Projekt
“Koo end ajalukku”
Tellija: SA Eesti Vabaõhumuuseum

TULEMUSED
Projekt kasvas oma mõjult ja tähenduselt võrreldes algse ideega
oluliselt laiahaardelisemaks ning sellest sai üks enim kajastust
saanud kingitusi Eesti Vabariigile.
100-meetrisest rahva ühistööna valminud kaltsuvaibast ja selle üle
andmisest Presidendile kujunes EV100 sünnipäevanädala raames Eesti
Vabariigi sünnilinna Pärnu pidustuste kulminatsioon. Projekt „Koo end
ajalukku“ seostas Eesti Vabaõhumuuseumi tugevalt EV 100. juubeli ja
selle väärtustamisega. Lisaks sündis Doris Kareva ja Rasmus Puuri
kantaat „Unes nägin ma Eestimaad“, mille lõplikuks vormistamiseks sai
Doris Kareva inspiratsiooni just vaibakudumise avaürituselt EVM-is,
olles tutvustanud EV100 korraldusmeeskonnale 20 aasta jooksul kogutud
Eesti kohanimesid, mille ta oli mööda Eestit rännates üles märkinud. Nii
sündiski kantaat, mis jääb ajalooliselt tähistama EV 100.juubelit ning
mille esmaesitlusel anti ajalooline vaip pidulikult EV Presidendile Kersti
Kaljulaidile. Kaltsuvaiba motiivi kasutati ekraanil taustana kantaadi
kohanimede kuvamisel.

TULEMUSED – kaltsuvaip oli teosele
inspiratsiooniks
„Jah, seekord oli kõigepealt vaip. Esialgu küll ainult
kangastelgedele üles seotud lõimelõngadena,
kihelkonna-värvilised riideribad keradena korvis
sealsamas kõrval. Meie kõikide kodukihelkondade
värvid. Me oleme sealt pärit. Me oleme pärit paikadest,
millest igaühel on oma nimi. Kui need luuletuseks ritta
seada, saame nimevaiba, mis katab meie maa ühest
otsast teiseni- täpselt nagu seegi vaip, millesse said
kootud kõigi kihelkondade värvitriibud. Nendes
kohanimedes ja triibustikes on peidus topeltkood, mille
me võib-olla oleme unustanud, aga mille me kindlasti
omana ära tunneme, kui seda kuuleme. Ja näeme.
Selleks tuleb need kaks vaipa lihtsalt panna kokku
ühe laulu sisse. Õnneks leidus meistreid, kes töö
ette võtsid. Ja siin ta on.“
– Margus Kasterpalu,
EV 100 suursündmuste juht

TULEMUSED
Massiivne meediakajastus, kokku üle 100 kajastuse:
TV, raadio, print, üleriiklik ja kohalik meedia, eesti ja vene keelne.
Suur televisiooni osakaal. Avaüritus pressile, lisaks eksklusiivsed
kokkulepped televisiooni, raadiote jm meediakanalitega.
Regulaarne jooksev teavitus kudumisprotsessist, kaetud
kihelkondadest, valmimisest, näitustest jm.
Eesti vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi
külastuse ja kudumise kajastus jpm.
ETV Kultuuriuudised, Terevisioon, Prillitoos,
Kanal 2 Reporter, Tallinna TV, TV 3
Seitsmesed Uudised, Suvesangarid, PBK,
Raadio 4, Kuku, Elmar, Postimees,
Õhtuleht, Pealinn, Sakala, Maaleht, Elu24,
Käsitöö, Pere ja Kodu, FB EV100 lehekülg,
President Kersti Kaljulaidi Facebooki
lehekülg

TULEMUSED
Massiivse meedikajastuse (PR), reklaami ja sotsiaalmeedia
koosmõjul oli inimeste teadlikkus projektist
„Koo end ajalukku“ väga kõrge - üleskutse kududa rahva
ühistööna ajaloolist kaltsuvaipa, vahvad selfied, ühispildid ja
videod vaiba kudumisest sotsiaalmeedia vahenduselja fotod
kodudes, integreeritult koos PR-tegevuste ja reklaamiga
viisid projekti kajastuse ca 900 000 või enama
inimeseni!

TULEMUSED
Kudumas käis 7000 inimest Eestist ja välisriikidest, sh EV President,
riigikogulased, EV100 toimkonna liikmed, ajakirjanikud,
kultuuritegelased, diplomaadid, töökollektiivid, lasteaiad jpt.
• Kudujatest 72,5 % olid naised, 25,5 % mehed ja 2 % ei olnud
võimalik raamatus sugu tuvastada.
• Eestlasi käis kudumas 75,4 %, välismaalasi 21,3 % ja 3,3% ei olnud
märkinud või ei olnud võimalik tuvastada.
• Väljastpoolt Tallinna käis kudumas 31% kõikidest kudujatest.
• Vabaõhumuuseumi külastanud turistidest proovisid
vaibakudumisega kätt lisaks EL riikide kodanikele veel külalised
Malaisiast, Türgist, Norrast, Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast,
Iisraelist, Süüriast, Jaapanist, Kanadast, Brasiiliast, Hiinast, USA-st ja
Austraaliast.

TULEMUSED
Muuseumi külastajate arvu kasv võrreldes eelmise aastaga
aprillis +2811 külastajat, mais +1064 külastajat, juunis +663
külastajat. Vaibakudumine muutus oluliseks lisandväärtuseks
tellitud ürituste korraldamisel.
Kui arvestuslikult on muuseumi külastatavus jagunenud umbes
pooleks 50 % turist – 50 % kodumaine külastaja, siis 2017. aastal
moodustas kodumaine inimene külastajate koguarvust 57 %, mis
on väga positiivne üllatus.

TULEMUSED
Üks nähtavamaid ja enim kajastusi saanud EV100 kingitusi,
mis muutus osaks EV100 tähistamisest.
“Koo end ajalikku!” valiti EV100 kingituste reklaamikampaania
osaliseks – üks 10 projektist, mida tutvustati
bussiootepaviljonidel ja piilaritel, et inspireerida ka teisi
kingitusi tegema.
Inspireeris uue sõna sündi: vaibakunstnik
A. Raua ettepanek nimetada kaltsuvaip edaspidi
“radavaibaks”, näidates teekonda.

