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Sissejuhatus 

Valisin oma uurimistöö teemaks "Haanja Rahvamaja aastatel 1992-1999". Valisin selle teema, sest 

Haanjas on ilus ja huvitava ajaloo ning rikkaliku kultuurieluga rahvamaja, mida teatakse 

kaugemalgi kui Haanjas. Samuti oli mul võimalus küsitleda Ene Aedmaad, kes töötas sellel ajal 

rahvamajas.  

Olen kuulnud, et varem töötasid rahvamajas mitmesugused huviringid, mille tööst võtsid osa minu 

ema ja õed. Ka see tekitas minus huvi.  

Kui olin valiku teinud, asusingi asja uurima. Palusin Enel meenutada oma tööaastaid ning ringide 

tööd. Oma töös kasutasingi enamasti Ene Aedmaa mälestusi ja säilinud dokumente ning 

huviringide kroonikaid, samuti oma ema Anne Heieri meenutusi. Haanja küla- ja Võrumaa 

Keskraamatukogus uurisin vastavaid ajalehtede artikleid. 

Tööle lisatud lisamaterjal on paljundatud originaaldokumentidelt, mistõttu nende kvaliteet ei ole 

eriti hea. Originaaldokumendid ja -fotod on pärit Ene Aedmaalt ja Haanja Rahvamajast, ajalehe- 

artiklid Haanja küla- ja Võru Keskraamatukogust. 

Töö koosneb sissejuhatavast osast, milles teen ülevaate Haanja kultuurimaja saamis- ja ajaloost 

ning põhiosas annan ülevaate rahvamaja kultuuritööst aastatel 1992- 1999. 

Abi eest oma töö valmimisel tänan eelkõige Ene Aedmaad, aga ka juhendajat Kersti Leiti, õpetaja 

Triinu Grossmanni ning oma ema Anne Heierit. 
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1. Haanja Rahvamaja ajaloost 

Kõigile on ju teada, et Suure Munamäe ümbrus on maastikuliselt kaunis, aga loodustingimustelt 

raskelt haritav ja vähetasuv põllumajanduslik piirkond. Ent rahvas elas siin tihedalt ning 

kultuurilised huvid olid vaata et veel suuremad kui teistes Eesti piirkondades.  

Kolmekümnendatel aastatel oli Haanja vallas väga palju seltse. Vallas seltsi- ega rahvamaju 

polnud. Seltsid kasutasid pidudeks ja suuremateks koosolekuteks koolimajade tavalisi klassiruume, 

mis pidudeks ja koosolekuteks koolipinkidest tühjendati.  

1933. aastal asutati Haanja Seltside Liit- eesmärgiks ühise rahvamaja asutamine ja suuremate 

pidude koordineerimine. Kuna Munamäge külastas palju huvireisijaid, kes oleks tahtnud kohapeal 

ööbida, aga selleks polnud mingit võimalust, siis otsustati, et rahvamaja võiks täita ka turistide 

kodu ülesandeid.  (Haanja Rahvamaja Turistitekodu 60, 1997) 

Rahvamaja taheti ümber ehitada vanast mõisaaegsest raudkiviseintega magasiaidast, kuid see 

nõudis suuri kulutusi. Projekti kavandas arhitekt Nikolai Kusmin. Hoone pidi maksma minema 900 

000 senti, kuid raha oli kassas vaid natuke üle saja tuhande sendi. Otsustati pöörduda abipalvega 

sihtasutuse "Turismi Keskkorraldus Eestis" ja Haridusministeeriumi poole ning saata delegatsioon 

riigivanema jutule. Delegatsiooni koosseisu nimetati vallavanem August Parv, vallasekretär, 

seltside liidu esimees Jaan Eher ning seltside esindajana Enno Piir. Mindi siis riigivanema jutule 

abipalvega ja mõne aja pärast saadigi rahasumma, mis oli kaks korda suurem kui see, mida paluti. 

Riigivanem K.Päts eraldas 10 000 krooni Munamäe Turistide Kodu ehitamiseks.  (Haanja 

Rahvamaja Turistitekodu 60, 1997) 

Kuigi rahalist toetust eraldati rohkem, kui esialgu loodeti, ei saadud turistide kodu ikkagi valmis. 

