Arhiiviprojektide tulemused 2021
Projekti üldandmed

Projekti kinnitatud tegevuskava/
Projekti tulemused
rahastatud tegevused
1 / Eesti Kirjandusmuuseum / Väliseesti trükisepärandi kättesaadavaks tegemine
Projektijuht: Merike Kiipus
Plaanitud tegevused
Tulemus
1. E-kataloogis ESTER seni arvele võtmata
Kõige tegevused täideti plaanitud mahus. Otto Paju, Sri Rama Michael
Eesmärk: Diasporaa-ainelise
väliseesti isikute (Otto Paju, Fanny de Siversi, Tamme, Fanny de Siversi ja Hellar Grabbi pärandkogudesse kuulunud
kirjanduse paremini
Hellar Grabbi, Sri Rama Michael Tamm)
trükised kataloogiti, märksõnastati ja liigitati, eksemplarid inventeeriti,
kättesaadavaks muutmine Epärandkogudesse kuulunud trükiste (12 kasti) eksemplaride eritunnused kirjeldati ja määrati kohaviidad e-kataloogis
kataloogi ESTER kaudu.
kataloogimine, liigitamine ja
ESTER (töökeskkonnas Sierra). Projekti tulemused on kättesaadavad emärksõnastamine e-kataloogi ESTER
kataloogis ESTER. Kokku koostati 191 bibliokirjet, täiendati 50
töökeskkonnas SIERRA.
bibliokirjet. Lisandus 428 uut eksemplarikirjet, sh neist 264 eritunnustega
Taotletud toetus: 9800 €
(pühendused jm).
2. Eksemplaride eripära kirjeldamine eEraldatud toetus: 4900 €
kataloogi ESTER töökeskkonnas SIERRA.
2 / Eesti Rahva Muuseum / Stockholmi Eesti Päevalehe fotokogu registreerimine ja kirjeldamine
Projektijuht: Tiina Tael
Plaanitud tegevused
Tulemus
Stockholmi Eesti Päevalehe fotokogu fotode
Stockholmi Eesti Päevalehe fotokogu seeria ERM Fk 3051 on nüüd
Eesmärk:
Stockholmi Eesti Päevalehe
(ca 5000 tk) eelregistreerimine ja kirjeldamine 18136 foto ulatuses (kokku on kogus 24743 fotot) üldsusele kättesaadav
(Estniska Dagbladet) fotokogu
muuseumide andmebaasis MuIS, fotode
MuISis (www.muis.ee), seda saavad kasutada nii Eestis elavad kui ka
registreerimine ja kirjeldamine
vastuvõtmine ERMi fotokogusse ning
mujal maailmas paiknevad Eesti diasporaa uurijad ja huvilised.
Muuseumide Infosüsteemis
kirjeldatud fotode digikujutiste lisamine
(MuIS)
MuISi.
Taotletud toetus: 11 700 €
Eraldatud toetus: 5000 €

3 / SA Eesti Filmi Andmebaas / Väliseesti filmikollektsiooni tõlketööd Eesti Filmi Andmebaasis
Projektijuht: Hagi Šein
Plaanitud tegevused
Tulemus
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Eesmärk: Väliseesti
temaatikaga seotud Eesti Filmi
Andmebaasi filmi- ja
teemakollektsiooni (ca
100 filmikirjet) tõlkimine inglise
keelde.
Taotletud toetus: 5000 €
Eraldatud toetus: 2500 €

Väliseesti temaatikaga seotud Eesti Filmi
Andmebaasi filmi- ja teemakollektsiooni (ca
100 filmikirjet) tõlkimine inglise keelde.
Töö koosneb järgmistest tegevustest:
1) ingliskeelse tõlke tegemine eestikeelse
täiskirje saanud filmidele;
2) nimetatud filmidele ingliskeelse
märksõnastiku koostamine, selle toimetamine
ja normeerimine;
3) väliseesti filmikollektsiooni kõikide
veebilehtede avatekstide toimetamine ja
täiendamine andmebaasi eesti- ja
ingliskeelses veebis;
4) väliseesti filmimaterjalide jätkuv
kättesaadavaks tegemine Eesti Filmi
Andmebaasi serveri kaudu Eesti Filmi
Andmebaasi veebilehel (https://www.efis.ee/).

Tõlgiti100le eestikeelse täiskirjega filmi, millel varem puudus
ingliskeelne tõlge. Koostati ingliskeelsed sisukirjeldused, inglise keelde
tõlgiti märksõnad ja huviinfo.
Väliseesti filmikollektsiooni kõikide veebilehtede avatekstid on
toimetatud ja täiendatud nii eesti- kui ingliskeelsel leheküljel. Väliseesti
filmimaterjalid on kättesaadavad Eesti Filmi Andmebaasi serveri kaudu
Eesti filmi andmebaasi veebilehel:
https://www.efis.ee/en/modulos/search&details%5bkeyword_id%5d=753
99&search_type=Films.

Eesti Filmi Andmebaasis on väliseesti temaatikaga fondi 14 fondi, mille
alla kuulub 937 väliseesti film.

4 / Tuglas-Seura ry / Heikki Rausmaa / Soome estofiilide ja Soome eestlaste fotokogude digiteerimine
Projektijuht: Heikki Rausmaa
Plaanitud tegevused
Tulemus
Eesmärk: Soome estofiilide ja
Tuglase Seltsi fotoarhiivist ca 1500 vanemast Digiteeriti 1593 fotod, mis on 93 rohkem kui esialgu plaanis. Digiteeritud
Soome eestlaste fotokogude
perioodist pärit fotode digiteerimine,
fotodest 797 kuulus Tuglase seltsi oma arhiivi ning 796 seltsi arhiivi
digiteerimine.
digiteeritud fotodele kirjeldusandmete
erafotokogudesse. Erafotokogudest sai tervikuna digiteerituks järgmiste
lisamine ja märksõnastamine ning fotode
isikute kogud: Otto Aho, Pertti Aulavuo, Satu Grünthal, Auli Hakulinen,
Taotletud toetus: 10 000 €
seltsi kodulehe kaudu kättesaadavaks
Alma Hiitonen, August Jask, Toini Kauppinen ja Rauno Leppänen.
Eraldatud toetus: 5000 €
tegemine.
Fotode katalogiseeriti ja lisati sisukirjeldused.
Projekti tulemusena on päästetud vanu fotosid, milles sisaldub palju infot
estofiilide ja Soome eestlaste tegevuse kohta. Fotod saavad avalikkusele
kättesaadavaks Tuglase Seltsi koduleheküljel (www.tuglas.fi) asuva lingi
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kaudu. Kôik digiteeritud fotod koos sisukirjeldustega on saadetud Eesti
Kirjandusmuuseumile 2021. aasta lõpus.
5/ Eesti Arhiiv Austraalias / Maie Barrow / Tegevustoetus
Taotluse esitaja: Maie Barrow
Eesti Arhiiv Austraalias (EAA) aastane
tööplaan:
Toetust küsiti arhiiviruumide
1) Valdemar Vilderi arhiivi korrastamine;
rendiks.
2) Austraalia Seltside Liidu arhiivi
korrastamise jätkamine;
Taotletud toetus: 2275 €
3) Eesti Abistamise Komitee/Eesti Kultuuri
Eraldatud toetus: 2275 €
Sihtasutuse arhiivi korrastamise jätkamine;
4) eesti organisatsioonide kataloogi
koostamise jätkamine;
5) arhiivi raamatukogu kataloogi täiendamine;
6) isikute dokumentide andmebaasi
täiendamine;
7) leinakuulutuste andmebaasi täiendamine;
8) DP laagri kataloogi loomine;
9) suulise ajaloo videolintide digiteerimine.

Jätkati Valdemar Vilderi arhiivi korrastamisega, millega jõuti peaaegu
lõpule. Suulise ajaloo videolindid on digiteeritud. Järgmine samm on
digiteeritud ainese kirjeldamine ja kataloogimine, et materjal
kättesaadavaks teha. Jätkati Eesti Abistamise Komitee dokumentide ja
Austraalia Seltside Liidu arhiivi korrastamisega. Tegeldi DP laagrite
materjali sorteerimisega. Jookvalt on täiendatud leinakuulutuste
andmebaasi.
Kuna Eesti Maja oli koroonaviiruse leviku tõttu pikalt suletud ning
arhiivis kohapeal polnud võimalik käia, siis jäi kataloogimise ja
korrastamise töö seisma. Töö jätkub uuel aastal Eesti Majas pärast
alumisele korrusele kolimist.

6 / Eesti Arhiivi Austraalias / Maie Barrow / Suulise ajaloo digiteerimine
Projektijuht: Maie Barrow
Plaanitud tegevused
Eesmärk: Säilitada Austraalia
Eesti Arhiiv Austraalias (EAA) suulise ajaloo
eestlaste ajalugu.
(Austraalia eestlaste elulood) VHS kogust 35
video puhastamine ja digiteerimine ning
Taotletud toetus: 4960 €
digiteeritud videote EAA kodulehel asuva
Eraldatud toetus: 2480 €
kataloogi kaudu huvilistele kättesaadavaks
tegemine.

