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EUROOPA MUINSUSKAITSEPÄEVADE SÜNDMUSED ON 

TÄNAVU KANTUD ALATEEMAST 

„KULTUUR JA MEELELAHUTUS“. 

12.-15. septembrini toimub Eesti erinevais paigus ekskursioone, loenguid, näitusi, 

kontserte ja palju muud põnevat. Need üritused tutvustavad siinset kultuuri ja 

meelelahutusega seotud pärandit selle paremaks mõistmiseks ning avavad uksi 

paikadesse, mis igapäevaselt on avalikkusele suletud.  

Traditsiooniliselt septembri teisel nädalavahetusel toimuvad Euroopa 

muinsuskaitsepäevad on Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühiselt ellu 

kutsutud algatus kultuuripärandi tutvustamiseks. Muinsuskaitsepäevi koordineerib 

Eestis Muinsuskaitseamet, üritusi on korraldama oodatud kõik soovijad. 

Loe lisa Muinsuskaitseameti kodulehelt

muinsuskaitseamet.ee



Ekskursioonid Maarjamäel ja Maarjamäe lossis
14.09 ja 15.09 kell 13.00 MÄLURADA. Tutvutakse Maarjamäe 
lossi monumentide pargi ja mälestusmärkidega lossi lähi-
ümbruses. 
14.09 ja 15.09 kell 14.00 MAARJAMÄE LOSSI LUGU. Põnevaid 
fakte krahv Anatoli Orlov-Davõdovi suvelossi värvikast mine-
vikuloost ja maalilisest olevikust.
Ekskursioonil osalemine 5 eurose sooduspiletiga, vajalik eel-
registreerimine muuseumi kodulehel. 

Eesti Ajaloomuuseum, Maarjamäe loss, Pirita tee 56, 
Tallinn www.ajaloomuuseum.ee

Ekskursioonid Suurgildi hoones
14.09 ja 15.09 kell 13.00 SUURGILDI HOONE KELDRIST 
PÖÖNINGUNI. Ekskursiooni käigus tutvutakse keskaegsete 
hansakaupmeeste uhke esindushoonega Tallinna vanalinnas. 
Ekskursioonil osalemine 5 eurose sooduspiletiga, vajalik eel-
registreerimine muuseumi kodulehel. 

Eesti Ajaloomuuseum, Suurgildi hoone, Pikk 17, Tallinn
www.ajaloomuuseum.ee

Ekskursioonid Rahvusraamatukogus
12.09 kell 17.30-19.00. Ekskursioonid hoidlatesse 
13.09 kell 17.30-18.30. Ringkäik näitusel „Laulupeoraamatuko-
gu“ 
14.09 kell 12.00-19.00.Vanade asjade muuseumis saavad lap-
sed tutvuda raamatukogu majaga mängides templimängu. 
14.09 kell 13.00-14.30. Ekskursioonid hoidlatesse
Ekskursioonile hoidlatesse on vajalik eelregistreerimine muu-
seumi kodulehel.

Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, Tallinn, 
www.nlib.ee

Tuur ajaloolises tuletõrjetornis
12.09 kell 12.00 ja kell 15.00
Päästeamet avab erandkorras ajaloolise tuletõrjetorni uksed, 
mis igapäevaselt on muuseumikülastajale suletud. Ekskur-
sioonile on vajalik eelregistreerimine aadressil muuseum@
rescue.ee.

Eesti Tuletõrjemuuseum, Raua 2, Tallinn, www.tuletorje-
muuseum.ee

Kirjandustänava festival
14.09 terve päev
Festivaliga tõmmatakse tähelepanu eesti kirjandusele, kirjan-
duspärandile ja kirjanduslikule avalikule ruumile meie ümber. 
Noppeid programmist:
16.30 Jalutuskäik Riin Alataluga. Kultuuriajalooline Kadriorg
17.30 Jalutuskäik kunstiteadlase Aleksandra Murrega. Kunsti 
Kadriorg
Terve päev on avatud Mati Undi pop-up muuseum Koidula 28 
maja ees. 