Mindi riigivanema juurde uuele abipalvele, et 6000 krooni juurde saada. Saadigi toetust ja maja 

ehitati lõpuni valmis. Haanja Rahvamaja ehitust toetasid veel Haridusministeerium, sihtasutus 

"Turismi Keskkorraldus Eestis", Eesti Haridusliit, Haanja Vallavalitsus, aktsiaselts "Kreenbalt", 

Naiskodukaitse Haanja jaoskond, tsemendivabrik "Port-Kunda" ja Haanja orelimeister Tannil 

Kriisa, kes valmistas koos poja Harryga omast materjalist saali ja kõrvalruumidesse vajalikul 

hulgal pinke (vt Joonis 1). (Haanja Rahvamaja Turistitekodu 60, 1997) 
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Joonis 1. Tannil ja Harry Kriisa valmistatud istepingid 

Allikas: Haanja Rahvamaja Turistidekodu 60 
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2. Haanja kultuurielust aastatel 1992-1999 

2.1.   Ene Aedmaa –Haanja Rahvamaja kunstiline juht ja hilisem rahvamaja 

juhataja aastatel 1992-1999 

1992. aasta sügisel asus Haanja Rahvamajja kunstilise juhina tööle Ene Aedmaa. Lisaks temale 

olid rahvamaja koosseisulised töötajad veel rahvamaja juhataja Ene Jõgi, koristajad, kütjad Enel 

Irves, hiljem Albert Trolla, Liina Soidla, Aino Visla, Kalju Kalk, Maia Vahter ja Terje Kõva.  

(Aedmaa, 2016) 

Ene Aedmaa tööle kutsujaks oli Ene Jõgi. Ajendiks oli asjaolu, et Ene Aedmaa lõi kultuurielus 

aktiivselt kaasa ja rahvamajal oli vaja kunstilist juhti. Ene Aedmaal kultuuritöötaja haridust polnud. 

Ta läbis rahvamajade juhatajate kursuse 1990-ndate lõpus. Aastatel 2003-2004 tegi ta läbi 

rahvatantsuõpetaja koolituse. (Aedmaa, 2016) 

Ene elukoht oli Plaanil, mis on Haanjast 6 km kaugusel. Algul käis ta tööle koolilaste bussiga, 

hiljem oma autoga. Harvad polnud ka need korrad, kui tuli jalgsi liikuda. (Aedmaa, 2016) 

Kord kuus toimusid Võru linnas kultuuritöötajate seminarid, kus jagati infot toimuvate kursuste ja 

ürituste kohta ning viidi läbi koolitusi. Intensiivsem tööperiood oli sügisest kevadeni. Suvel oli 

puhkuste aeg. Üritusi toimus suvel vähem. (Aedmaa, 2016) 

Ene kirjutab oma tööst rahvamaja kunstilise juhina järgmist: "Sellel ajal, kui mina töötasin Haanja 

Rahvamajas, olid vaid tantsurühmad, kes pidevalt töötasid. Haanja segarahvatantsurühma, 

hilisemat Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi segarühma, juhendas Ulvi Toomik, klaveril saatis Anne 

Heier. Lasterühma, kus tantsisid seltsi tantsijate lapsed, juhendasin ise ja Anne Heier oli 

klaverisaatja." Ene juhendas ka Haanja kooli laste rahvatantsurühma. 1997. aastal kutsus Ene 

kokku naisrahvatantsurühma, mida asus ise juhendama. (Aedmaa, 2016) 

1994-1999 töötas Ene Aedmaa Haanja Rahvamaja juhatajana (Aedmaa, 2016). 

Selleks, et huvitavaid üritusi läbi viia, kirjutas Ene Aedmaa projekte Kultuurkapitalile ja 

Kultuuriministeeriumile. Näiteks sai rahastuse projekt "Jõuluks koju" (vt Lisa 1). Samuti kirjutas 
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ta projekte, et saada raha rahvamaja remondiks, näiteks rahvamaja vundamendi remondiks. Hiljem 

tegeles rahvamaja renoveerimisprojektidega vald. (Aedmaa, 2016) 

Ene Aedmaa lahkus töölt 1999-nda aasta algul (Aedmaa, 2016). 