Tulemus
Kõik 35 videot on digiteeritud (kokku ca 60 tundi). Ees ootab videote
kirjeldamine ja kataloogimine.
Kuna küsimus on autoriõigustes ja ka isikukaitses, siis otsustati, et
materjali vabalt kättesaadavaks ei tehta, vaid veebi pannakse kataloog ja
huvilised saavad EAAga kontakti võtta. Päringu järgi saab EAA
lühiajaliselt videotele juurdepääsu lubada. Säilituskoopiad saadetakse
Eesti rahvusarhiivi.
7 / Eesti Mälu Instituut / Olev Liivik / Väliseesti kultuuripärandi uurimine ja kogumine Rootsis
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Projektijuht: Olev Liivik

Plaanitud tegevused
1. Rootsis elavate väljapaistvate, kohalikku
Eesmärk: Väliseestlaste vanema Rootsi eestlaste kogukonda, aga ka Eesti
põlvkonna väljapaistvate isikute ühiskonda mõjutanud väliseestlastega (Mall
intervjueerimine ja eestlaste
Kriisa, Tarmo Oja, Vivian Kotka jt)
kultuuripärandi kaardistamisele
videointervjuude tegemine ning nende
ja kogumine Rootsis.
perekondadega seotud kultuuripärandi
kaardistamine ja kogumine.
2. Salvestatud videomaterjali montaaž ja
Taotletud toetus: 3350 €
järeltöötlus ning videote avaldamine
Eraldatud toetus: 1116 € + 885 veebilehe https://www.kogumelugu.ee/.
€ = 2001 €

Tulemus
Intervjuud tehti järgnevate Rootsis elavate väliseestlastega:
Paul Laan, Mall Kriisa, Peeter Pütsep, Ivar Paljak, Maret Paljak ja Vivian
Luksep (Kotka). Videointervjuud on toimetatud, monteeritud ja
järeltöödeldud.
Rootsis kogutud ainelise materjal Mall Kriisa isa Lembit Kriisa loodud
ettevõtte EMP poolt toodetud plaadikogu näol on antud üle Eesti
Ajaloomuuseumile. Rootsis tehtud intervjuud antakse üle 2022. aasta
jooksul Rahvusarhiivi Filmiarhiivile.
Kuuest kolm intervjuud on kättesaadavad suulise ajalooportaalis
KoguMeLugu, kuhu jõuavad 2022. aasta jaanuaris ülejäänud kolm
intervjuud.
Vivian Luksep (Kotka)
https://www.kogumelugu.ee/et/videoteek/vivian-luksep-kotka
https://vimeo.com/647033277/647033277
Peeter Pütsep
https://www.kogumelugu.ee/et/videoteek/peeter-putsep
https://vimeo.com/648072710/a3bf847516
Mall Kriisa
https://www.kogumelugu.ee/et/otsing?keys=kriisa
https://vimeo.com/654174595/e140391c8e
Paul Laan
https://vimeo.com/658946623/c191aa8e86
Maret Paljak
https://vimeo.com/661962594/bc41d9f517
Ivar Paljak
https://vimeo.com/662200802/5f6292515a
Tervislikel põhjustel ei olnud võimalik teha intervjuud Tarmo Ojaga.
Kahjuks oli intervjuu läbiviimise ja kavandamise vahelise aja jooksul
halvenenud ka Ivar Paljaku tervislik olukord, mistõttu oldi sunnitud
intervjuud lühendama ja loobuma suurema osa küsimuste esitamisest.
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8 / SA Pärnu Muuseum / Erich Lepsi ja Pauline Elfride Leps-Estami arhiivkogu digiteerimine ja kättesaadavaks tegemine
Projektijuht: Piret Pedanik,
Plaanitud tegevused
Tulemus
Ann Meriste-White
1. Ameerikasse emigreerunud väliseesti
Korrastatud on terve Erich Lepsi ja Pauline Elfride Leps-Estami
Eesmärk: Erich Lepsi ja Pauline kunstnikest abielupaari Eric Lepsi ja Pauline
arhiivkogu, mille hulk oli 405 ühikut. Kogus oli Erich Lepsi või tema
Elfride Leps-Estami arhiivkogu
Elfride Leps-Estami arhiivkogu
abikaasa Pauline Elfride Leps-Estamiga otseselt seotud 346 objekti.
digiteerimine ja kättesaadavaks
süstematiseerimine, korrastamine,
Lähtuvalt saadud tulemusest, on MuIS-i lisatud materjal, mis vastab
tegemine.
kirjeldamine ja digiteerimine ning
kogumispõhimõtetele ja täiendab arhiivkogu. Koopiaid, dubleerivaid
digikujutiste võimaluste piires (isikuandmete materjale ning raamatuid ja trükiseid vastu ei võetud, kuna nende puhul
Taotletud toetus: 10535.6 €
kaitse seadusest tulenevaid piiranguid
on vaja veel täpsustada, kas ja miks need olulised on.
Eraldatud toetus: 3268 €
jälgides) MuISis avaldamine.
Tagasi kantud: 592 €
2. Näituse koostamine Eric Lepsi 120.
Muuseumide Infosüsteemi MuIS võeti vastu, kirjeldati ning lisati
sünniaastapäevaks Pärnu Muuseumis.
digitaalne kujutis 143-le museaalile (museaali numbrite vahemik PäMu
27483 Ar 5564:1-143). Nendega on võimalus tutvuda MuISi vahendusel.
30. novembril avati Pärnu Muuseumis Erich Lepsi 120. sünniaastapäevale
pühendatud näitus "...pagulusEST priiks...".
9 / Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus / Paul Reetsi kunsti digiteerimine ja kättesaadavaks tegemine andmebaasis MuIS
Projektijuht: Kri Marie Valk
Plaanitud tegevused
Tulemus
1. Paul Reetsi kodumaale jõudnud tarbekunsti Paul Reetsi tarbekunstikogu 80 eset on nõuetekohaselt pakendatud,
Eesmärk: Paul Reetsi
ja kujutava kunsti kogu korrastamine ja
kirjeldatud ja sisestatud koos digipiltidega infosüsteemi MuIS, digipildid
kodumaale jõudnud kunstikogu
nõuetekohane pakendamine.
on arhiveeritud MuISi digitaalhoidlas.
korrastamine, osaline
2. Tarbekuntsikogu (ca 80 eset) kirjelduste
Paul Reetsi kujutav kunst on korrastatud, nõuetekohaselt pakendatud ning
digiteerimine ning
sisestamine MuISi ja digikujutiste MuISis
tööde pikaajaline säilimine on tagatud digitaalsel kujul. Digiteerimise
kättesaadavaks tegemine
avadalmine ning kujutava kunsti kogust osa
käigus loodi arhiivpüsivad TIF formaadis digifailid kunstiteostest, millel
andmebaasis MuIS ja UTKK
(ca 400 kunstitöö) pildistamine, kasutus- ja
pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud kõrgkvaliteetsed failid seni puudusid.
kodulehel.
säilitusfailide loomine ning digikujutiste
Projekti käigus digiteeriti Reetsi kunstikogust üle 400 töö ning TIF
MuISis avaldamine.
formaadis failid arhiveeriti MuISi digitaalhoidlas ja välistel kõvaketastel.
Taotletud toetus: 3106 €
Kõik sisestatud ja digiteeritud museaalid on leitavad koos digikujutistega
Eraldatud toetus: 3106 €
muuseumide infosüsteemist MuIS ning UTKK kodulehelt. Digikujutiste
kasutusfailid (JPG) on tehtud kõigile kättesaadavaks ning on MuISist
allalaetavad.
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10 / SA Eesti Meremuuseum / Keio Poloni merendusliku foto- ja väiketrükiste arhiivi korrastamise ning kirjeldamise I etapp
Projektijuht: Ruth Ristmägi
Plaanitud tegevused
Tulemus
Keijo Poloni merendusliku foto- ja
Projekti tulemusena on Eesti aineline merendusajaloo seisukohalt oluline
Eesmärk: Teha kättesaadavaks
postkaardiarhiivi süstematiseerimine,
materjal kättesaadav uurijatele ja merendushuvilistele 2000 säiliku
meremuuseumile pärandatud ja
kirjeldamine ning avalikkusele kättesaadavaks ulatuses. Arhiivi saab kasutada allikabaasina nii ülikooli, kui ka
2020 aastal Soomest Eestisse
tegemine 2000 säiliku ulatuses.
gümnaasiumi uurimistöödes.
toodud estofiili Keio Poloni
Projekti etapid:
merenduslik foto-ja postkaardi
1) arhiivi korrastamine;
arhiiv Eesti Muuseumide
2) fotode ja postkaartide arvele võtmine ning
infosüsteemi MuIS
nõuetekohane kirjeldamine;
(www.muis.ee) kaudu.
3) museaalide infosüsteemi MuIS vahendusel
kättesaadavaks tegemine.
Taotletud toetus: 11 000 €
Eraldatud toetus: 4400 €
11 / Tallinna Linnamuuseum / Saksamaa DP laagris valmistatud nukkude konserveerimise I etapp
Projektijuht: Maris Rosenthal
Plaanitud tegevused
Projekti tulemus
Eesmärk: Saksamaa DP laagris Tallinna Linnamuuseumile annetatud 1945.
Nukud on konserveeritud. Täiendatud on nukkude digikujutisi MuISis:
Nürnbergis valmistatud nukkude aastal DP laagris (Valka) Nürnbergis
https://www.muis.ee/museaalview/1269484;
konserveerimine.
valmistatud nelja eesti rahvariietes nuku
https://www.muis.ee/museaalview/1269539;
konserveerimine.
https://www.muis.ee/museaalview/1269544;
Taotletud toetus: 1755 €
https://www.muis.ee/museaalview/1264912.
Eraldatud toetus: 1755 €
Tagastatud jääk: 111.15 €
12/ Eesti Arhitektuurimuuseum / Raamatu „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“ kirjastamine
Projektijuht: Carl-Dag Lige
Plaanitud tegevused
Projekti tulemus
Eesmärk: Kasvatada Eesti
Ameerika Ühendriikidesse emigreerunud
Raamat „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“ (432 lk,
arhitektuuri- ja ruumikultuuri
Eesti päritolu ehitusteadlasest ja
eestikeelne tiraaž 500, ingliskeelne 1300) sisaldab põhjalikku ülevaadet
rahvusvahelist tuntust.
konstruktorist August Komendandist
August Komendandi karjäärist ehitusinsenerina ning tema koostööst
varasema uurimistöö põhjal eesti (tiraaž 300) tuntud arhitektidega Eestis, USA-s, Kanadas, Venezuelas ja teistes
Taotletud toetus: 5500 €
riikides. Raamat on illustreeritud rohke pildimaterjali (joonised, fotod)
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Eraldatud toetus: 3500 €