Koidula tänav Kadriorus, www.kirjanduskeskus.ee/kirjan-
dustanavafestival

Tuntud ja tundmatu Kunstihoone
15.09 kell 14.00
Ekskursioon 1934. aastal spetsiaalselt näitusehooneks ja 
kunstnike ateljeedeks ehitatud hoones, mille käigus pääseb 
suure saali klaaslae peale, tutvutakse graafikakojaga, piilu-
takse majas elavate kunstnike ateljeedesse jpm. Ekskursiooni 
viib läbi arhitektuuriteadlane Mait Väljas. 

Ekskursioonile on vajalik eelregistreerumine aadressil 
madle.lippus@muinsuskaitseamet.ee 
15. septembril tähistab Kunstihoone oma 85. juubelit. Täp-
sema info teiste sünnipäevasündmuste kohta leiab nende 
kodulehelt.

Tallinna Kunstihoone, Vabaduse plats 8, Tallinn, www.
kunstihoone.ee

Ekskursioon läbi Tallinna Keskraamatukogu 
peahoone ajaloo
12.09 kell 17.30
Ekskursioon avab perioodi 1895-1918, mil hoones tegutses 
aristokraatlik Vene Seltskondlik Kogu, üks Tallinna seltskon-
naelu keskpunkte. 

Tallinna Keskraamatukogu, Estonia pst 8, Tallinn, www.
keskraamatukogu.ee

Ekskursioon Lutheri juugendvillas
15.09 kell 13.00 
Mis oleks meelelahutuslikum kui pulmad?! Tallinna Perekon-
naseisuamet kutsub tutvuma hiljuti uuenduskuuri läbinud 
Lutheri juugendvillaga. 

Tallinna Perekonnaseisuamet, Pärnu mnt. 67, Tallinn
www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet

Ringkäik Raidkivimuuseumis koos kunstitead-
lase Risto Pajuga
12.09 kell 17.30
15.09 kell 14.00
Tutvustatakse Tallinna vanalinnast pärit raidkive, millest 
valdav osa on kuulunud inimeste kodude juurde, olnud osaks 
nende igapäevaelust. 
Ekskursioonil osalemine 5 eurose sooduspiletiga.

Raidkivi Muuseum/Tallinna Linnamuuseum, Komandandi 
tee 2, Tallinn, www.linnamuuseum.ee 

Ekskursioonid Lauluväljakul 
12.09 kell 18.00 eesti keeles, 15.09 kell 12.00 eesti keeles, 
kell 13.00 vene keeles, kell 13.30 inglise keeles
Kõik ekskursioonid algavad Lauluväljaku Mere väravate juu-
rest. 
Ekskursioonil räägitakse väljaku ja laulupeo ajaloost ning 
võimalusel külastatakse tuletorni.

Tallinna Kesklinna valitsus ja SA Lauluväljak, 
www.tallinn.ee/kesklinn

Ringkäik „Pirita kloostri varemete saladused“
15.09 kell 14.00 algusega Pirita kloostri varemete kellatorni 
juurest
Pirita kloostri unikaalsed varemed kannavad endas palju veel 
avastamata saladusi. Siiski on üht-teist kloostri kohta juba 
teada ja sellest räägib ekskursioonil Lagle Parek.
Kloostriga seotud müütidest räägib kirjanik Indrek Hargla kell 
15.30 Pirita kloostri seminariruumis.