Ta peab suurimaks õnnestumiseks rahvamajas töötamise ajast koos Haanja Tantsu-Mängu- Laulu 

Seltsiga algatatud aastavahetuse pidu Suurel Munamäel (algasid 1997). 1998. aastal toimus seal ka 

VAT Teatri etendus (vt Lisa 2). Aastavahetuse tähistamise traditsioon Suurel Munamäel kestab 

tänaseni. (Aedmaa, 2016) 

Ene meenutab: "Kindlasti oli üks suur sündmus 1997. aastal toimunud rahvamaja juubel (vt Joonis 

2), millele eelnevalt külastasime üht rahvamaja ehitusele aluse pannud inimest Enno Piiri, kes elas 

siis Viljandimaal (vt Lisa 3). Kahjuks ei saanud ta ise peol osaleda ega ka mitte veel ühel väga 

tähtsal sündmusel, kui paigaldasime mälestustahvli rahvamaja saali seinale.” (Aedmaa, 2016) Oma 

kirjas Ene Aedmaale viitab Enno Piir (1910-2006) kehvale tervisele (vt Lisa 4). 

 

 

Joonis 2. Haanja Rahvamaja 60 aastapäeva tähistamise kutse 

Allikas: Anne Heieri erakogu 

Mälestustahvel oli pühendatud Konstantin Pätsile tänuks abi eest hoone valmimisel. Mälestustahvli 

idee pärines Enno Piirilt. Tema sõnastatud on ka tahvlisse raiutud tekst. Mälestustahvli idee viis 

ellu Ene Aedmaa koostöös vallavalitsusega. Tahvel avati pidulikult 22. veebruaril 1998, 

Konstantin Pätsi 124. sünniaastapäeval (vt Lisa 5). Tahvel paigaldati rahvamaja saali seinale. 

Praegu asub mälestustahvel rahvamaja fassaadi seinal peaukse juures. (Aedmaa, 2016) 

Ene meenutab: "Tegelikult meeldis mulle rahvamajas töötada just kunstilise juhina. Siis ei pidanud 

tegema nii palju dokumente ega mõtlema nii palju majanduslike probleemide lahendamisele, sai 

teha sisulist tööd. Hiljem, eriti viimasel aastal, kui olin rahvamajas, tundsin, et ideed ning jõud seda 



8 

tööd teha hakkavad otsa saama. Kuigi olin ju läbinud ka rahvamajade juhatajate kursuse, ei andnud 

see mulle erilist jõudu. Lahkudes rahvamajast teadsin, et side säilib ja töö tantsurühmadega ju 

jätkus - see teeb rõõmu siiani!" (Aedmaa, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Haanja Rahvamaja olukord 

Rahvamaja olukord oli kehv, sest remonti polnud seal aastaid tehtud. Maja väliskest oli lapiline ja 

katus auklik.(vt Joonis 3)   



9 

 

Joonis 3 Haanja Rahvamaja muredest 

Allikas: Elu 1996 28. juuni 

Ajalehes Postimees ilmus 1996. aastal artikkel, kus Haanja halduskogu esimees Sale Sokk räägib, 

et Haanja rahvamaja katus on nõnda auke täis, et vesi jookseb juba ahjude peale ja seepärast pole 

rahvamaja remonti enam kuskile edasi lükata (vt Lisa 6). 1992. aastal oli küll katuseremondi raha 

olemas, kuid vallavolikogu liikmete erimeelsuste ja 1992. aasta suvel toimunud rahareformi tõttu 
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jäid tööd tegemata. Katuse remonti alustati 1997. aasta 18. augustil OÜ Vimperg poolt. Töö oli 

keeruline ja katuse valmimise tähtajaks oli 18. oktoober 1997 (vt Lisa 7). Enne katuse ehitamist 

parandati vundament, sest maja vajus mõlemast otsast. (Aedmaa, 2016) 

Saali oli varasemate plekkahjude asemele ehitatud potikiviahjud, kuid ülejäänud tööruumid olid 

endiselt külmad ja kõledad. Rahvamaja direktori ja kunstilise juhataja ruum asus esimesel korrusel 

lava taga. Teist korrust kasutas kool. Kui 1996. aastal valmis kooli juurdeehitus ja kool kolis 

rahvamajast välja, asusid teisele korrusele seltsid: Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Selts ja naisselts. 

Maja teises otsas asusid teisel korrusel raamatukogu ja kooliruumid. Hiljem said kooliruumid 

raamatukogule. Majas oli kuivkäimla. Vee jaoks oli üks kraan esimesel korrusel asuvas ruumis 

(praegune konverentsiruum), mis kippus talvel kinni külmuma. Kanalisatsiooni polnud. 