ja inglise keeles (tiraaž 500) raamatu
väljaandmine.

ning allikaloendiga. Suurem osa raamatus sisalduvast materjalist on
varem avaldamata.
Raamat jõuab poodidesse kaaskirjastaja Birkhäuser Verlag leviplaani
alusel aprillis 2022.
13 / Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum / Theodor Luts 125 – väliseesti filmimehele pühendatud näituse koostamine
Projektijuht: Janek Varblas
Plaanitud tegevused
Tulemus
Eesmärk: Eesti filmimehest
Eesti filmimehest Theodor Lutsust ning tema Näitus avati 22. juulil Palamuse muuseumi koolimaja teisel korrusel ning
Theodor Lutsust ning tema
abikaasast Aksellast näituse koostamine T.
oli avatud kuni 14. septembrini. Näitust külastas 3307 inimest.
abikaasast Aksellast
Lutsu 125. sünniaastapäeva puhul Palamuse
Lutsude kirjavahetuse põhjal, millel paljuski näitus tugines, anti välja ka
näituse „Filmimees seespool
O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis
näituse kataloog, mis ajakirjanik Riina Mägi poolt koostatuna selgitas ja
aiamüüri“ koostamine T. Lutsu
2021. aasta suvel. Näitus kannab pealkirja
avas mõningaid teemasid külastajatele laiemalt lahti.
125. sünniaastapäeva puhul.
„Filmimees seespool aiamüüri“ ning
Näitust kajastas Jõgeva maakonna ajaleht Vooremaa (27.07.21):
põhineb suuremas osas paari elul ja loomingul https://www.vooremaa.ee/palamuse-koolimaja-teise-korruse-onTaotletud toetus: 4484 €
Brasiilias aastail 1946 – 1980.
vallutanud-brasiilia-rohelus/,
Eraldatud toetus: 3000 €
samuti ka raadio „Kuku“ laupäevahommikune saade „Neeme Raud.
Siin.“ (7.08.21):
https://kuku.postimees.ee/podcast/neeme-raud-siin.
Saavutatud on esialgne kokkulepe Tartu Linnamuuseumiga näituse
eksponeerimiseks 2022. aastal ka linnamuuseumis.
14 / Rahvusarhiiv / Aleksander Loidi isikuarhiivi arhiivi transport Rootsist Eestisse
Projektijuht: Tiiu Kravtsev
Plaanitud tegevused
Tulemus
Tunnustatud ajaloolase ja mitme
Aleksander Loidi isikuarhiiv on üle antud Rahvusarhiivile. Kokku võeti
Eesmärk: Aleksander Loidi
teadusorganisatsiooni liikme Aleksander
vastu ca 40 erineva suurusega dokumentide kogumit, fotosid, trükiseid
isikuarhiivi toimetamine Eestisse Loidi arhiivi toomine Rootsist Uppsalast
ning üksikuid esemeid. Isikuarhiiv võeti vastu korrastamata, osaliselt
avalikku mäluasutusse.
Eestisse Rahvusarhiivi.
süstematiseerituna. Lisaks A. Loidi teadustöödele, teaduskonverentsidel
peetud ettekannete ja sõnavõttude käsikirjadele, ülikoolis peetud
Taotletud toetus: 1035 €
loengutekstide käsikirjadele jm teadustööd puudutavale, sisaldub arhiivis
Eraldatud toetus: 1035 €
ka biograafilisi dokumente, fotosid, kirjavahetust ja üksikuid esemeid.
Üleantud dokumentide hulgas on ka Stockholmis tegutsenud Balti
Instituudi ja Stockholmi ülikooli Balti uuringute keskuse tegevusega
seotud dokumente.
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Aleksander Loidi arhiiv korrastatakse Rahvusarhiivis ning tehakse
kättesaadavaks uurijatele Rahvusarhiivi veebikataloogides ning
uurimissaalides.
15 / SA Eesti Ajaloomuuseum / New Yorgi Eesti Helikunsti Keskuse materjalide korrastamine, digiteerimine ja kättesaadavaks tegemine
Projektijuht: Ann Aaresild
Plaanitud tegevused
Tulemused
1. New Yorgi Eesti Helikunsti Keskuse
Projekti käigus korrastati ja digiteeriti ligikaudu 50% New Yorgi Eesti
Eesmärk: New Yorgis Eesti
arhiivist ca 100 säiliku (ca 800 museaali)
Helikunsti Keskuse (fond Mo 310) arhiivist.
Helikunsti Keskuse arhiivifondi digiteerimine.
Kirjed tehti ja I etapi kirjeldused lisati MuISis1073 museaalile, ühtekokku
digiteerimine ja MuISi kaudu
2. Digiteeritud arhivaalidele I etapi kirjelduste 15 120 TIF faili, mis lisati MuIS-i digihoidlasse. Materjal on muuseumide
kättesaadavaks tegemine.
lisamine.
infosüsteemis uurijatele avalik. Mahukate säilikute (nt köidetud
3. Digikujutiste kättesaadavaks tegemine
materjalid, kogumikud jms, kus lehekülgi on palju) tarbeks vormistati TIF
muuseumide infosüsteemi MuIS kaudu.
failidele lisaks PDF failid, et uurijal oleks mugavam materjali läbi
Taotletud toetus: 9000 €
töötada. Ühtekokku tehti PDF faile 489 museaalile.
Eraldatud toetus: 4500 €
Tagastatud toetus: 4.32 €
16 / VEMU – Estonian Studies Centre / VEMU uus veebileht
Projektijuht: Piret Noorhani
Plaanitud tegevused
Tulemus
Uue ja kaasaegse, tänapäevastele vajadustele
2021 jooksul tehti planeeritud tööd, v.a uue sisu lisamine ja järelkontroll.
Eesmärk: uue veebile loomine
vastava funktsionaalsusega veebilehe loomine Eelarvesse ei mahtunud veebipoe loomine. Uus veebileht aitab VEMUl
VEMUle.
Väliseesti Muuseumile. Täpsemalt:
paremini täita oma igapäevaseid ülesandeid (arhiivikasutajate
1) veebilehel uue sisukaardi loomine;
teenindamine, külastajate informeerimine eelseisvatest üritustest,
Taotletud toetus: 15 000 €
sisulehtede disainimine;
eksponeeritavatest näitustest jmt) ja loodetavasti veenab võimalikke
Eraldatud toetus: 10 000 €
2) veebilehe programmeerimine;
toetajaid muuseumile uue hoone ehitamise vajaduses. Uus veebileht on
3) veebilehe sisu vanast veebist uude
eesti- ja ingliskeelne ning tehakse avalikkusele kättesaadavaks 2022. aasta
kolimine;
kevadel.
4) tööde järelkontroll ning veebilehele uue
sisu lisamine.
17 / VEMU – Estonian Studies Centre / VEMU tulevase püsinäituse pilootprojektid
Projektijuht: Piret Noorhani
Plaanitud tegevused
Tulemus
1. VEMU uue maja püsinäituse maketi sisu
Ümbertöötamise käigus muutusid majaplaanid ja kogu hoone
kohandamine uutele majaplaanidele.
kontseptsioon sedavõrd, et 2020 valminud näitusemaketi sellele
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Eesmärk: VEMU uue maja
animatsiooni loomine ning uue
püsinäituse maketi kohandamine
uutele majaplaanidele.
Taotletud toetus: 17 045 €
Eraldatud toetus: 7240 €
Tagastatud toetus: 286 €

2. Maketi põhjal hoone ja ekspositsiooni
animatsiooni valmistamine, mida kasutatakse
VEMU uue hoone toetuskampaanias selgitava
reklaammaterjalina, et tutvustada tulevast
muuseumihoonet ja selle sisu võimalikele
toetajatele.

