.JEBLBOEBOJNJTUVTTF
/JNJTUVPPUBCTJTTFLBOEFJEL×JHJMU&FTUJNBB
LPHVLPOEBEFMU T×MUVNBUBTVVSVTFTU 
FMVLPIBTUW×JQÅSJUPMVTU5ÅIFMFQBOVLFTLNFT
POFFML×JHFLPIBMJLVKBLPHVLPOEMJLV
UÅIUTVTFHBUFFNBEmUFBENJTFE PTLVTFE 
LPNCFEKBUBWBE NJEBTPPWJUBLTFIPJEBKB
FEBTJBOEB7BJNTFULVMUVVSJQÅSBOEJULPHV
UFNBNJUNFLFTJTVTFTFJTBBLVOBHJLJSKBQBOOB
KBTFFQPMFHJOJNJTUVFFTNÅSL0OJHB
LPHVLPOOBPUTVTUBEB NJMMJTUPTBPNBFMBWBTU
QÅSBOEJTUOJNJTUVTUVUWVTUBEB
,JOEMBTUJFJPMFWBJNTFQÅSBOEJLBOENJTFM
OJNJTUVTTFLSJUFFSJVNJLTTFMMFBJOVMBBETVTW×J
BBTUBTBEBEFUBIBVMBUVWBEKVVSFE WBJETFF FU
UFHFNJTUPMFLTUFBENJTUF PTLVTUF LPNNFUF
KBUBWBEFHB NJTPOLPHVLPOOBMFPNBTFEKB
PMVMJTFEQSBFHVTFMBKBM

Nimistu ülesehitus
Nimistus on nelja tüüpi sissekandeid:
1. Nähtus, oskus või teadmine
Nimistu keskpunktis on elav pärand: kõik teadmised,
oskused, kombed, nähtused, sündmused ja muu, mida
saab vaadelda vaimse kultuuripärandi väljendusena.
2. Isik
Vaimne kultuuripärand on tihedalt seotud inimestega, kes
seda kasutavad, edasi kannavad ja annavad. Tõstmaks esile
meistreid ja teadjaid, võib ka neid nimistusse kanda.
3. Asutus või ühendus
Tihtipeale tegutsevad inimesed üheskoos ühendustes ja
asutustes, mis on seotud elava pärandiga. Selliseid ühendusi
ja asutusi võib samuti kanda nimistusse.
4. Paik
Oma tegevusega kujundavad inimesed nende paikade ja
piirkondade ilmet, kus nad elavad, töötavad, vaba aega
veedavad jne. Paik tähendab nimistus nii looduslikku kui ka
inimese loodud ruumi, millele inimene on andnud tähenduse
ja mis on seeläbi osa vaimsest kultuuripärandist. Tegemist
võib olla nii terve piirkonna kui ka konkreetse hoone või
kohaga, nagu turuplats või lauluväljak.

Külli Eichenbaum
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¾IFTULÛMKFTUTPCJWBEOJNJTUVTTFOFFE
LVMUVVSJOÅIUVTFE NJTPOLPHVLPOOB
KBPLTFSJUJUÅIFOEVTMJLVE OBHVW×SPLFTUF
KBPLTOFOEFLFFMW×JTFUPEFKBPLTMFFMP
5FJTBMUW×JWBETJTTFLBOEFELÅTJUMFEBLB
BSHJTFJEUFFNBTJE7FFMPOOJNJTUVIFB
W×JNBMVTKBHBEBLPHFNVTJU×IVTBUF
WBJNTFLVMUVVSJQÅSBOEJIPJENJTFWJJTJEFKB
×OOFTUVOVEFUUFW×UNJTUFLPIUB
5ÅIFMFQBOVTBBCKVIUJEBLBIÅÅCVWBUFMF
UFBENJTUFMFKBPTLVTUFMF NJMMFLBEVNJTU
TPPWJUBLTFUBLJTUBEB