Pirita kloostri sõbrad, Pirita klooster
www.facebook.com/piritaelu, www.piritaklooster.ee

TALLINN



HARJUMAA

Loeng ja matk teemal „Kus Kehras vanasti 
meelt lahutati“
14.09 kell 11.00
Päev algab loenguga taidlusega seotud kohtadest Kehra 
külas ja alevis ning näha saab fotosid kadunud majadest. 
Sellele järgneb jalgsimatk rahvamajast Kehra külasse, mille 
käigus külastatakse praeguseks hävinud koolimaja ja mõisa 
heinaküüni asukohti, kus on tehtud näitemängu ja lavastatud 
isegi operetti ning külastatakse mitmeid teisi kohalikus 
meelelahutuses ja kultuuriloos olulist rolli täitnud paiku. 

Anija Valla Kultuurikeskus/MTÜ Kehra Raudteejaam, 
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 2, Kehra, www.kehrajaam.
ee

Külas skulptor Adamsonil
14.09 ja 15.09 kell 15.00
Giidiga ringkäik Adamsoni Ateljeemuuseumis. Soovi korral on 
võimalus proovida savivoolimist.

Amandus Adamsoni ateljeemuuseum, Adamsoni 3, 
Paldiski, Lääne-Harju vald, www.amandusadamson.ee

Ajalookonverents „Keila kogudus 800“
14.09 kell 9.30-16.00
EELK Keila Miikaeli koguduse poolt korraldatud 
konverentsil kuuleb Keila kiriku vanemast ehitusloost, kiriku 
seinamaalingutest ja Eesti vanimast vappepitaafist. 

Keila Kultuurikeskus, Keskväljak 12, Keila, www.facebook.
com/keilakirik

Kiisa Rahvamaja mälupäev
13.09 kell 12.00-14.00
Kell 12 Jaagu taluga (endise rahvamajaga) seotud 
pärimusjuttude kuulamine ja näitus.
Kell 13 Siiri VJ keraamikastuudio tutvustus.

Kiisa vana rahvamaja (Jaagu talu), Kiisa alevik, Saku vald

Fotod, armastuskirjad, tikandid Ristema talu 
muuseumis
15.09 kell 11.00-15.00
Ristema talu muuseumis on väljapanek vanadest 
postkaartidest ja fotodest, avatud on kohvik ja aidapood.

Ristema talu, Mõnuste küla, Saue vald

Mitmetahuline Raadi: ringkäigud salapärastes 
paikades
14.09 kell 13.00-15.00
Euroopa muinsuskaitsepäevade raames toimuvad Raadil 
eksklusiivsed giidituurid. Räägitakse põnevaid lugusid 
minevikust ja külastatakse paiku, kuhu tavaliselt ei satu, 
sh maa-aluseid varjendeid, kunagisi raketikütuse- ja 
naftahoidlaid ning ERM-i katust. Osalustasu tuuridel on 10 
eurot, mis tagab samal päeval sissepääsu kõikidele ERM-i 
näitustele. Lisainfo ja registreerumine muuseumi kodulehel.

Giidituur I: Raadi mõisapärand maastikul ja muuseumis
Giidituur II: Raadi endise sõjaväelennuvälja hiilgus ja viletsus
Giidituur III: Raadil asuv ERM-i maja – keldrist katuseni
Laste programm I: Liisulaulud esiemadelt Laste ERM-is, 
väikelastele vanuses 0–6 aastat
Laste programm II: ERM-i kratitegu on käkitegu, lastele 
vanuses 7–12

Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, Tartu, www.erm.ee

Kultuurilooline ekskursioon Tartu Raadi 
kalmistul
15.09 kell 13.00
Retke Raadi kalmistu vanemas osas, peamiselt Vana-Jaani 
kalmistul, juhivad Enn Veenpere ja Enn Lillemets. Retke algus 
Raadi kalmistu peaväravas.

Tartu Linnamuuseum, linnamuuseum.tartu.ee

Ekskursioon „Tartu Ülikooli peahoone 
salapaigad“
12.09 kell 17.15
Nostalgilisel retkel ülikooli peahoones avastatakse paiku, 
kuhu ülikooli külalised igapäevaselt ei sattu. Käiakse läbi 
nii keldrist kui pööningult ja kiigatakse sisse ka rektoraati. 
Ekskursiooni lõpeb ülikooli kunstimuuseumis näitusel 
„Ülikooli peahoone kunstis“.
Osalemine muuseumipiletiga, vajalik on eelregistreerimine 
muuseumi kodulehel.