18 / MTÜ Kõiguste Lahe Kogukond / Helene-mastid mäletavad
Projektijuht: Külli Akkermann Plaanitud tegevused
1. M/S Helene pardal 1944. aastal Rootsi
Eesmärk: 1944. aastal Kõiguste põgenenud eestlaste elude ja tolleaegse
sadamast lahkunud reisilaeva
sündmustiku kohta dokumentaalise teabe,
Helene ja sellega lahkunud
mälestuste jm arhiiviainese kogumine ja
isikute lugude kogumine ning
ühtseks kollektsiooniks koondamine.
koondamine kollektsiooniks.
2. Kogutud materjali üleandmine SA Eesti
Taotletud toetus: 6400 €
Meremuuseumile.
Eraldatud toetus: 1650 €

kohaldamine tundus ebaotstarbeks. Näituse planeerimisega alustatakse
uuesti otsast peale. Esimeses maketis läbimängitud suured teemad jäävad
endiseks, uus ruumikontseptsioon sunnib neid aga erinevalt liigendama ja
esitama.
Koostatud on uue hoone animatsioon, mis võimaldab nn walk through
kaudu seda ruumiliselt kogeda ja on kasutatav VEMU uue hoone
rajamiseks vajaliku rahastuskampaania läbiviimisel reklaammaterjalina
nagu alguses planeeritud. Animatsiooni loomisel kasutati mõningaid
elemente esimeselt näitusemaketilt.
Animatsioon muudetakse kättesaadavaks VEMU uuel veebilehel 2022.
aasta kevadel koos muu uue maja kohta käiva informatsiooniga.

Tulemus
Projekti raames on koondatud materjalid laev Helene ja selle ajaloo kohta.
Kogutud on reisijate nimekiri ja mälestused, tehtud nende üleskirjutused
ja osaliselt ka tõlked. Kokku on koondatud asjassepuutuv pildimaterjal.
Kogutud materjal on üle antud Eesti Meremuuseumile, kes tegeleb ainese
kogudesse lisamisega.

19 / Tartu Ülikool / VEMU video- ja helikogu süstematiseerimine ja kirjeldamine
Projektijuht: Aigi Rahi-Tamm Plaanitud tegevused
Tulemus
1. Eluloolise ainese kaardistamine VEMU
Projekti tulemusel valmis 170 EKSi videokogu digiteeritud salvestise
Eesmärk: Väliseesti Muuseumi video- ja helikogus.
kirjeldust koos faktikontrolli ja ajakoodidega. Valimisse võeti eluloolised
(VEMU) Eesti Kultuuripärandi
2. Laiendatud märksõnastiku koostamine ja
intervjuud, sest nende uurimise ja kasutamise potentsiaal on kõige kõrgem
Seltsi (EKS) videokogu ning ja
andmetabelite väljatöötamine.
(eluloolise materjali hulk EKS videokogus on hinnanguliselt u 600
Eesti Ajaloo Komisjon Kanadas 3. EKSi videokogu (mis koosneb 1200
ühikut). Koostati andmetabel, mis võimaldab materjalist üles leida
(EAKK) helikassettide kogu
digiteeritud salvestisest) ja EAKKi
otsitava sisu ja teostada otsinguid teemade, asukohtade ning isikute lõikes.
süstematiseerimine, kirjeldamine helikassettide kogu (koosneb 780 digiteeritud
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ja märksõnastamine eesmärgiga
soodustada neis kogudes leiduva
rikkaliku väliseesti ainese
teaduskäibesse toomist.
Taotletud toetus: 5500 €
Eraldatud toetus: 4000 €

salvestisest) täiendav kirjeldamine,
faktikontroll, märksõnastamine.
4. Andmete kandmine andmetabelitesse.
5. Andmetabelites sisalduva info ülekandmine
Rahvusarhiivi FIS süsteemi sarnaselt juba
selles kajastuvate VEMU materjalidega,
võimalusel digifailide lisamine avalikuks
kasutamiseks, kui seda ei piira isikuandmete
kaitsest tulenevad kitsendused.

Kuivõrd hetkel kasutatavasse FIS süsteemi ei ole võimalik lisada
märksõnu, on sellesse kantud vaid andmetabelis kajastuvate isikute nimed.
Materjali täielikult avalikkusele kättesaadavaks tegemist piiravad
isikuandmete kaitsest tulenevad kitsendused ja olemasolevad tehnilised
lahendused. Viimased saavad järgnevate uuenduste abil loodetavasti
lahendatud.
Käesolev projekt on esimeseks sammuks mitmekülgse materjali
kättesaadavaks tegemisel. Alustatud tööd tuleb kindlasti jätkata.
Videokogu on oma sisult läbilõige Kanadasse jõudnud eestlaste
eluteedest, mis hõlmavad erinevaid valdkondi ning on rakendatavad
paljude teemade uurimisel.

20 / Kotkajärve Metsaülikool / Virtuaalne Metsaülikool 2021
Projektijuht: Käbi Lokk
Plaanitud tegevused
Tulemus
1. Salvestuste läbi kuulamine ja valimine.
Projekti tulemusel loodi Kotkajärve Metsaülikooli kodulehele kaudu
Eesmärk: Toimunud
2. Formaadi muganduseks tarkvara ostmine.
juurdepääs sajakonnale Metsaülikooli loengule 1960ndatest tänapäevani.
Metsaülikoolide loengute
3. Salvestuste puhastamine, formaadi
Loengud tehti avalikuks ürituse “Virtuaalne Metsaülikool 2021“ raames
hulgast ca 100 loengu
muutmine ja töötlus.
23.-27. august 2021. Loengud on leitavad kodulehel sektsioonis „Endised
väljavalimine ning avalikkusele 4. Andmebaasi loomine veebilehele ning
lektorid“ ja need on osutunud väga populaarseks. Ainuüksi augustikuu
kättesaadavaks tegemine
veebilehe loengute kuulamiseks sobivaks
jooksul külastati Kotkajärve Metsaülikooli kodulehte umbes 2,100 korda
Kotkajärve Metsaülikooli
kohaldamine.
464 eri isiku poolt. Enamik külastajaid olid Kanadast, USAst ja Eestist.
kodulehel:
5. Virtuaalse Metsaülikooli ja andmebaasi
Lisaks oli külastajaid veel seitsmest riigist.
https://www.eesti.ca/mu/.
reklaamimine.
Toetusraha jääki kasutati kodulehe uuendamiseks, uuendustööd on alles
6. Kotkajärve Metsaülikooli kodulehe
pooleli.
https://www.eesti.ca/mu/ uuendamine.
Taotletud toetus: 2075 €
Eraldatud toetus: 2075 €
21 / MTÜ Baltic Heritage Nerwork / Baltic Heritage Nerworki veebikonverents 2021
Projektijuht: Piret Noorhani
Plaanitud tegevused
Tulemus
2-päevase veebikonverentsi „No Topic
Conference“ korraldamine
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Eesmärk: 2-päevase
veebikonverentsi „No Topic
Conference“ korraldamine.

välisbalti kultuuripärandist huvitatutele 15.16. septembril 2021 teemal pandeemia
mõju välisbalti arhiivide tööle.

Konverentsi kahes kolmetunnises blokis osales 40 kuulajat, esines 16
inimest, peeti 14 ettekannet. Konverentsi ajal peeti ka MTÜ
aastakoosolek, toimusid juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised.
Konverentsi saab järele vaadata BaltHerNeti YouTube´i kanalil.