FTJQMBBOJMOFOEFJOJNFTUFWBJNOF
LVMUVVSJQÅSBOEUFHFWVTFE UFBENJTFEKB
PTLVTFE/JNJTUVFJPMFLPOUBLUBOENFCBBT 
WBJESÅÅHJCOÅJUFLTTFMMFTU NJMMFHBÛLT
LÅTJUÕÕNFJTUFSUFHFMFC LVJEBTUBPO
PNBOEBOVEPNBPTLVTFE NJEBOFFEUFNB
KBPLTUÅIFOEBWBEOJOHLBTUB×QFUBCOFJE
LBUFJTUFMF

/JNJTUVTJTTFLBOEFLPPTUBNJOF
)BSJMJLVMULPPTOFCJHBOJNJTUVTJTTFLBOOF
UFLTUJTU QJMUJEFTU WJEFPKBIFMJM×JLVEFTU
4JTTFLBOOFMÅIUVCUÅOBQÅFWBTUKBBOOBC
ÛMFWBBUMJLVQJMEJÛIFLVMUVVSJOÅIUVTF
PMFNVTFTUKBLPIBTUNFJFLBBTBFHTFUF
FMVT"KBMPPMJTUUBVTUBBWBWJOGPBJUBC
N×JTUBPTLVTUF UFBENJTUFKBLPNNFUF
UÅIFOEVTUKBLVKVOFNJTMVHV/JNJTUV
TVVOBCQJMHVLBUVMFWJLLVKBOÅJUBC 
LVJEBTTFJTBCLPHVLPOEIFBTFMMFFFTU FU
OFOEFWBJNOFLVMUVVSJQÅSBOEKÅÅLT
QÛTJNB3ÅÅHJUBLTFTFMMFTU LBTKBLVJEBT
BOUBLTFUFBENJTJKBPTLVTJFEBTJOJOHNJT
W×JCFEBTJBOENJTUPIVTUBEB

/JNJTUVTJTTFLBOEFEW×JLTJETÛOEJEB
LPHVLPOOBMJJLNFUFLPPTUÕÕT OJJOBHV
W×JLTUPJNVEBLPHVWBJNTFLVMUVVSJQÅSBOEJ
IPJENJOFKBLBJUTNJOF"MVTUVTFLTUVMFLT
MÅCJN×FMEB NJMMJTFJEOÅIUVTJ PTLVTJKB
UFBENJTJQFFUBLTFPMVMJTFLT LBTOFOEF
FEBTJBOENJOFWBKBCFSJMJTUUÅIFMFQBOVOJOH
LFTKBLVJEBTTBBCKBTPPWJCTFMMFMFLBBTB
BJEBUB
0MFLTIFB LVJWÅJLFFFTUWFEBKBUFUVVNJL
W×UBLTPIKBEFOEBLÅUUFKBPTLBLTÅSBUBEB
IVWJLBUFJTUFT)FBUBIUNJTFLPSSBMTBBC
LBBTBUBL×JLJLPPMJMBTUFTUFBLBUFOJ,JOEMBTUJ
POOJJNPPEJUFHVUTFEFTTFMMFTU
LPHVLPOOBMFFOEBMFL×JHFSPILFNLBTV
¾IJTUFHFWVTUVHFWEBCNFJFUVOOFUKB
LPHVLPOOBTJTFTFJE TFBMIVMHBT

3FOF Suurkaev

4BNBNPPEJPOJTJLVJE BTVUVTJKB
ÛIFOEVTJUVUWVTUBWBUFTTJTTFLBOOFUFT

¾MFWBBUMJLLVTFIVWJEFTPOTJTTFLBOOFUF
NBIUQJJSBUVE/FFEFJTBBBOEBEFUBJMTFU
ÛMFWBBEFU LÛMMBHBWJJUFJEUÅQTFNBMFJOGPMF

Tee Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse
● Vajadusel osaleb kogukonna esindaja Rahvakultuuri Keskuse vaimse

kultuuripärandikoolitusel.
● ,PHVLPOOBTKÜVUBLTFNÜUUFUBMHVUFUVMFNVTFMTFMHVTFMF NJMMJTFETJTTFLBOEFE