Tartu Ülikooli Muuseum, Lossi 25, Tartu, www.muuseum.
ut.ee

Ekskursioon „Nähtav ja nähtamatu ülikooli jälg 
Toomemäel“
14.09 kell 15.00
Eriekskursioon räägib ülikooli jäljetult kadunud või tänaseks 
oma funktsiooni muutnud hoonetest Toomemäel. 
Ekskursiooni piletihind on 3€, pileti saab osta muuseumi 
kassast ning ringkäiguks kogunetakse muuseumi ees.

Tartu Ülikooli Muuseum, Lossi 25, Tartu, www.muuseum.
ut.ee

Ajalooline Rõngu Hermani Pansion
13.09 kell 10.00-17.00
Tsaariaegses vanaaja hõngulises stiilis restaureeritud 
pansioni fuajees on avatud väike Rõngu-teemaline näitus. 
Pakutakse vanaaja retsepti järgi küpsetatud pansioni kooki, 
kohvi ja piparmünditeed.

Pansion Herman, Tartu mnt 1, Rõngu, Elva vald

TARTU JA TARTUMAA



JÄRVAMAA

Jalgrattamuuseum – muuseum Eesti iidsete 
teede keskpunktis
15.09 kell 16.00 loeng, kell 18.00 kontsert
Eesti Jalgrattamuuseum tegutseb Väätsa ajaloolises vallama-
jas, mis on ehitatud keskaegse maanteekõrtsi müüridele ning 
Eesti kunagisse teedevõrgu keskpunkti. Loengul räägitakse 
maantekõrtsi juures ristunud teedest, tollastest liikumisviisi-
dest ja maanteekõrtsi rollist teedevõrgu osana. Kell 18.00 al-
gab Pilipenko Perebändi kontsert „Teel“.

Eesti Jalgrattamuuseum, Pikk 9, Väätsa, www.
velomuseum.ee  

Reformatsiooni mõju kirikuinterjööridele ehk 
millal muutuvad kirikud valgeks?
15.09 algusega kell 14 Koeru kirikus
Ekskursioonil tutvustab Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse 
ja konserveerimise osakonna juhataja Anneli Randla uusi lei-
de reformatsioonieelsest ja -järgsest kirikute siseviimistlusest 
Koeru ja Järva-Jaani kirikus ning arutletakse teemal mis, miks 
ja millal muutis meie kirikud värvivaeseks. 

Eesti Kunstiakadeemia www.artun.ee/keskaegne-e-piima-
logo-jarva-jaani-kirikus

Meelelahutuslik rännak Vargamäelt Tammsaare kolhoosi ja tagasi. 1869 - 1969 – 2019
13.-15.09 
2019. aasta Euroopa muinsuskaitsepäevad toovad kolmeks päevaks kokku erinevad Järva valla kultuuri ja meelelahutust pak-
kuvat organisatsioonid, et üheskoos mõtestada kultuuri ja meelelahutuse olulisust läbi aegade.

13.09 kell 15.00 näituse avamine Ahula raamatukogus ja ümarlaud “Väikeraamatukogu tähtsus kogukonna kultuurielu edenda-
misel.”

14.09 kell 12.00 avatakse endine Albu vallamaja Järva-Madisel.
Külastajaid ootab näitus nõukogudeaegsetest pidudest Järva-Madise kultuurimajas, väljapanek Järva-Madise Haridusseltsi aja-
loost ning Järva-Madise Külaseltsi senisest tegemistest ning eesmärkidest, kinomees Vello Kolnese filmivalik ning avatud on 
näitus “Järva-Madise raamatukogu eile ja täna”.