Taotletud toetus: 3310 €
Eraldatud toetus: 2140
Tagastatud toetus:108.01 €
22 / MTÜ Baltic Heritage Network / Tegevustoetus
Taotleja: Piret Noorhani
Tööplaan
Kokkuvõte
1. Portaali https://www.balther.net/ ja
Aasta jooksul lisati portaali uut informatsiooni ürituste,
Eesmärk: MTÜ Baltic Heritage väliseesti kodulehekülgede regulaarne
koostööprojektide, ilmunud trükiste jm eesti ja balti diasporaa ja selle
Network jooksva tegevuse
täiendamine uue sisuga eesti, inglise ja vene
kultuuripärandiga seonduva kohta. Portaali jaoks saadetud artikleid tõlgiti
käimashoidmise võimaldamine. keeles (info täienevate kogude kohta,
eesti, inglise ja vene keelde. Täiendati väliseesti teemaliste
teated ürituste, uurimisprojektide,
publikatsioonide ja Eesti mäluasutustes säilitatavate väliseesti
Taotletud toetus: 11 283 €
stipendiumide jmt kohta, arhiivijuhendid,
arhiivikogude nimekirju. Uut sisu lisati VEMU koduleheküljele. Jagati
Eraldatud toetus: 11 283 €
bibliograafiad, ülevaated sündmustest ja
jooksvat infot Facebookis. Ilmus 4 ingliskeelset uudiskirja numbrit, mida
fotokroonika, 2021 konverentsi info jmt).
levitati portaalis balther.net, samuti meililisti kaudu ja sotsiaalmeedias.
2. Portaali http://www.balther.net järjepideva Artiklid ja uudised kajastavad eesti ja balti diasporaa kultuuripärandiga
tehnilise hoolduse tagamine ja portaali
seotud üritusi, väljaandeid, näitusi ja koostööprojekte. Avaldati
veebikeskkonnaga www.maksekeskus.ee
kogumisaktsioonide üleskutseid, ürituste reklaami jm. Uudiskirja artikleid
linkimine.
postitatakse ka portaalis. Tegeleti organisatsiooni jooksva asjaajamise,
3. Baltic Heritage Network Newsletteri
aruandluse ja liikmeskonnaga (43 füüsilisest isikust liiget ja 3 juriidilisest
väljaandmine (4 numbrit aastas).
isikust liiget), valmistati ette koosolekuid, kirjutati protokolle, koostati
4. Ühingu iga-aastase tegevuse jooksev
projektitaotlusi, aruandeid, töölepinguid, arveid jmt.
koordineerimine (sh raamatupidamisteenuse
tagamine).
23 / Eesti Kirjandusmuuseum / Kanada eestlaste koolipärimuse kogumisaktsioon
Projektijuht: Piret Voolaid
Plaanitud tegevused
Tulemus
Kanada
eestlaste
seas
koolipärimuse Põhiliselt Torontos, aga ka Montrealis elavatelt Eesti Seltsi Täienduskooli
Eesmärk: Projekti eesmärk oli
kogumisaktsiooni korraldamine ning folkloori endistelt ja praegustelt õpilastelt, õpetajatelt koguti väärtuslikku
väliseesti koolipärimuse
kogumine viie suurema allteema kohta: 1) intervjuumaterjali 18 inimeselt (kuna võistluse väljakuulutamise järel
kogumisaktsiooni korraldamine, naljad ja anekdoodid; 2) hirmud, uskumused, ilmnes, et veebiküsitluse meetod Kanada eestlaste kogukonnalt folkloori
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läbiviimine ja saadud
materjalide arhiveerimine.
Taotletud toetus: 5300 €
Eraldatud toetus: 5300 €

ennustamine; 3) tähtpäevad ja peod; 4) vaba
aeg ja sõbrad; 5) mängud.
Täpsemalt:
a) küsitluskavale vastamisega seotud tööd
(jooksev juhendamine, vastajatega
suhtlemine, huvirühma inspireerimine ja
innustamine, võitjate väljaselgitamine ja
autasustamine);
b) (video)intervjuude tegemine Toronto jt
Kanada väliseesti kogukondades;
c) materjalide arhiveerimine,
kopeerimine/digiteerimine ja tulemustest
informeerimine.

24 / Eesti Kirjandusmuuseum / Väliseesti fotoarhiivide korrastamine
Projektijuht: Vilve Asmer
Plaanitud tegevused
1. Hellar Grabbi (ca 400 fotot) isikukogu
korrastamine ja kirjete kättesaadavaks
Eesmärk: teha kättesaadavaks
tegemine andmebaasis Ellen lisamine.
USA-s elanud ja töötanud eesti
ajakirjaniku, toimetaja ja
2. Eeltöö Henno Kirikmäe (ca 300 fotot)
kirjastaja Hellar Grabbi
kollektsioonis olevate fotode kirjeldamiseks
fotokollektsioon ning teostada
(isikute ja sündmuste tuvastamine vastava
eeltööd Rootsi õpetaja ja
kirjanduse vm algallikate põhjal).
koolijuhi Henno Kirikmäe

kogumiseks pole parim viis, orienteeruti kiiresti ümber intervjuude
tegemisele), üle 20 tunni videosalvestusi, lisaks rikkalik pildimaterjal (67
fotot), kirjavahetus, kirjalikud isiklikud koolimälestused, eesti kooli
materjalid ja trükised. Talletati ka Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli
veebiblogi postitusi. Kuna COVID-19 viiruse levik takistas kohapealseid
silmast silma välitöid, siis toimusid veebiintervjuud Zoomi, Teamsi või
Skype’i jmt koosolekuvideoprogrammide vahendusel.
Kogumisvõistlusele laekunud kaastöid säilitatakse kõigile eetikanõuetele
vastavalt nii Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna
teadusarhiivis EFITA kui ka VEMUs.
Kogumisaktsiooni veebileht koos eesti- ja ingliskeelse info ja
küsitluskavaga asub veebiaadressil https://www.folklore.ee/kp/. Kuna
kogumisvõistlust pikendati 30. novembrini 2021, jääb kokkuvõtete
tegemine ja kogumisaktsiooni esmastest tulemustest teavitamine
(distantsloeng VEMU loengusarjas, artiklid Eesti Elus jm meedias) 2022.
aastasse.
Projekti tulemusena on plaanis koostada EKM ja VEMU koostöös
edaspidi näitus ja avaldada allikapublikatsioon-uurimus. Valmiv ajutine
näitus on ka VEMU tulevase püsiekspositsiooni üks pilootprojekte.
Tulemus
Projekti raames korrastatud Hellar Grabbi fotosid oli kokku 496, mis
koondati Eesti Kultuuriloolise Arhiivi fotokogusse nr 226 ning mis on
üksikasjaliselt ja võimalikult täpselt kirjeldatuna uurijatele kättesaadavad.
Andmebaas Ellen võimaldab nii nime- märksõna- kui kohaotsinguid. Töö
Henno Kirikmäe fotode lõplikuks korrastamiseks jätkub.

12

fotode kirjeldamiseks (ca 300
fotot).
Taotletud toetus: 8028 €
Eraldatud toetus: 4014 €
25 / Eesti Kirjandusmuuseum / Harald Keilandi käsikirjalise arhiivi korrastamine
Projektijuht: Vilve Asmer
Plaanitud tegevused
Tulemus
Rootsis elanud ja töötanud arsti ning
Töö tulemusena moodustus 610 säilikut sisaldav Harald Keilandi
kultuuritegelase Harald Keilandi (1921–1997) isikukogu fondinumbriga 417. Uurijatele on kättesaadavaks tehtud Harald
Eesmärk: Rootsis elanud ja
Keilandi mahukas kirjavahetus (356 sü) ja tema käsikirjaline pärand, mis
töötanud arsti ja kultuuritegelase isikuarhiivi süstematiseerimine ja
korrastamine esialgse kasutatavuse
koosneb artiklitest, ettekannetest, kõnedest ja kõige huvitavama osana
Harald Keilandi käsikirjalise
tagamiseks.
tema reisikirjadest ning päevikumärkmetest, mis annavad hea ülevaate
isikuarhiivi süstematiseerimine
välis- ja kodueestlaste omavahelistest kontaktidest. Reisikirjeldused
ja korrastamine esialgse
kodumaalkäikudest kirjeldavad muljeid, mis said osaks võõrsilt tulnud
kättesaadavuse tagamiseks.
eestlastele, kui neil avanes taas võimalus kodumaad külastada.
Kohtumised siinsete kultuuritegelastega on ajalukku jäädvustatud
ajakajaline materjal järeltulevate põlvede tarvis.
Taotletud toetus: 10 300 €
Harald Keilandi arhiivmaterjalide hulgas leidus ka Imant Rebase ning
Eraldatud toetus: 5150 €
Reino Sepa kirjavahetust ning Artur Alliksaare, Betti Alveri, Jaan
Kaplinski, Ilona Laamani jt. käsikirju.
26 / Eesti Kirjandusmuuseum / Siberi eesti asunduste helisalvestused aastatest 1991–1994
Projektijuht: Kadri Tamm
Plaanitud tegevused
Tulemus
Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatavate
Eesti Kirjandusmuuseumi infosüsteemi Kivike lisandus projekti
Krasnojarski krais, Tomski ja Kemerovo
tulemusena 53 helisäiliku ning 3073 helipala metaandmestik ja failid ning
Eesmärk:
oblastis
Siberi
välitöödel
salvestatud
2275 helipala litereeringud (tekstistused).
Siberi välitöödel Krasnojarski
helifailide (53 helisäilikut, kokku 3547
Salvestused on otsitavad mitme parameetri alusel: kogumisprojektide
krais, Tomski ja Kemerovo
helipala
aastatest
1991–1994)
avalikkusele
(välitööde) kaupa, piirkondade, asunduste, külade alusel, isikunimede (nii
oblastis salvestatud materjalide
mitteärilistel eesmärkidel vabalt
kogujad kui esitajad), kogumisaastate, arhiiviviidete jne järgi. Samuti on
(aastatest 1991–1994)
kättesaadavaks
tegemine
ja
helifailidest
materjali võimalik leida sisuliste tunnuste järgi (folkloorižanrid ja -liigid),
kättesaadavaks tegemine.
valikuliselt olemas olevate litereeringute
sõnaotsinguga jne. Infosüsteemi kaudu saab kuulata ja tellida koopiaid
helifailidest ja tekstistustest ning taotleda ligipääsu piiranguga
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avamine teaduskasutuseks infosüsteemis
Kivike.
Taotletud toetus: 4014 €
Töö etapid:
Eraldatud toetus: 4014 €
1) helipalade loomine ja andmestiku
sisestamine infosüsteemi Kivike;
2) helinimestike andmete täiendamine,
juurdepääsu ja avalikustamise tingimuste
paikapanek;
3) helifailide import infosüsteemi Kivike;
4) helisalvestuste litereeringute (tekstifailide)
ühtsesse süsteemi koondamine ning
turvakoopiate tegemine.
27 / Katrin Veiksaar / “Estonia Magazine”
Projektijuht: Katrin Veiksaar
Plaanitud tegevused
Itaalia eestlaste veebiajakirja „Estonia
Magazine“ (https://cultura-eEesmärk: Itaalia eestlaste
lifestyleestonia.webnode.it/) tarvis sisu
veebiajakirja „Estonia
loomine (artiklite kirjutamine, vabatahtlike
Magazine'i“ tarvis sisu loomine
kaastööliste artiklite toimetamine ja
ja veebilehe haldamine.
tõlkimine) ning veebiajakirja väljaandmine,
veebilehe kujundamine ja haldamine.
Taotletud toetus: 2500 €
Eraldatud toetus: 1340 €
28 / Rootsi Eestlaste Liit / REL kultuuriarhiiv
Taotleja: Sirle Sööt
Arhiivitoimkonna tööplaan:
1. Rootsi eestlaste ajaloolis-kultuurilise
pärandi jätkuv kogumine, korrastamine ja
mäluasutustesse paigutamine.
Taotletud toetus: 6200 €
2. Isikute ja seltside kohta Vikipeediasse
Eraldatud toetus: 3100 €
lühiartiklite koostamine toetamaks EV100

materjalidele.

