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                                            Pöördumine. 

 

 

                                  Austatud Riigikogu kultuurikomisjon. 

 

 

    Olen üks neist õnnelikest, kes nägi Eesti vabanemist ikkest ja rõõmustas 

selle üle südamest. Püüdsin midagi teha, panustada omalt poolt seda, mis 

oleks seotud minu oskuste ja õpituga. 

    See oli ja on: vaibalooming, kunstiüliõpilased mitmest erinevast Eestimaa 

kõrgkoolist, vanavara kogumine, hoidmine ja väärtustamine, elamine omal 

maal oma nõu ja jõuga, maaelu toetamine mitmel viisil. Kääriku talu uksed 

on olnud avatud paljudele, iseäranis vaimuinimestele.   Maakoht Heimtalis 

on nii ilus, et seda raisata ainult ühele silmapaarile oleks kohatu. Nii on palju 

minu tegevusest seotud ehitamise ja loomisega, et pakkuda töö- ja 

puhkevõimalust loojatele, ka huvitavaid kohtumisi ametivendade või 

mõttekaaslastega. Nende mõtetega olen hoidnud, parandanud ja suuremaks 

ostnud seda paika. 

   Siin on ilus talu ja aed, maad ja metsa, järve ja jõge, küngast ja orgu, 

vägevaid põlispuid. On metsaradu ja pikki vahemaid tervena püsimiseks. 

   See töö on kõik on võtnud aega ja reipast teokusest on saanud mõtlik 

eakus- ettevalmistusaeg teise ilma minekuks. Tagasi vaadates näen rõõmu 

ja üllatusega, et kõik minu poolt tehtu- elutöö viljad on maha pandud siia 

samasse kaunisse maakohta. Rõõmustan külaliste üle, kes seda kohta 

hindavad. 

    Kuidas edasi? Et koht pigem kasvaks kui kahaneks, et väärtused oleksid 

valvsa silma all, et elu kestaks, uksed oleksid valla ja vaipu kootaks ikka 

edasi. Ehk võiks seda väikest maakohta aidata ka riik, kelle vabaks saamise 

rõõmust on siin nii palju sündinud. 

 

 

 

                                                      Lootes ja uskudes     

 

 

Anu Raud 



Toetusavaldus

Riigikogu kultuurikomisjonile

Eesti üldhariduskoolide käsitööõpetajad toetavad Eesti Rahva Muuseumi ettepanekut, 

luua Heimtali muuseumi ja Anu Raua kodutalu põhjal Anu Raua keskus. 

Anu Raud on oma tegevusega pühendudnud rahvuskultuuri kestmajäämisele. Tema looming

ja õppematerjalide kogu on väärtus, mis annab teadmisi ja aitab käsitööõpetajal viia noored 

meie esivanemate kultuuri ja kunsti juurde. Koolid korraldavad õppekäike Anu Raua 

kodutalllu ning Kääriku muuseumi. Noored õpivad mõistma pärandit, ammutavad 

inspiratsiooni, kasutamaks oma loometegevuses elemente esivanemate varamust.

Eesti Käsitööõpetajate Selts “Aita”

juhatuse nimel

Kristi Teder
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Toetuskiri Anu Raua keskusele
kui riiklikult tähtsate kultuuriehitisele

Eesti Kunstiakadeemia peab Anu Raua keskuse väljaehitamist äärmiselt vajalikuks 
kultuuriehitiseks, mida tuleb tingimata toetada. 
 
Väljapaistev tekstiilikunstnik ja kauaaegne EKA õppejõud, tänane emeriitprofessor Anu Raud on
lausa ilmutuslikul moel seisnud eesti maarahva kultuuri ja käsitöö eest ning juba loonud oma 
talu ümber toimiva keskuse. Seda on aastaid tulemuslikult kasutanud EKA väga erinevate 
erialade üliõpilased praktikabaasina. Ei maksa arvata, et EKA tudengid ainult Veneetsia 
biennaalile ja glamuursetele moešõudele kipuvad, meie tasakaalustatud hariduse juures 
oskavad nad väärtustada ka Anu Raua unikaalsel moel ehitatud silda professionaalse ja 
rahvakunsti vahel ning kogu tema kontseptsiooni elutervest maaelust.

Väljaehitatud keskus aitaks oluliselt kaasa eesti kunstihariduse kvaliteedi tõstmisele.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

prof Mart Kalm
rektor
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Toetuskiri 
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Toetan Anu Raua poolt Heimtalis loodud rahvakultuuri- ja kunstikeskuse nimetamist riiklikult 

tähtsaks kultuuriobjektiks. 