Korralikuma kanalisatsiooni ja veesüsteemi ehitas majja eraettevõtja Heino Moks, kes hakkas 

rahvamaja parempoolses tiivas esimese korruse ruumides poodi pidama, see oli AS Mäe pood. 

(Aedmaa, 2016) 

Ene meenutab: "Tegime sanitaarremondi juhataja kabinetis (praegune Keelepesa ruum). Meil oli 

olemas renoveerimistööde projekt. Tegin 1998. aastal projekti rahvamaja akende vahetuseks, kuid 

alustati hoopis välisfassaadi parandustöid: kindlustati vundament ning vahetati katus ja siis 

renoveeriti (soojustati) fassaad." (Aedmaa, 2016) 
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2.3.   Ringide tööst Haanja Rahvamajas 

2.3.1.   Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Selts 

Seltsi juured ulatuvad 1988. aasta 4. detsembrisse, mil kohalikud rahvatantsuhuvilised ise 

esmakordselt kokku tulid. Mõtte algatajateks olid Ene Aedmaa ja Sulev Kraam. Alates 1994. aasta 

2. veebruarist tegutsetakse Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi nime all. Selts tegutseb tänaseni. 

Alates 1993. aastast juhendab tantsijaid Ulvi Toomik, klaveril saadab Anne Heier. Koos käiakse 

üks kord nädalas. Seltsi staažikamad tantsijad on Ene ja Erlend Aedmaa, Ulve ja Jüri Prutt, Sulev 

Kraam ja Marika Võsu. (Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi kroonika) 

Haanja tantsijatel on palju sõprusrühmi Eestis ja Lätis. Igal aastal on toimunud vähemalt üks 

kontsertreis Eestist väljapoole. 1995. aasta eredaim sündmus oli Rootsi-Norra kontsertreis koos 

seltsi lasterühmaga (vt Joonis 4). 

 

Joonis 4. Esinemine Rootsi-Norra kontsertreisil (kajastus kohalikus meedias) 

Allikas: Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi kroonika 
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Meeldejääv oli 1994. aastal toimunud Tartu juubelitantsupeol käimine. Sinna sõideti 

viiekümnendate aastate stiilis vana veoautoga, mis oli ehitud kaskede ja loosungitega. Tantsijad 

olid riietatud ka sama ajastut silmas pidades (vt Lisa 8). (Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi 

kroonika) 

Siinkohal teised olulisemad ülesastumised:  

1994. aasta suvel esineti võrulaste kokkutuleku avakontserdil. 

1995.- 1996. aasta suvel osaleti Võru Folkloorifestivalil. Esinemiskavas astuti üles koos 

tantsuseltsi laste tantsurühmaga. 

1995. aastal esineti ka esimesel Vastseliina Maarahvalaadal. 

1997. aasta suvel esineti Karulas president Merile. (Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi 

kroonika) 

Tantsuselts on osalenud erinevatel folkloorifestivalidel Eestis ja ka väljaspool Eestit (vt Lisa 9 ).  

Üks osa seltsi tegevusest on simmanite korraldamine turistidele ning esinemine erinevatel pidudel 

ja koosviibimistel (vt Joonis 5).
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Joonis 5. Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Selts, detsember 1997 

Allikas: Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi kroonika 

2.3.2.   Haanja kooliõpilaste rahvatantsurühm  

Haanja kooliõpilaste rahvatantsurühma juhendaja oli Ene Aedmaa. 

Rahvatantsurühma suurim ettevõtmine oli osalemine Porkuni folkloorifestivalil 1994. a. Haanjast 

osales 33 last nii koolist kui lasteaiast. Kaasas oli ka palju lastevanemaid (vt Joonis 6).
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Joonis 6. Porkuni fokloorifestival 1994 

Allikas: Anne Heieri erakogu 

Üks olulisematest ülesastumistest oli esinemine 1994. aasta suvel võrulaste kokkutuleku 

avakontserdil Võrus (Aedmaa, 2016). 

1994. aasta 23. juunil osaleti Haanja Munamäe laulu- ja tantsupäeval (Aedmaa, 2016). 

2.3.3.   Mudilaste laulu- ja tantsuring 

Ring toimus kaks korda nädalas. Ringis käisid valla mängurühma  ja ka mõned kodused lapsed. 

