
Camilla ja Leo Kuus’e fond 
toetamaks Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade 

üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd Eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas 
 

 

 
2009.a. – 1 stipendium summas 4 000 krooni 
JANNE VAABLA, uurimistööks „Mandri-Eesti etnograafilised lasterõivad“  

2010.a. – otsustati stipendiume mitte jagada 

 
Aastatel 2009 – 2010 eraldati 1 stipendium summas 4 000 krooni. 
 
2011.a. – 3 stipendiumi summas 665 eurot 
JAANIKA JAANITS, välitöödeks Komi Vabariigis 280 
KARIN LEIVATEGIJA, näituse „Veski tänav Tartus. Elu ja lugu“ koostamiseks 210 
MARIS ROSENTHAL, diplomitööks „Paikkondlikud kaltsutited ehk tekstiilnukutüübid Eestis“ vajaliku materjali 
kaardistamiseks ja kogumiseks 175 
 

2012.a. – 1 stipendium summas 185 eurot 
TERJE TOOMISTU, uurimistööks teemal „Alternatiivsed elustiilid Nõukogude Eestis: hipid“  

2013.a. – 1 stipendium summas 150 eurot 
ANN AARESILD, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis etnoloogia erialal ja magistritöö kirjutamiseks teemal „1944. 
aasta põgenike kontaktid kodumaaga nõukogude ajal“ 
 

2014.a. – 2 stipendiumi summas 276 eurot 
LAURA JAMSJA, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis etnoloogia ja folkloristika erialal 130,60 
MARIT KÜLV, Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemia eesti pärimusmeditsiini õppekava lõputöö kirjutamiseks 
teemal „Käsitöö tervendavast mõjust maarahva uskumustes“ ja õpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias 
rahvusliku tekstiili erialal  145,40  

 

2015.a. – 1 stipendium summas 238 eurot 
HELLEKA KOPPEL, magistritöö "Kodus ja võõrsil ning vahepeal - Eesti seljakotirändurid Austraalias" 
edasiarendamiseks Eesti Rahvamuuseumi aastaraamatu artikliks * 
 

2016.a. – jäeti stipendiumideks eraldatud summa reservi järgmiseks jagamiseks 

2017.a. – jäeti stipendiumideks eraldatud summa reservi järgmiseks jagamiseks 

2018.a. – 1 stipendium summas 500 eurot 
KASPAR METSAR, uurimistööks eesti rahvakultuuri valdkonnas 
 

2019.a. – 1 stipendium summas 500 eurot 
KRISTINA LIBE, magistriõpinguteks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias pärandtehnoloogia erialal  
 

2020.a. – 1 stipendium summas 500 eurot 
TERJE LILL, magistriõpinguteks Tartu Ülikoolis etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia erialal erialal  
 

2021.a. – 1 stipendium summas 500 eurot 
MADE UUS, magistriõpinguteks Viljandi Kultuuriakadeemias ja loov-praktilise töö "Etnograafilise Paistu naistekasuka 
valmistamise metoodilise õppematerjali koostamine" teostamiseks   
 
 
Kokku on aastatel 2009 – 2021 eraldatud 13 stipendiumi summas 3 769 eurot ja 65 senti. 
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