14.09 kell 19.00 teemaõhtu “Olgu tervitatud Tammsaare kolhoos 1969!” (täiskasvanutele) Albu vallamajas. Ajastutruu stiilipidu 
elava muusika ning õhtujuhiga. Pileti hind 13-16 eurot. Viktoriin, ajastu tantsude töötuba, loterii.

15.09 kell 12.00 “Kohtus käimine, kui ajastule omane meelelahutus” – Kohtupidamise ajalugu tutvustab endine Harju Maakohtu 
esimees Helve Särgava, sketšid lavastab Alburahva teater: „Vargamäe Andrese ja Pearu kohtuskäik. Kohtute ajaloo ja töö tut-
vustamine. Kohtust kõrtsi. Kes sai valget jooki ja kes punast? Kes sai kõrtsi sisse ja kes mitte?“
Endises Albu vallamajas Järva-Madisel, kus jätkuvalt on avatud näitused.

15.09 kell 14.00 Ettekanne “Tammsaare kui teatrikriitik” Tammsaare muuseumis Vargamäel.
Vestlusring teatrikriitikutega “Vargamäe vabaõhulavastuste tähtsus Eesti teatrimaastikul”

Tammsaare Muuseum Vargamäel, Vetepere küla, Järva vald www.vargamae.ee
Järva-Madise külaselts, Albu vallamaja, Järva-Madise küla, Järva vald
Ahula Raamatukogu, Ahula küla, Järva vald

Muinasjutt meenutab
13.09 kell 10.30 
Jutustatakse Kreutzwaldi muinasjuttu „Vaeslapse käsikivi“ 
ning muinasjutuaidas tutvutakse esemetega, millest 
jutustatakse (käsikivi, vokk, kangasteljed, kirst jne). 

FR. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Kreutzwaldi 31, 
Võru www.lauluisa.ee

Näitus „Kultuurne ajaveetmine 20. sajandi 
alguse Võrus“
12.-15.09 kell 10.00-18.00
Kutsume taasavastama kunstnik Marge Monko koostatud 
näitust 1920.-1930. aastate Võru meelelahutusest, mille 
täienduseks toome Euroopa muinsuskaitsepäevade raames 
näha muuseumikogust teemakohaseid museaale ja laseme 
neil oma lugusid rääkida.

Vana-Võromaa Kultuurikoda, Katariina allee 11, Võru
www.vorumuuseum.ee

Urvaste kihelkonna kirikupäev
15.09 terve päev
Kell 10.00 orelikontsert 1938. aastal valminud Kriisade orelil

Kell 11.00 teenistus

Kell 12.00 pastoraadis avatud kohvik. Saab tutvuda majaga, 
kuulata lugusid möödunust ja lüüa kaasa mõttetalgutel 

Kell 13.00 ringkäik giididega kirikumõisas ja liigirohkes pargis

Lisaks on päeva käigus võimalus külastada 19. sajandi teisel 
poolel ehitatud Lõuna-Eestile omasest punasest savist 
kõrtsihoonet. 

Urvaste kirik ja pastoraat, Kirikuküla küla, Antsla vald

VÕRUMAA



Hageri muuseum kui kohalik pärandikeskus
13.09 kell 10.00-17.00 
14.09 kell 10.00-14.00
Hageri muuseumis on avatud näitus kirjasõnast, kus tehakse 
juttu kihelkonna ajaloost, inimestest ja paikadest. Avatud on 
ka vabaõhunäitus „Vana Hageri“.

Hageri Muuseum, Kohila tee 5, Hageri alevik, Kohila vald
www.facebook.com/hagerimuuseum

Kontsert-loeng Hageri palvemaja ajaloost
13.09 kell 19.00
Räägitakse selle 19. sajandi alguses ehitatud ainulaadse 
vennastekoguduse palvemaja ajaloost, tänapäevast ja 
tulevikuplaanidest. Tutvustatakse maja ja saab kuulata 
muusikat.