Ringi juhendas Anne Heier. Igal aastal astuti üles esinemiskavaga jõulu- ja kevadpeol                (vt 

Joonis 7). Esineti ka valla eakate pidudel. (Heier, 2016)
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Joonis 7. Emadepäeva kontsert 1995. aastal 

Allikas: Anne Heieri erakogu 

2.3.4.   Naisrahvatantsurühm 

Haanja naisrahvatantsurühm tuli esimest korda kokku 20. veebruaril 1997. Naisrahvatantsurühma 

kokkukutsujaks oli Ene Aedmaa. Alguses oli naisi vaid mõni, kuid kevade poole sai neid 

kümmekond kokku: Ally Kägo, Rita Prants, Maia Vahter, Ellen Kuus, Anu Nirk, Lii Lukk, Ülle 

Haili, Kaia Kallas, Helgi Saar ja Tähti Adel. (Naisrahvatantsurühma kroonika) 

Proovid toimusid üks kord nädalas ning esimene esinemine oli 24. juulil 1997. aastal Plaani kiriku 

taga, kus peeti Haanja valla jaanipäeva (vt Joonis 8) (Naisrahvatantsurühma kroonika). 

Juhendaja oli ja on Ene Aedmaa ja klaverisaatja Anne Heier (Naisrahvatantsurühma kroonika). 

Ring töötab tänaseni (Naisrahvatantsurühma kroonika). 
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Joonis 8. Naisrahvatantsurühm esinemas 

Allikas: Naisrahvatantsurühma kroonika 

2.3.5.   Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi laste tantsurühm 

Tantsurühm kutsuti kokku Ene Aedmaa eestvõtmisel 1995. aasta 9. jaanuaril. Selle mõte oli 

koondada Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi liikmete lapsed ühtseks tantsurühmaks. 

Tantsurühmas tantsisid Vahur, Karin ja Priit Veeroja, Einike ja Eleri Aedmaa, Kersti ja Harri Siim, 

Teet Jõgi, Helin Heier, Kaarel, Katre, Kaur ja Mats Piho, Liis Kivila, Viljar Võsu ja Sten ning 

Helen Kraam. Treeningtunnid toimusid üks kord nädalas tund aega. Lapsi õpetas Ene Aedmaa. 

Esinemisi oli rohkesti nii Haanjas kui väljaspool. Näiteks esineti 1995. aasta suvel Vastseliina 

Maarahvalaadal (vt Joonis 9) ja Võru Folkloorifestivalil. Suvel käidi ka koos vanematega Rootsis 

esinemas. 1996. aasta 23. veebruaril osaleti Võrumaa Laste Folklooripäeval. Suvel esineti 

teistkordselt Vastseliina Maarahvalaadal. 1996. aastal oli suurimaks ettevõtmiseks tantsimine 
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päkapikumaa avamisel. Tantsurühma aktiivne tegevus lõppes peale kolmandat aastat poiste 

vähesuse tõttu. (Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi laste tantsurühma kroonika) 

.   

Joonis 9. Esinemine Vastseliina laadal 1995. aasta suvel 

Allikas: Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Seltsi laste tantsurühma kroonika 
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2.4.   Haanja Rahvamajas toimunud üritustest ja ettevõtmistest 

Rahvamaja põhiülesandeks oli pakkuda rahvale meelelahutust (vt Lisa 10) ja kultuurielamusi         

(vt Joonis 10).

 

Joonis 10. Rahvamajas toimus koolitus müstilistel teemadel 

Allikas: Eesti Maa 1995 20. veebruar 

Keskeltläbi korra kuus toimusid nn kohviõhtud, mille temaatika oli seotud sageli rahvakalendri 

tähtpäevadega: kadripäev, mardipäev, jõulud jne. Tantsumuusikat pakkus tavaliselt kohaliku 

tähtsusega ansambel. Kasutati ka magnetofonimuusikat. Mõned korrad prooviti läbi viia diskosid, 

mis ennem olid populaarsed, kuid nende aeg oli möödas, sest rahvast tuli vähe kohale. (Aedmaa, 

2016) 

Esinejateks või ürituse eestvedajateks olid põhiliselt kohalikud aktivistid. Pidudele oli raske 

tuntumaid esinejaid kutsuda, kuna polnud telefonisidet nagu tänapäeval. Kuulsaid külalisi sai tihti 
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esinema tutvuste kaudu (vt Joonis 11).  (Aedmaa, 2016)  

Joonis 11. Õhtu Haanja rahvamajas 

Allikas: Võru Teataja 1992 5. september 

Mitmel korral käis Haanja Rahvamajas esinemas „Meelejahutaja“ näitetrupp eesotsas Raimo 
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Aasaga. Rahvast oli nende etendustel palju  (vt Joonis 12). 