OJNJTUVTTFUFIB
● 7BKBEVTFMUBPUMFUBLTF3BIWBLVMUVVSJ,FTLVTFTUTJTTFLBOEFLPPTUBNJTFLTUPFUVTU
● 4JTTFLBOEFLPPTUBNJOFUFLTUJ QJMEJKBWJEFPNBUFSKBMJLPLLVQBOFNJOF+VIFOEJ

MFJBC3BIWBLVMUVVSJ,FTLVTFLPEVMFIFMU

● 7BJNTFQÊSBOEJTQFUTJBMJTUUPJNFUBCTJTTFLBOOFU
● Vaimse kultuuripärandi nõukogu kinnitab sissekande ja see avaldatakse nimistu

Hille Tarto

kodulehel.
● Kogukonna esindaja ajakohastab sissekandeid vähemalt iga viie aasta tagant.
)VWJLPSSBMWÜULFàIFOEVTU3BIWBLVMUVVSJ,FTLVTFWBJNTFQÊSBOEJPTBLPOOBHB
WLQ!SBIWBLVMUVVSFF 
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Q×MWLPOEBEFWBIFMJTJTJEFNFJE,VJ
JOJNFTFEUFBEMJLVMUWBJNTF
LVMUVVSJQÅSBOEJHBUFHFMFWBE TFEBFOEB
KBPLTBWBTUBWBEKBMBIUJN×UFTUBWBE 
TFMHVC NJMMJTFJEUFBENJTJPTLVTJQFFUBLTF
PMVMJTFLTOJOHTPPWJUBLTFFMVTIPJEBKB
FEBTJBOEB

J Üks Võrumaa
matusekombestiku
vanadest tavadest on
lahkunule puusse risti
lõikamine.
J Kunagine komme
panna maahaldjale
nurgakivi alla hõberaha
on saanud uue kuju.

5FHFNJTUFJPMFLJJSFLBNQBBOJBFHB
ÛIFLPSETFQSPKFLUJHB4JTTFLBOOFUF
LPPTUBNJOFKBVVFOEBNJOFPOPTB
MBJFNBTUWBJNTFLVMUVVSJQÅSBOEJ
LBJUTNJTFQSPUTFTTJTU4FMMFLTTBBC
3BIWBLVMUVVSJ,FTLVTFTULBUPFUVTU
UBPUMFEB

&SJUFHFWVTUF OBHVOÅJUFLTUFBCF
LPHVNJTF ×QJUVCBEF OÅJUVTUFKBUSÛLJTUF
LPPTUBNJTFLÅJHVTTBBCTFMHFLT NJMMJTFJE
OÅIUVTJ PTLVTJKBUFBENJTJ JTJLVJE BTVUVTJ 
ÛIFOEVTJOJOHQBJLVTPPWJUBLTF
UVUWVTUBEBOJNJTUVT/JNJTUVTJTTFLBOOFU
W×JCQJEBEBWBIFLPLLVW×UUFLTTFMMFTU 
NJEBPOUFIUVEKBUFBEBTBBEVE

J Hiidlasi on mitut seltsi –
tõrvakõplastest kohvilähkriteni. Seebid aitavd
neid nimesid meeles
pidada.
I Mõnus ajaviide ühendab
sõpru ja peresid.

I Saun ilma vihata on
nagu supp ilma soolata.

Külli Eichenbaum

Egon Eiche

/JNJTUVTJTTFLBOEFJEVVFOEBUBLTF
SFHVMBBSTFMU FUOFFELBKBTUBLTJE
W×JNBMJLVMUIÅTUJIFULFPMVLPSEB4FFHBFJ
TBBOJNJTUVNJUUFLVOBHJWBMNJT WBJE
UÅJFOFCBFHBNÕÕEB