Alates 1990. aastate algusest on Anu Raud koondanud Kääriku talu ja Heimtali ajaloolise 

vallakeskuse juurde mitmeid olulisi tegevusi. Järjepidevalt on siin toimunud Eesti 

Kunstiakadeemia, Kõrgema Kunstikooli Pallas ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite 

rahvakunsti alased praktikad ja töötoad. Igal aastal toimuvate praktikate puhul on keskus väga 

oluline nii  esemelise pärandiga tutvumiseks kui praktikabaasiks. Samuti on Heimtali 

kujunenud oluliseks kokkusaamise kohaks Eesti kunsti- ja kultuuriinimestele. Aastaid on 

Heimtalis toimunud Eesti Tekstiilikunstnike Liidu suvised töötoad, mis on kunstnikele oluline 

enesetäiendamise ja kogemuste vahetamise võimalus ning toob kokku erinevate põlvkondade 

kunstnikke. Heimtali on kujunenud eelistatud sihtpunktiks Eesti kunsti ja rahvakultuuri 

huvilistele väga erinevatest riikidest ning selle tuntus laieneb pidevalt. 

Keskus on välja kujunenud Anu Raua algatuse ja tegevuse tulemusena. Tänaseks on omavahel 

põimunud Kääriku talu kultuurikeskkond, ERM Heimtali muuseum ja ajalooline vallakeskus kui 

oluline baas praktikate ja ürituste korraldamiseks. 

Keskus on tõestanud oma elujõulisust ja olulisust ning väärib kindlasti edasiarendamist.  

 

 

Lugupidamisega,  

 

Elin Kard  

 

 
 

President  

Eesti Kunstnike Liit  

Tel:(+372) 52 85 324  

e-mail: elin.kard@eaa.ee  

www.eaa.ee  

Vabaduse väljak 6  

Tallinn 10146 



 
 

EESTI  RAHVAKUNSTI  JA  KÄSITÖÖ  LIIT 

 
 

 

 

Toetuskiri 

 

 

 

Anu Raua kodutalu koos muuseumiga on  pikki aastaid olnud 

eriline ja oluline rahvakultuurikeskus käsitöömeistritele ja -

huvilistele. Tema looming tekstiilikunstnikuna, rahvakultuuri 

tutvustajana ja Heimtali vallakeskuse arendajana on märgiline 

tähis meie kultuuriloos ja sedavõrd oluline, et edasikestmiseks 

ning püsimiseks vajab märgatavalt suuremat tuge kui seni on 

suudetud pakkuda.  

Anu Raua Keskuse loomine oleks tänuavaldus Anu Rauale ja 

kingitus meie rahvakultuurile. 

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidul on olnud eriline võimalus 

saada Anu Raualt tuge ja õpetust taasloomisest  (1992) kuni 

tänaseni. Anu Raud on käsitööliidu esimene auliige  ja 

aastaauhinna Pärandihoidja omanik, mitmete suuremate 

ettevõtmiste patroon ja eestkõneleja. Tema kodutalu ja Heimtali 

muuseumi uksed on meile alati lahti olnud ja oleme seda võimalust 

korduvalt kasutanud. 

 

Toetame ja peame oluliseks Anu Raua Keskuse loomist, oleme 

valmis oma paikkondade ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide 

võrgustike kaudu toetama igakülgselt tulevase keskuse tegevust.  

 

 

 

Liina Veskimägi-Iliste 

juhatuse esimees 

56674671 



 

 

 

Asjassepuutuvatele isikutele 

 

Meie: 11.08.2020 nr 1-7/78 

 

Anu Raua keskuse loomisest 

 

Lugupeetud proua/härra 

 

Eesti teaduste akadeemia toetab Anu Raua keskuse loomise mõtet. Selle 

kaudu väärtustatakse kvaliteete, mis on väga raskesti mõõdetavad või 

kvantifitseeritavad, kuid mis mõjutavad olulisel määral isiksuste 

kujunemist ning selle kaudu ühiskonna kui terviku arengut. 

Akadeemik Anu Raud on suutnud oma kodus ja kodu ümbruses luua 

ebatavalise atmosfääri, ühendades kestliku majandamise võtted, 

loodushoiu, pärimuskultuuri ja loomemajanduse tipptasemel kunstiga. 

See värskendav õhkkond pakub rahu ja vaikust, kandes samas sügava 

akadeemilisuse pitserit ja olles avatud väga erinevat laadi ettevõtmiste 

jaoks. 

Selles keskkonnas on mitmeid kordi kogunenud nõu pidama Eesti 

teaduste akadeemia liikmed. Akadeemia korraldas seal ühe kolme 

minuti loengute lõppvooru jõudnud noorteadlaste koolituse, milles 

osales doktorante pea kõikidest Eesti kõrgkoolidest; lisaks mõned 

Viljandimaa koolinoored. Koolituse tulemuslikkus sai ilmseks selle 

konkursi lõppvooru kõrge taseme kaudu. 

Akadeemia peab selliseid keskuseid nagu juba loodud Arvo Pärdi 

keskus ning kõne all olev Anu Raua keskus oluliseks komponendiks 

Eesti sellise tuleviku kujundamisel, milles tahaksime ise elada. 

 

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Tarmo Soomere 

 



  

 MTÜ Eesti Tekstiilikunstnike Liit, Vabaduse väljak 6, Tallinn 
Reg 80085418  
a/a EE332200221013989379 
tekstiilikunst@gmail.com 
www.tekstiilikunst.ee 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Riigikogu kultuurikomisjonile 
 
Toetuskiri 
 
Toetame Anu Raua poolt Heimtalis loodud rahvakultuuri ja kunsti keskuse nimetamist riiklikult 
tähtsaks kultuuriobjektiks. 
 