Tulemus
Projekt viidi ellu vastavalt lepingule. Kuna tegemist on veebipõhise
projektiga, siis on „Estonia Magazine“ nähtav aadressil https://cultura-elifestyle-estonia.webnode.it/ ja selle Facebooki profiil aadressil
https://www.facebook.com/groups/540719036078015.

Kokkuvõte
1. REL arhiivi toodi Västeråsi Eesti Seltsi arhiivisäilikuid (2 kasti) ja
Uppsala Eesti Kodus leidunud REL dokumente ja mälestusesemeid (2
kasti), Ivar Paljaku skaudialbumid (4), fotosid (u 300) eesti
skauditegevusest Rootsis. Vastuvõetud säilikud vajavad korrastamist.
2. Kavandatud tegevus jäi tahaplaanile, sest prioriteerisime fotode
kirjeldamist.
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projekti „Miljon+. Miljon eestikeelset artiklit
Vikipeediasse“.
3. Andmebaasi Eesti Kultuurirajad Rootsis
täiendamine.
4. RELi kogudesse kuuluvate fotode
(fotograafide Harald Perteni, Herbert
Trummeri, Mihhail Lepperi jt fotod) jätkuv
digiteerimine ja kirjeldamine ning huvilistele
kättesaadavaks tegemine RELi veebiarhiivis.
5. Kogude säilitustingimuste tagamine.
6. Punktis 4 nimetatud fotode originaalide
üleandmine Rahvusarhiivi filmiarhiivi
hiljemalt 31.12.2021.

3. Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik andmebaasi täiendada.
Ootame andmebaasi haldurilt Tarmo Saksalt andmebaasi töösse tagasi
korraldamist.
4. Vaatamata covid-19 pandeemiale toimusid igal esmaspäeval kell 17-20
hübriidvormis (Stockholmi Eesti Majas füüsiliselt ja Zoomis)
arhiivitoimkonna tööõhtud, kus osalesid mälutugevad vabatahtlikud.
Füüsiliselt osalesid vaid need, kel ei olnud võimalik kodus Zoomi
kasutada. Arhiivitoimkonna liige Rein Viira digiteeris fotod oma kodus
isikliku skanneriga (kiirem kui REL skanner) ja laadis üles fotod Picasa
programmi, mis sisaldab näotuvastusfunktsiooni. Kohtumistel vaatasime
fotosid ja kirjeldasime inimesi, sündmuseid ja kohti. Fotod tegime
kättesaadavaks REL pildipangas Flicker tasulisel platvormil
https://flickr.com/photos/sverigeesterna/albums. Kokku on Picasa
programmis digitaalselt 20 000 pilti, 4 700 tuvastatud isikut (vrdl. 2020 Picasa programmis digitaalselt 12 300 pilti, 3 000 tuvastatud isikut).
Saime Rahvusarhiivilt tagasi Harald Perteni fotode negatiivid, mis kunagi
aastaid varem oli Rahvusarhiivile antud ja mis on digitaalselt FOTIS-esse
sisestatud, kuid mis meil digitaalselt puuduvad ja on kirjeldamata. Piltide
kirjeldamisel on meile suureks abiks ka DIGARis olevad digiteeritud
ajalehed, eriti sündmuste tuvastamisel.
5. Tasuti arhiivipindade üüri eest.
6. Fotode originaalid on ükshaaval ümbrikutes koos fotot kirjeldava
infoga. Enne Eestisse saatmist tuleb kõik need ümbrikus olevad
fotokirjeldused üle kontrollida ja vajadusel täiendada Picasas oleva
infoga. Selleks tegevuseks töökäsi ei jätkunud.

29 / Londoni Eesti Selts / Londoni Eesti Selts 100. Väliseesti kultuuripärandi, teabe kogumine, koondamine ja kättesaadavaks tegemine
Projektijuht: Evelin Sennet
Plaanitud tegevused
Tulemus
1. Londoni Eesti Seltsi 100. juubeli puhul
LES lähiajaloo materjalide kogumisaktsiooni tulemusena on viimaste
Londoni eestlaste kogukonna ja seltsi
aastakümnete jäädvustused koondatud ühte kohta ning on nähtavad
Eesmärk: Projekti tulemuseks
kultuuritegevuse kohta videote, fotode,
veebis. Kogumisaktsiooni link kodulehel:
on koondatud LES lähiajalugu,
tekstiliste
materjalide
jm
vormis
teabe
https://www.estoniansociety.co.uk/uritused-eesootavad-uritused-lesi-100jäädvustatud materjalid on
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kättesaadavad avalikkusele seltsi
sotsiaalmeedia- ja kodulehel.
Taotletud toetus: 3720 €
Eraldatud toetus: 1740 €

kogumine (sh intervjuude läbiviimine
Londoni eesti kogukonna liikmetega) ning
materjali ühtseks kollektsiooniks
koondamine.
2. Kogutud ainese põhjal videojäädvustuse
koostamine.
3. Kogutud materjal antakse üle
Rahvusarhiivile hiljemalt 07.01.2022.

sunnipaev-10-juulil-2021/. Kogumisaktsiooni käigus tehtud fotodest on
valminud arhiiv, kus on üles pandud artiklid ning fotod toimunud
üritustest ajavahemikus 2008-2020 aastal:
https://www.estoniansociety.co.uk/arhiiv/. Seltsi vanimate auliikmete pr.
Adeliis Berman, pr. Ida Lemsalu, pr. Aili Eistrat, pr. Leida Laumets elu ja
tegevuse kohta on kogutud materjalid, mille põhjal on kirjutatud artiklid
kodulehele: https://www.estoniansociety.co.uk/meie-inimesed/.
Kogutud pildimaterjalidest ja klippidest on tehtud videod:
https://youtu.be/1vbYT7mpTLo. Kogumisaktsiooni käigus edastatud
tervitused on nähtavad siit: https://youtu.be/wlRLRz30Cs4. Materjalid on
koondatud turvaliselt kõvakettale. Kogutud materjali hulgas on umbes 8
tundi videomaterjali ning fotod mälupulgal. Kõvaketas 1TB.
Kogutud ainese põhjal koostati videojäädvustus „Londoni Eesti Selts 100
– eestluse hoidja Londonis 1921-2021“, pikkus 7:21:
https://www.youtube.com/watch?v=JbjFEVZQMKg.
Küsitluskavasid ei koostatud ja intervjuusid läbi ei viidud, sest puudusid
rahalised võimalused ja takistasid ka COVID-19 piirangud.