 

Joonis 12. Arvamus „Meelejahutaja“ näitetrupi esinemisest 

Allikas: Võru Teataja 1994 1. detsember 

Pidude läbiviimiseks valla eelarvest raha ei eraldatud. Peoõhtutel tuli ise ots otsaga kokku tulla. 

Sissepääs oli tavaliselt tasuline: Eesti krooni algusaastatel 2-3 krooni, hiljem rohkem. Ene 

meenutab, et mõnikord tuli ka oma raha käiku panna, mille sai tagasi mõne järgneva peo kasumist. 

(Aedmaa, 2016) 

Keskeltläbi käis laudadega peol 30-40 inimest. Peod kestsid varajaste hommikutundideni. 



21 

(Aedmaa, 2016) 

Ürituste kuulutused tehti käsitsi (vt Lisa 11).  

1990ndate algul näidati rahvamajas mõned korrad filme, kuid kuna rahva huvi oli kesine, siis seda 

rohkem ei tehtud (Aedmaa, 2016). 

Traditsiooniks oli iga-aastane vastlapäeva pidamine. See oli kogu perele mõeldud sportlik- 

mänguline ettevõtmine. Sügiseti peeti Haanja valla spordipäeva. Ene taaselustas ka jüriöö jooksu, 

mis oli sovhoosi ajal väga populaarne (vt Lisa 12). (Aedmaa, 2016) 

1994. aasta 23. juunil oli üks suuremaid ettevõtmisi Haanja Munamäe laulu- ja tantsupäev, millega 

tähistati 60. aasta möödumist esimesest laulupeost Suure Munamäe jalamil (vt Joonis 13) 

 

Joonis 13. Kutse Haanja Munamäe tantsu- ja laulupäevale 
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Allikas: Haanja Rahvamaja dokumendid 

Ürituse eestvedajad olid Ene Aedmaa ja Ene Jõgi. Üritus algas rongkäiguga rahvamaja juurest 

Suure Munamäe jalamile. Munamäe tippu jõudnud, toimusid seal sõnavõtud. Kohal oli ka Enno 

Piir, kes oli isiklikult seotud turistide kodu ehitamisega. Peale sõnavõttu esinesid koorid ja siis 

tantsurühmad. Ilm ei soosinud üritust, sadas vihma. (vt Lisa 13 ja 14) Õhtul süüdati Suure 

Munamäe tornis tuli, mis toodi Lukumäele ja süüdati seal jaanituli. Pidu ansambliga toimus 

rahvamajas ja rahvast oli väga palju. (Aedmaa, 2016) 

1996. aasta suurimaks ja meeldejäävamaks ettevõtmiseks oli päkapikumaa Ene Aedmaa eest- 

vedamisel. Tihedat koostööd tehti raamatukoguga, mille juhatajaks oli toona Kristel Kons         (vt 

Joonis 14). (Aedmaa, 2016) 

 

Joonis 14. Päkapikumaa eestvedajad Ene Aedmaa ja Kristel Kons 

Allikas: Haanja Raamatukogu pildiarhiiv. 
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Päkapikumaa toimus 15.-19. detsembrini 1996 ja kandis nime Haanja Päkaküla (vt Lisa 15). 

Päkapikumaa oli suur ettevõtmine ja seda aitasid Ene Aedmaal ja Kristel Konsil vedada mitmed 

Haanjamaa ettevõtjad, vallavalitsus ja teised aktiivsed kogukonna liikmed (vt Joonis 15). (Aedmaa, 

2016) 

Suure Munamäe jalamil asunud kohvikus Eeden sai perenaiste Margit Trolla ja Heidi Trolla 

eestvedamisel küpsetada piparkooke. Taimetoas sai Karin Kummi juhendamisel valmistada 

taimekompositsioone. Muinasjututoas rääkis Merike Raiste igal täistunnil muinasjutte. Pidutares 

käis tants ja laul Elle Ihatsi ja Maire Nirgi eestvedamisel. Oma õla panid alla veel Ene Jõgi, Mati 