Alates 1990ndate aastate algusest on Anu Raud koondanud Kääriku talu ja Heimtali ajaloolise 
vallakeskuse juurde mitmeid olulisi tegevusi. Järjepidevalt on siin toimunud Eesti Kunstiakadeemia, 
Kõrgema Kunstikooli Pallas ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite rahvakunsti alased praktikad 
ja töötoad. Igal aastal toimuvate praktikate puhul on keskus väga oluline nii  esemelise pärandiga 
tutvumiseks kui praktikabaasiks. Samuti on Heimtali kujunenud oluliseks kokkusaamise kohaks Eesti 
kunsti- ja kultuuriinimestele. Aastaid on Heimtalis toimunud Eesti Tekstiilikunstnike Liidu suvised 
töötoad, mis on kunstnikele oluline enesetäiendamise ja kogemuste vahetamise võimalus ning toob 
kokku erinevate põlvkondade kunstnikke. Heimtali on kujunenud eelistatud sihtpunktiks Eesti kunsti 
ja rahvakultuuri huvilistele väga erinevatest riikidest ning selle tuntus laieneb pidevalt. 
 
Keskus on välja kujunenud Anu Raua algatuse ja tegevuse tulemusena. Tänaseks on omavahel 
põimunud Kääriku talu kultuurikeskkond, ERM Heimtali muuseum ja ajalooline vallakeskus kui 
oluline baas praktikate ja ürituste korraldamiseks. 
 
Keskus on tõestanud oma elujõulisust ja olulisust ning väärib kindlasti edasiarendamist.  
 
 
Sigrid Huik 
Eesti Tekstiilikunstnike Liidu juhataja 
 
 
 
 
08.08.2020 
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        Oslo 27.08.2020 

 
 
Support letter for the Anu Raud Centre 
 
It is my pleasure to write in support of the development of the Anu Raud Centre. Anu Raud is 
a remarkable textile artist and her work is outstanding both on national and international 
levels.  
The Anu Raud Centre is a unique institution in Estonia. Anu Raud has managed to create a 
special integrated environment for preservation, popularization, and development of folk art. 
It has already served several international events and showed the perspective the unique 
collection of artifacts, exhibition area, and heritage environment can offer to a wider 
audience. The Centre’s hands-on approach has engendered a deeper understanding and 
appreciation of heritage and the past. Material history is an important way to preserve the 
history of people and countries. The future of heritage is ensured with the use and re-use of 
that heritage. 
Renovation of the Center will make Estonian craft and folk art more visible. It also will 
combine heritage, art, and modern interpretations. New exhibition building will help to 
present international craft and folk art exhibitions. Better possibilities for seminars and 
accommodations support organizing both local and international conferences, seminars, 
workshops, and craft courses.  The Centre will support local, regional, and international 
opportunities for artists, designers, and craftspeople. 
On the behalf of the EFACF (European Folk Art and Craft Federation), I confirm the Anu Raud 
Centre is an important cultural institution worthy of the recognition and support.  
 
 
Yours truly,  

 
Solveig Torgersen Grinder 
President of  EFACF 

  
 
 





 

 

Mõtiskledes Anu Raua Keskusest 

 

 

  Selleks, et muusikast mõelda, on hädavajalik vaikne, rahulik ja inspireeriv 

ümbrus. Seda just Anu Raua keskus võimaldab(ks). Olen seda palju kordi 

kogeda saanud Anu Raua juures mõtteid kogudes, valmistades ette kontserte 

ja lavastusi. Olen siin saanud mõtteid nii koguda kui jagada samutimõtlejatega*. 

Näiteks viimati oli vastastikku inspireeriv arutlemine Tartu rahu 100. 

aastapäeva tähistamiseks valmistudes: Anu vaipa kududes, mina aastapäeva 

kontserdi kava koostades. 

 

 Maastik, mille Anu Raud aastatepikkuse igapäevase tööga on rajanud, võlub 

oma terviklikkuses.  Siin saab kinnitada nii vaimu kui ihu, lõõgastuda ja luua, 

kogeda päriselu ja pärimust ning see võimalus on nii käsitöömeistritel kui 

moosekantidel, luuletajatel ja lugejatel. 

Tänasel nutist nikastunud ajastul on taoline paik hädavajalik. 

Nii nagu ütlesid just äsja talu külastanud lavakooli üliõpilased-jalgrattamatkajad: 

„See on aegadeülene, kõiksugu katsumustele vastu pidanud paik, kodukootus 

ja euroopalikkus on siin kooskõlas, kindakirjaoskus toetab raamatukirjaoskust, 

mõttelõnga saab käega katsuda ja silmaga näha.” 

Soovin loovat lähenemist ja kooskõlalisi mõttetalguid Anu Raua Keskuse 

edendamisel! 

 

 

 

Riina Roose, 

muusikaõpetaja 

 

*samutimõtleja – Anu Raua väljend tema „Juturaamatust” 

 

 

 

 

 