Hageri palvemaja, Kohila tee 17, Hageri, Kohila vald

Hageri Rahvamaja mälupäev
14.09 kell 11.00-15.00
Hageri rahvamaja lugu. Võta kaasa ka oma mälestusi. 
Väljapanek paikkonnaga seotud raamatutest.

Hageri Rahvamaja, Kohila tee 18, Hageri küla, Kohila vald
www.hagerirahvamaja.ee

Kohila Tornigalerii ja Angerja Issanda 
Taevaminemise kiriku tutvustus
13.09 kell 14.00-15.00
Väikene, kuid ainukene Kunstnike Liidu poolt tunnustatud 
kunstigalerii Kohilas. Huvilisi võõrustab ning kirikut ja galeriid 
tutvustab galerist ja ikoonimaalija Epp Haabsaar.

Kohila Tornigalerii, Viljandi mnt 2, Kohila alev

Elavad pildid Kuusiku mõisa valitsejamajas
14.09 kell 18.45
Kuusiku mõisakompleksi lühitutvustus ja mängufilmi „Elavad 
pildid“ vaatamine. Ühe maja ja selle elanike lugu läbi 20. 
sajandi. Avatud on kohvik.

Kuusiku mõisa valitsejamaja, Kuusiku

Kunstinäitus Sutlema mõisas
13.09 kell 17.00-18.00
Sutlema mõisa ajaloo ja Sutlema mõisas tegutseva Rändava 
Kunstniku Kodu tutvustus. Hageri kihelkonna baltisaksa 
kunstnike elu ja loomingu tutvustus, näitused.

Sutlema mõis, Sutlema küla, Kohila vald, 
www.sigmaline.ee/sutlema

Näitus „Rõivamood läbi aegade“
14.09 kell 14.00-18.00
Sutlema mõisa ajaloo tutvustus, kostüüminäitus võimalusega 
ise ümber kehastuda möödunud aastakümnendite 
moekandjaks. Avatud on kohvik.

Sutlema mõis, Sutlema küla, Kohila vald, 
www.sigmaline.ee/sutlema

RAPLAMAA

Giidituur Jõhvi Mihkli kiriku kunstiväärtuste 
saamisloost
15.09 kell 11.30-13.00
Loeng kiriku vitraažist ja Jõhvi Mihkli kiriku aadlivappide ja 
altarimaali saamisloo tutvustus.

Jõhvi Mihkli kirik, Rakvere 6, Jõhvi, www.johvimuuseum.ee

Näitus „Verstapostide mustrid“
09.-22.09 kell 11.00-18.00
Näitus on pühendatud Tallinna-Narva-Peterburi 
postimaanteele Sillamäe piirkonnas ja tuntud läbisõitjatele.

Sillamäe Viru Raamatukogu, Viru puiestee 26, Sillamäe, 
www.slib.ee

IDA-VIRUMAA

Kõpu piirkonna rahvarõivaste näitus
12.-15.09 külastuskeskuse lahtiolekuaegadel
MTÜ Kõpu Naisseltsi liikmete poolt valmistatud rahvarõivad 
on näha nii pildil kui mannekeeni seljas. Näitus on avatud 
esimese korruse saalis.

Kõpu Külastuskeskus, Tipu tn 1, Kõpu

Ringkäik ja filmiõhtu Suure-Kõpu mõisas
13.09 kell 18.00, film kell 19.00
Ringkäigul tutvustatakse Suure-Kõpu mõisa ajalugu ning hu-
vitavaid mõisaga seotud lugusid ja legende. Ühiselt vaada-
takse filmi “Tõde ja õigus”, mille grimmeerimise telgitaguseid 
tutvustades juhatab sisse filmi grimeerija Sirle Teeäär. Avatud 
on Kõpu Naisseltsi kohvik ning pakutakse värsket puuahju pit-
sat!

www.facebook.com/SuureKopuMois

VILJANDIMAA


