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Rahvaluuleolümpiaadile „Loitsudest laikideni: rahvaluule sidus ja seob“ saabus 41 
uurimistööd. Seda on üle kahe korra vähem kui eelmisel rahvaluuleolümpiaadil neli 
aastat tagasi. Vaatamata väiksemale osalejate arvule, oli piisavalt neid õpilasi, kes 
olid valitud teemat pühendudes ja süvitsi uurinud. Rahvaluule uurimistöid on 
emakeeleõpetajatel raske juhendada, sest rahvaluulet käsitletakse koolis minimaalselt 
ning aega lisamaterjalidega töötamiseks napib. Seda suurem on rõõm tõdemusest, et 
mitmed õpetajad ja õpilased võtsid kogu oma kohustustekoorma juures ikkagi selle 
suure töö ette, juhendasid ja koostasid uurimistöid ning läkitasid need õigeks ajaks 
Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonda. 
 
Pakkusime välja kakskümmend teemat: nooremale vanuserühmale (7.-8. kl) kolmteist 
ning keskmisele (9.-10. kl) ja vanemale vanuserühmale (11.-12. kl) kaksteist teemat 
(viis teemat kordusid kõigis vanuserühmades). Kahte väljapakutud teemat ei valinud 
ükski õpilane. Need olid nooremale vanuserühmale mõeldud „Et kõik mu soovid 
täituksid! Soovimisest ja saatuse mõjutamisest“ ja „Mängud Eesti Rahvaluule 
Arhiivis ja minu argipäevas“. Leidus ka mitmeid teemasid, mille valis ainult üks 
õpilane. Need olid „Rahvaluule taaskasutamine minu ümber“, „Selfie - eneseesitlus 
fotosilma läbi“, „Isamaal sündinud asjust: rahvaluulekogumine ja rahvuslik 
ärkamisaeg“ ning „Õde ja vend muinasjuttudes ja rahvalaulus“. Kõige 
populaarsemaks teemaks nooremas vanuserühmas osutus „Tüdrukute kirjalik pärimus 
20. sajandi teisel poolel ja tänapäeval“. Vanem vanuserühm oli kirjutanud väga 
erinevatel teemadel, populaarsuse pingerea esimene oli siin „Saladuslik keskkond: 
lugusid erilistest kohtadest“, mille valis kolm kirjutajat. Keskmises vanuserühmas oli 
osalejaid erakordselt vähe – ainult viis – ja igaüks neist kirjutas töö erineval teemal. 
 
Juba mainitud teemadestki on näha, et uurimistööd käsitlesid väga erinevaid 
valdkondi. Olime andnud võimaluse süüvida nii tänapäeva kultuurinähtustesse kui ka 
minevikku. Samuti olime välja pakkunud võimaluse kasutada erinevaid allikaid. 
Enamik teemasid eeldas, et õpilane loob oma allikad ise eri välitöömeetodeid 
kasutades. Kuigi me soosisime intervjuude tegemist ja oleks nii mitmetegi teemade 
puhul neid kirjalikele küsitlustele eelistanud, oli oodatust vähem õpilasi, kes selle tee 
valisid. Ent meile endilegi väikese üllatusena selgus, et paljudel juhtudel õigustas ka 
kirjaliku küsitluse tegemine ennast igati. Tööde lisades leidus üsna palju väga hästi 
koostatud küsimustikke. Üldjuhul oli levitatud neid eakaaslaste seas ning enamik, 
kelle poole küsitleja oli pöördunud, oli need talle koos ausate vastustega ka 
tagastanud. Tunnustust pälvivad olümpiaadil osalejad, kes olid kombineerinud 
kirjalikku küsitlemist suulise intervjueerimisega.  
 
Kui materjali kogumise etapis olid õpilased teinud üldjuhul suurepärast tööd, siis 
ainese analüüsimine osutus päris mitmetel puhkudel liiga kõvaks pähkliks. Eks selle 
korralik teostamine eeldabki teadmisi, oskusi ja omadusi, mille kõigi koondumine 
ühte isikusse on harukordne kokkusattumus. Kirjalikke nõuandeid või juhiseid, kuidas 
rahvaluule uurimistööd sooritada, praktiliselt ju pole.  
 



Kuidas tuleks siis rahvaluule teemalist uurimistööd kirjutades toimida? Kõigepealt 
tuleks mingit kultuurinähtust analüüsima asuval õpilasel aru saada, mis on rahvaluule. 
Selle juures pakub abi raamat „Regivärsist netinaljadeni. Sissejuhatus rahvaluulesse“ 
(Koolibri, 2005). Seejärel tuleks leida viis, mille abil saaks materjali parimal viisil 
uurida. Pelgalt kvantitatiivne analüüs selleks ei sobi. Väheütlevaid diagramme ja 
tabeleid esines meile esitatud uurimistöödes suhteliselt palju. Võtmetähtsusega õige 
analüüsiviisi leidmisel on põhjalik tutvumine vastava teemaga, mida saab teha 
enamasti kirjanduse abil. Mõne teema puhul oli seegi suhteliselt raske, sest teemad 
olid vähemalt Eesti kontekstis sedavõrd uudsed (nt selfie’d või sotsiaalmeedias 
levivad väljakutsed).  
 
Kuigi osalusvaatluse meetodit oli kasutatud vähe, olid mitmed õpilased peamiselt 
mujalt kogutud materjali käsitletavatesse töödesse põiminud osavalt ka isiklike 
kogemuste kirjeldusi. Iseenda ja oma eakaaslaste kogemusi ja mõttemaailma 
kirjeldavaid töid lugedes avanesid žürii liikmete ees noorte eluilmaga seotud 
kultuurinähtused viisil, millele oleks meil endil hoopis suuremalt distantsilt raske ligi 
pääseda.  
 
Mitmetest töödest ilmnes, et nii välitööde tegemine kui ka töö kirjutamine pakkusid 
õpilasele naudingut. Õhinapõhiselt kirjutatu puhul oli üldjuhul tulemus ka lugejale 
nauditav.  
 
Analüüsi lõpuks toon välja veel mõned punktid, mida rahvaluule uurimistöid 
juhendades ja kirjutades edaspidi silmas tuleks pidada: 
 

1. Hüpoteeside püstitamine ei ole tarvilik, piisab uurimisküsimuse välja 
toomisest. 

2. Kasutatud kirjandusele ja netist leitud materjalidele tuleb alati läheneda 
allikakriitiliselt. Teaduslikule tööle võib julgesti viidata, populaarteaduslikule 
tuleb läheneda suurema skepsisega. Igasugustele muudele allikatele tuleb 
läheneda veelgi suurema kriitikameelega ning viitama peaks neile ainult juhul, 
kui lisatakse omapoolne kommentaar, mis põhjendab selle teabe esitamist oma 
töö raames. 

3. Hinnangulisusest tuleks uurimistöös hoiduda. Töö koostaja ülesanne ei ole 
anda kellelegi mingisugust nõu ega paika panna, mis on hea ja mis on halb, 
püüdes sellega mõjutada ka lugeja väärtushinnanguid.  
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