30 / Tampere Eesti Klubi ry / Tampere eesti klubi 25a publikatsiooni koostamine, väljaandmine ja ajalooseminar 2021
Projektijuht: Annela Liivat
Plaanitud tegevused
Tulemus
1. Tampere Eesti Klubi (TEK)
Tampere Eesti Klubi täitis projekti ülesande ja koondas ning jäädvustas
Eesmärk: Tampere Eesti Klubi arhiivimaterjalide põhjal TEK 25.
enda 25 aasta pikkuse ajaloo trükisesse.
kui Soome ühe vanima
sünnipäevaks publikatsiooni koostamine
eestikeelse seltsi 25 aasta kohta
(tiraaž 100).
9. oktoobril korraldati seltsi 25. sünnipäeva auks Laikku kultuurikeskuses
ajaloo-publikatsiooni
Tamperes seltsi ajalugu tutvustav seminar-vestlusring asutajate ja
2. Näituse „TEK25“ koostamine ja
koostamine, trükkimine ja klubi ajalooseminari korraldamine.
auliikmetega, mida juhtis Rain Kooli ning aktus-kontsert, kus osales 60
ajalugu tutvustava seminari
inimest (koroonapiirangud).
läbiviimine Tamperes 2021.
Koostati näitus, kus olid tutvumiseks välja pandud nii ajaloomaterjalid ja
fotod ning TEKile kuulunud esemed kui ka TEKi aktiivsete liikmete
Taotletud toetus: 5600 €
kaunid maalid.
Eraldatud toetus: 1000 €
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31 / Eesti Kultuuriühing Kanadas / Vancouveri eesti kogukonna filmide ja raadiosaadete digiteerimine ja redigeerimine
Projektijuht: Erik Kõvamees
Planeeritud tegevused
Tulemus
Viktor Remmelgi poolt VHS filmilintidele
Projekti käigus digiteeriti kõik 51 helilinti ning 105 Viktor Remmelgi
Eesmärk: Digiteerida ja
ülesvõetud Vancouveri eesti kogukonna
VHS linti (kokku on Remmelgi linte ca 250). Toetussummat kasutati vaid
redigeerida Vancouveri eesti
eluolu kajastavate filmide (1970.–2000.
digiteerimiseks, sest redigeerimistöö lükkus uue aasta algusesse ning see
kogukonna VHS filme ja
aastad) digiteerimine ja redigeerimine ning
tehakse täies ulatuses ühingu enda rahastuse toel. Digiteeritud ja
helilintidele salvestatud
Vancouveri kohaliku eesti raadio saadete
redigeeritud materjal saadetakse Rahvusarhiivile niipea kui võimalik.
raadiosaateid.
salvestiste (1973-74, 51 helilinti)
digiteerimine.
Projekti raames digiteeritud filmi- ja
Taotletud toetus: 5000 €
helilintide koopiad antakse üle Rahvusarhiivi
Eraldatud toetus: 3000 €
hiljemalt 31.12.2021.
32 / Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu / TLÜ AR Väliseesti Kirjanduse Keskuse trükiste kättesaadavaks tegemine andmebaasis ETERA
Projektijuht: Anna Allsaar
Planeeritud tegevused
Tulemus
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Seatud eesmärgid täideti. 2021. aasta lõpu seisuga on TLÜ AR eEesmärk: töödelda, digiteerida
(TLÜ AR) Väliseesti Kirjanduse Keskuse
teadusraamatukogu ETERA-s ca 75 tuhat lehekülge (projekti käigus
ja segmenteerida VEKK kogus
teavikute digiteerimine ja töötlemine ning
lisandus ETERA-sse 3 113 objekti).
olevaid teavikuid, lisada
TLÜ AR e-teadusraamatukogu ETERA kaudu
teavikud andmebaasi ETERA,
kättesaadavaks tegemine.
selleks et muuta kogu enam
nähtavaks, kasutatavaks ja
uuritavaks.
Taotletud toetus: 16 257 €
Eraldatud toetus: 4817 €
33 / EELK Konsistoorium / EELK Konsistooriumi arhiivi väliseesti kogude täiendamine ja korrastamine
Projektijuht: Janis Tobreluts
Planeeritud tegevused
Tulemus
EELK Konsistooriumi arhiivis asuva EELK
EELK Eskilstuna koguduse (Rootsi) arhiiv korrastati füüsiliselt. Arhiivi
Eesmärk: EELK konsistooriumi Eskilstuna koguduse arhiivi füüsiline
nimistu sisestati AISi ning perekonnaloolisi andmeid sisaldavad üheksa
arhiivi väliseesti kogude
korrastamine, arhiivi sisestamine
arhivaali digiteeriti ja need saavad Saagas peagi kasutatavaks.
täiendamine ja korrastamine.
Rahvusarhiivi infosüsteemi AIS, meetrika- ja
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personaalraamatute digiteerimine ning
Rahvusarhiivis digiteeritud arhiiviallikate
Taotletud toetus: 2420 €
veebikeskkonnas Saaga kasutatavaks
Eraldatud toetus: 2420 €
tegemine.
2020. aastal rahastuse saanud projektid, mida pikendati 2021. aastasse.
34 / SA Seto Instituut / Petseri luteri (eesti) surnuaia inventeerimine ja andmebaasi avalikkusele kättesaadavaks tegemine
Projektijuht: Ahto Raudoja
Plaanitud tegevused
Tulemus
Petseri luteri eesti surnuaia kalmude
2020- 2021 aastal inventeeriti, pildistati ja kirjeldati üles Petseri luteri
Eesmärk: Petseri luteri surnuaia kaardistamine, pildistamine ja hauaplatside
surnuaial kõik (olenemata olukorrast) kalmud ja dokumenteeriti
kalmude kaardistamine.
dokumenteerimine ning dokumenteeritud
hauaplatsid. Koostati andmebaas, mis tehti avalikkusele kättesaadavaks
hauaplatside kohta andmebaasi koostamine.
SA Seto Instituudi kodulehel - http://setoinstituut.ee/kalmistud/.
Taotletud toetus: 1960 €
Eraldatud toetus: 1960 €
35 / Estonian Studies Centre / VEMU / Väliseesti trükiste saatmine Eestisse
Projektijuht: Piret Noorhani
Plaanitud tegevused
Kanada eestlaste poolt Väliseesti Muuseumile
Eesmärk: Väliseesti raamatute, annetatud ja Toronto Linnaraamatukogust
perioodika, pisitürkiste, arhiivide vastu võetud raamatute ning Väliseesti
ja kunsti saatmine Eestisse.
Muuseumi perioodika, pisitrükiste ja
heliplaatide kogust duplikaatide Eesti
Hoiuraamatukogule saatmine (kokku u 350
Taotletud toetus: 3000 €
kasti) eesmärgiga need seejärel edasi
Eraldatud toetus: 3000 €
toimetada mäluasutustesse üle Eesti.

Tulemus
Veebruaris 2022 peaks Eesti Hoiuraamatukokku jõudma 20 kaubaalusest
koosnev saadetis (539 kasti, 4757 kg). Pakkides on väliseesti trükiseid
VEMUst, Eesti Keskarhiivist Kanadas ja Ontario eestlastelt. Tegu on
2019.-2021. aastal kogutud ja sorteeritud väliseesti raamatute,
ajakirjanduse ja pisitrükistega, veidi on ka Eestis välja antud raamatuid,
mis loodetavasti leiavad Eestis uued lugejad.
On ka erisaadetisi: lauluraamatud Toronto Peetri ja Vana-Andrese kirikult
EELK konsistooriumile, väliseesti LPd VEMU kogudest filmiarhiivile,
Roman Toi ja Lembit Avessoni arhiivimaterjalid Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumile, skautluse ja gaidlusega seotud ajalehelõigendid
Eesti Pedagoogika Arhiivmuusuemile, Abel Lee arhiivimaterjalid ja kunst
Eesti Kirjandusmuuseumile. Seega aitame kaasa mitte ainult Eesti
raamatukogude vaid ka arhiivide täiendamisele.
36 / Mariya Oinas / Liflyandskoe-Pokornoe-Baimyrza: history of the Estonian village in Kazakhstan
Projektijuht: Mariya Oinas
Plaanitud tegevused
Tulemus
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Eesmärk: Kasahhi eestlaste
küla kohta arhiiviainese
kogumine.
Taotletud toetus: 1704 €
Eraldatud toetus: 1200 €
Tagastatud: 81.35 €

Uurimistöö läbiviimine Temirtau riiklikus
linnaarhiivis leidmaks infot LiflyandskoePokornoe (täna Baimyrza) küla eestlaste
kohta;
Baimyrza küla elanike (eestlaste järeltulijate)
intervjueerimine ja pildistamine;
kogutud ainese põhjal artikli kirjutamine ning
kogutud ainese (sh digitaalsete koopiate)
Rahvusarhiivi üle andmine.

Projekti tulemusena koguti hulk materjale Liflyandskoe-Pokornoje (täna
Baimyrza) Eesti küla ajaloo kohta. Temirtau riiklikus linnaarhiivis leidus
materjali nõukogude perioodist (varasemaid dokumente hoitakse
Kasahstani riigi keskarhiivis Almatõs). Seal pildistati üles 711 lk
arhiivimaterjale (mh dokumendid Pokornoe küla koolihariduse korralduse
kohta, Pokornoe külanõukogu koosolekute protokollid ja käskkirjad, küla
majapidamisraamatud, külanõukogu kirjavahetus rajoonivõimudega jmt).
Temirtau ajaloo- ja etnograafiamuuseumi arhiivis õnnestus uurida
eestlaste Jaan Kanteri päevaraamatuid. Jaan Kanter tegutses enne teist
maailmasõda Kasahstanis ajakirjanikuna. Muuseumis on säilinud Jaan
Kanteri mahukas kirjavahetus, mis sisaldab nüansirohket infot Pokornoe
küla eestlaste kunagise eluolu kohta (kopeeriti väike osa, 71 lk materjali).
Intervjuud (vene keeles) tehti viie inimesega, kellel on seos kunagiste
Kasahstani küla eestlastega.
Tehtud koopiad arhiivimaterjalidest, intervjuude transkriptsioonid ning
pildimaterjal (fotod intervjueeritavatest, Baimyrza külast ja selle
lähiümbrusest, fotode koopiad intervjueeritavate isiklikest arhiividest) on
üle antud Rahvusarhiivile. Kogutud materjali põhjal on valmimas
doktoritöö teemal "Eesti asundused Kasahstanis 20. sajandil". Samuti on
plaanis kirjutada eraldi artikkel kollektiviseerimisest Kasahstani Eesti
külas.