Orav, Urmas Veeroja, Saila Kalk, Ellen Kuus, Tiiu Salumets, Malle Truija ja Heli Liivand. Viidi 

läbi jõuluakna konkurss. Kõige kaunimalt kujundatud akende tegijad said autasu. Kahjuks ei 

lasknud ilmataat saanisõitu teha ja liuvälja valmis ehitada (vt Lisa 16 ja 17). (Aedmaa, 2016) 

 

Joonis 15. Päkapikumaa aktiivsed kogukonna liikmed 

Allikas: Haanja Raamatukogu pildiarhiiv 
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1997. aasta suvel toimus Ene eestvõtmisel Plaanil esimene käsitsi heinaniitmisvõistlus. Selle idee 

oli tõsta ausse vanad tööviisid. See ettevõtmine kestab praeguseni ja on väga populaarne. (Aedmaa, 

2016) 

1998. aasta vahetusel toimus Ene eestvõtmisel ja tantsuseltsi toetusel esimene suurem 

aastavahetuse üritus Suurel Munamäel. Külla oli kutsutud VAT Teater Tallinnast. VAT Teater 

põimis oma etendusse ka mõned tantsuseltsi tantsud, nii et segatantsurühm osales ka etenduses (vt 

Lisa 18). (Aedmaa, 2016) 

1990ndate teisel poolel loodi palju seltse: Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Selts (1994) (vt Lisa 19), 

Haanja Maanaiste Selts (1999), Haanja Talupidajate Selts (1999). Seltside kokkukäimise kohaks 

oli valdavalt rahvamaja, kus viidi läbi koosolekuid, üritusi, ringe ja koolitusi. (Aedmaa, 2016) 

Kool kasutas rahvamaja saali kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, sest koolil saali ei olnud 

(Aedmaa, 2016). 

Mõnikord lubati rahvamajas ööbida. Sellele viitavad tänusõnad rahvamaja külalisteraamatus (vt 

Joonis 16). Rahvamaja algusaastatel pakuti tubasid turistidele (vt Joonis 17). Riigikorra 

vahetumisega hakati öömajaks mõeldud ruume kasutama teisel otstarbel . (Aedmaa, 2016) 
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Joonis 16. Tänusõnad rahvamajale 

Allikas: Haanja Rahvamaja külalisteraamat 

 

 

Joonis 17. Turistide magamistuba 1930-ndate lõpus 

Allikas: Haanja Rahvamaja pildiarhiiv. 
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Kokkuvõte 

Püüdsin oma uurimistöös saada ülevaadet Haanja Rahvamaja tegutsemisest aastatel 1992-1999, 

mil rahvamajas töötas Ene Aedmaa. Tänu tema mälestustele ja säilinud huviringide kroonikatele 

ning rahvamaja dokumentidele ja ajalehtedes kajastatule sain hea ülevaate sellest, mis toimus 

rahvamajas tol ajal. 

Sain oma töö kaudu teada, et läbi aegade on inimesed olnud huvitatud isetegevusest ja 

kultuurisündmustest. Eriti palju tegeleti minu uuritud perioodil Haanja Rahvamajas rahvatantsuga, 

arvatavasti sellepärast, et Ene oli ise rahvatantsust väga huvitatud. Rahvamajas tegutses vaadeldud 

perioodil neli rahvatantsuringi: Haanja Tantsu-Mängu-Laulu Selts, naisrahvatantsurühm, 

koolilaste tantsurühm, seltsi laste tantsurühm. Suuremal või vähemal määral olid kõik need 

rahvatantsuringid Ene Aedmaa poolt ellu kutsutud. Täiskasvanute tantsurühmad tegutsevad 

tänaseni. 

Aastatel 1992-1999 viidi läbi mitmeid suuri üritusi: päkapikumaa, Haanja Munamäe laulu- ja 

tantsupäev, Plaani käsitsi heinaniitmisvõistlus, aastavahetuse pidamine VAT Teatriga Suurel 

Munamäel. 

Uuritud ajavahemikus algatas või taaselustas Ene Aedmaa mitmeid üritusi, mis on püsinud siiani: 

jüripäeva jooks, Plaani käsitsi heinaniitmisvõistlus, aastavahetuse tähistamine Suurel Munamäel.   

 Vaatamata rahvamaja kehvale seisule ja sellest tingitud kehvapoolsetele töötingimustele tehti tööd 

südamega. 
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