37 / SA Eesti Mälu Instituut / Kogumisrekt Lakewoodi Eesti arhiivi ja Minnesota Ülikooli Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskusesse
Projektijuht: Ülle Kraft
Plaanitud tegevused
Tulemus
1. Lakewoodi Eesti arhiivi ja Minnesota
Vaadati läbi Eesti Abistamiskomitee fondi dokumente ning tehti
Eesmärk: Lakewoodi Eesti
Ülikooli juures asuvas Immigratsiooni Ajaloo valikuliselt fotokoopiaid (kopeeriti 5 säilikut Lakewoodi arhiivist ja 21
arhiivi ja Minnesota Ülikooli
Uurimise Keskuse (IHRC) külastus
säilikut Minnesota Ülikooli arhiivist).
Immigratsiooni Ajaloo Uurimise eesmärgiga tutvuda Eesti Abistamiskomitee
Aleks Kurgveli kartoteegi kontrollimisel täiendati viie isiku andmed.
Keskuse arhiivimaterjalide
fondiga ning fondi dokumente valikuliselt
Lakewoodi Eesti arhiivi digiteeritud mikrofilmide kogust kopeeriti 78
kättesaadavaks tegemine Eestis. kopeerida;
mikrofilmi (u 80000 pildifaili), sh suur valik Lakewoodi Eesti arhiivi
2. Lakewoodi Eesti arhiivis asuva Aleks
materjale, mille originaalid asuvad Minnesota Ülikooli Immigratsiooni
Kurgveli kartoteegi allikate valikuline
Uurimise Keskuse arhiivis.
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Taotletud toetus: 3680 €
Eraldatud toetus: 3630 €

kontroll eesmärgiga täiendada ja kontrollida
Lakewoodi Eesti arhiivi inimestele tutvustati Eesti Mälu Instituudi tööd ja
Eesti Mälu Instituudi Memoriaali andmebaasi. demonstreeriti võimalusi e-memoriaali andmebaasi abil võimalusi leida
3. Lakewoodi Eesti arhiivi digiteeritud
oma sugulaste kohta täpsemaid andmeid.
mikrofilmide koguga tutvumine ning kogu
Kopeeritud failid on kättesaadavad Eesti Mälu Instituudi kohtvõrgus.
osaline kopeerimine.
4. Lakewoodi Eesti arhiivi personali
nõustamine Eesti arhiiviandmebaaside
kasutamise osas.
5. Kogutud materjalide korrastamine ja
süstematiseerimine ning avaldamine Eesti
Mälu Instituudi kohtvõrgus.
38 / SA Eesti Meremuuseum / Eestist pärit baltisaksa maadeavastajate materjalide kogumine Peterburi arhiivides
Projektijuht: Feliks
Plaanitud tegevused
Tulemus
Gornischeff
Arhiivimaterjalide kogumine Eestist pärit
Projekti tulemusel sai umbes 50% ulatuses kaardistatud Venemaa
baltisaksa meresõitjate ja maadeavastajate
Riiklikus Sõjamerelaevastiku Arhiivis (РГАВМФ) olev Krusensterni fond
Eesmärk: kaardistada ning
kohta Venemaa Riiklikus Sõjamerelaevastiku ning tehtud digitaalseid koopiaid. Samuti sai osaliselt kaardistatud ka
koguda Eestiga seotud baltisaksa Arhiivis Peterburis eesmärgiga avaldada
Krusensterniga seotud aines teistes asutustes, näiteks Venemaa Teaduste
maadeavastajate materjale
teaduspublikatsioon, mis võtab kokku Eestist Akadeemia Raamatukogus.
Peterburi arhiivides.
pärit maadeavastajate ekspeditsioonide
(Venemaal viibimise periood oli koroonapiirangute tõttu plaanitust
merenduslikud ja navigatsiooniinstrumente
märksa lühem. Reis sai võimalikuks tänu kutsele pidada ettekanne Vene
puudutavad aspektid;
Riiklikus Ajaloomuuseumis Moskvas, kus avati Adam Johann von
koostada teemakohane näitus ja avaldada
Krusensternile pühendatud näitus. Ettekande esitamise kõrval tehti
Taotletud toetus: 2600 €
Adam
Johann
von
Krusensterni
Vaikse
piiratud aja jooksul ka uuristööd mäluasutustest.)
Eraldatud toetus: 2000 €
ookeani atlasele pühendatud väljaanne.
Projekt oli eelduseks Adam Johann von Krusensternist teadusliku
monograafia kirjutamisele, mis ilmub eeldatavasti 2024. aastal. Samaks
aastaks on SA Eesti Meremuuseum planeerinud ka näituse, mis kajastab
maadeavastuste ajalugu ning Krusensterni pärandit. Nende tegevuste
käigus tehakse avalikkusele kättesaadavaks ka Peterburi arhiivis kogutud
materjalid.
39 / MTÜ Muuuurijad / Siberi lapsepõlv Krasnojarskis
Projektijuht: Maria Alver
Plaanitud tegevused

Tulemus
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Eesmärk: 2020. aasta suvel
Krasnojarski krais ja
Hakassias välitöödel kogutud
materjali korrastamine ja
üleandmine ERMi.

Taotletud toetus: 8562.4 €
Eraldatud toetus: 5260 €

Töö Siberisse elama jäänud küüditatute
materjaliga (sh järeltulijate ja Eestis elavate
sugulastega kontakteerumine võimalike
intervjuude kokkuleppimiseks, helifailide
transkribeerimine ja tõlkimine vene keelest
eesti keelde, videofailide monteerimine,
fotode toimetamine, perekondade kaupa
infograafika loomine);
korrastatud materjali ERMi üleandmine.

Plaanitud tegevused on peaaegu lõpule viidud, jäänud on vaid paari
intervjuu transkribeerimine. Transkribeerinud on 10 tundi intervjuusid.
Korrastanud ja toimetanud on 150 fotot koos kirjeldustega (kes, kus ja
millal pildil, fotograaf). Hetkel on veebis üleval 60 fotot (2017. aasta
välitööde materjal), ülejäänud laetakse jooksvalt juurde, kui tehnilised
kitsaskohad on lahendatud. Korrastanud audiovisuaalset materjali koos
tulmeandmetega on 2,5 tundi. Kõik see materjal antakse üle Eesti Rahva
Muuseumisse (koos informantide täisnimede, aadresside jm olulise
infoga), aga kogutud materjal on vajalik ka edasiseks tööks.
Osa materjalist on juba üles pandud rühmituse SLED kevadel valmivale
kolmekeelsele veebilehele: www.sled.ee. Veebilehele tuleb ülevaade
senisest uurimistööst nii Eestis kui ka Siberis.

40 / Estonian House in Toronto Ltd / EHTL kunsti ja esemete kogu säilitamine
Projektijuht: Ellen Valter
Plaanitud tegevused
Tulemus
Toronto Eesti Maja esemete- ja kunstikogu
Eseme- ja kunstikogu sai korrastatud. Kokku loendati 590 eset. Kõik
Eesmärk: Toronto Eesti Maja
süstematiseerimine, arhiiviväärtusliku osa
esemed said pildistatud, kirjeldatud ja kataloogitud. Hindamise käigus
esemete- ja kunstikogu
väljaselgitamine, arhiivi kirjeldamine ja
anti arhiiviväärtus 355 teosele. Kogu on plaanis digitaalsel kujul veebis
korrastamine.
kataloogimine.
kättesaadavaks teha. Koostatud on ka nimekiri kaduma läinud esemetest,
mida püütakse tagasi saada.
Taotletud toetus: 8704 €
Eraldatud toetus: 3500 €
41 / SA Eesti Mälu Instituut / Eesti pagulaste materjalid Rootsi Riigiarhiivis
Projektijuht: Meelis Saueauk
Plaanitud tegevused
Rootsi Riigiarhiivis Välismaalaste komisjoni
Eesmärk: Teha huvilistele
(Statens utlänningskommission) ja võimalusel
Eestis kättesaadavaks Rootsi
Rootsi julgeolekuteenistuse materjalide
Riigiarhiivis asuvaid Eesti
valikuline fotokopeerimine (eelkõige Eesti
julgeolekupoliitikat ja pagulaste julgeolekupoliitilist ajalugu kajastavaid
informatsiooni puudutavaid
dokumendid, sh pagulaste informatsiooni
materjale.
olukorra kohta Eestis Teise maailmasõja ajal

Tulemus
Osaline või täielik juurdepääs õnnestus saada 18 isiku materjalidele, sh
Eesti riigitegelaste (Rei, Varma) ja sõjaväelaste (Maasing, Talpak jt) jt
Eesti poliitilises ajaloos oluliste isikute toimikutele.
Läbitöötatud materjalid on teaduslikku huvipakkuvust ja seost Eestiga
silmas pidades valikuliselt fotografeeritud (kokku 1071 digikaadrit).
Tehtud fotokoopiad on süstematiseeritud kaustade järgi, mis on kantud
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Taotletud toetus: 2250 €
Eraldatud toetus: 1400 €

ja selle järel) ning kopeeritud materjali
korrastatud andmestu vormis huvilistele
kättesaadavaks tegemine Eesti Mälu
Instituudi kohtuvõrgus.

selleks koostatud andmebaasi. Andmebaas asub SA Eesti Mälu Instituudis
(hoidja Meelis Saueauk).
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