
2014/15. õa rahvaluuleolümpiaad 

 “Loitsudest laikideni:  

rahvaluule sidus ja seob” 

lõppvoor 

vanem ja keskmine vanuserühm 



1. ülesanne (koostanud Merili Metsvahi) 

Täida lüngad (13 p.). 

Loomamuinasjutt 

Loomamuinasjutt on üks muinasjutu põhiliike. Teised 

põhiliigid on näiteks imemuinasjutt ja 

novelli/legendilaadne muinasjutt. Loomamuinasjutud on 

sageli suhteliselt lühikesed. Samas on jutustajad tihti 

rääkinud järjest terve loomajuttude tsükli. Loomi 

kujutatakse loomamuinasjuttudes nagu inimesi. Nad 

oskavad näiteks rääkida. Igal loomal on tavaliselt oma 

tunnuslik iseloomujoon. Nii näiteks on eesti 

muinasjuttudes jänes kartlik/arg, hunt rumal ja rebane 

kaval. Sageli esineb loomajuttudes palju dialoogi. See 

võimaldab muinasjuttudele omaselt kaht karakterit 

vastandada.  



1. ülesanne (2) 

Osa loomajutte on seletusmuistendile iseloomuliku 

lõpuga. Nii näiteks saame teada, miks jänesel mokk 

lõhki on. Loomamuinasjutud on rahvusvahelise 

levikuga. Seda kinnitavad ameerika kirjaniku Joel 

Chandler Harrise tehtud loomamuinasjuttude 

töötlused “Onu Remuse juttudes”. Loomamuinasjutud 

vastanduvad teistele muinasjutu põhiliikidele selle 

poolest, et nende lõpp ei pruugi olla õnnelik. 

 

 



2. ülesanne (koostanud Reet Hiiemäe) 

Mis on esituskontekst? (2 p.)  

 
1954. aastal märkis William Bascom, et iga folkloorianalüüs 

eeldab selle sotsiaalse konteksti adekvaatset kirjeldamist. 

Sotsiaalse konteksti koostisosade hulka kuuluvad  

•konkreetsete rahvaluulevormide esituse aeg ja koht 

•esitajate identiteet ja kuulajaskonna koosseis 

•esitaja ja teksti suhe 

•dramaatiliste ja retooriliste võtete kasutamine esituse 

käigus 

•kuulajate osalus jutustamisprotsessis 

•rahvapärane žanriliigitus ja suhtumine erinevatesse 

žanridesse  

(Bascom 1954: 334) 



2. ülesanne (2) 

Esita 3 väidet, mida esituskonteksti 

uurimine (näiteks rahvajuttude, 

anekdootide puhul) uurijale annab? (3 p.) 

 1. Esituskontekstist sõltub esitatu tähendus. 

Esituskontekst võib olla spontaanne (näiteks pimedal õhtul 

sõpradega õudusjutte vestes) või kunstlik (rahvajutu 

esitamine rahvaluuleuurija mikrofoni ees, rituaalse 

tantsu esitamine laval turistidele).  

Näiteks laulupeol esitatud rahvalaulul on teistsugune 

tähendus kui 100 aastat tagasi külapulmas esitatud 

rahvalaulul.  

Seega võimaldab kontekstiuurimine meil paremini mõista, 

milline oli või on esitatu tähendus selle esitajate jaoks 

konkreetsel ajahetkel. 

 

 



2. ülesanne (3) 

 

2. Esituskontekstist sõltub väljendusvahendite valik. 

Näiteks sama anekdooti lastele rääkides valime 

teistsuguse sõnavara kui täiskasvanutele rääkides.  

Seega võimaldab konteksti teadmine mõista, miks kasutati 

just selliseid väljendusvahendeid. 

 

3. Esituskontekstist saame aimu selle kohta, milline on 

esitaja suhtumine esitatusse.  

Näiteks võidakse esitada sama lugu sõltuvalt kontekstist 

kas naljana kui tõsiloona, esitaja ja kuulajate hääletoon ja 

žestid näitavad, kas räägitut peetakse naljaks, suhtutakse 

sellesse üleolevalt või tõsiselt.  

 



3. ülesanne (koostanud Elo-Hanna Seljamaa) 

Lahenda ristsõna! Vastuseks saad folkloori 

iseloomustava omadussõna (13 p.).  
1. Vanasõnad, mõistatused, kõnekäänud on rahvaluule 

LÜHIVORMID 

2. Mõtet varieeriv kordus regilaulus (nt Kurg nutab kurjal 

haelel,/pahandab meelepahala:/ “Võtku tühi tütarlapsed,/ 

kadugu kodukanased!”)  PARALLELISM (mõttekordus 0,5 

p.) 

3. Lätlaste rahvuseepose pealkiri eesti keeles KARUTAPJA 

4. Rahvalaululiik, millega väljendadakse mure, kurbust ja leina 

ITK 

5. Rahvaluule suurkoguja ja kogumise organiseerija Eestis 

(perekonnanimi)  EISEN  

6. Kogus, uuris ja avaldas muinasjutte ja muistendeid 

Saksamaal 19. sajandil (ees- ja perenimi) JAKOB GRIMM 

(Grimm 0,5 p.)  

 

 



3. ülesanne (2) 

7. Rahvusvahelise levikuga rahvajutt ebatavalisest või 

seletamatust sündmusest, mis on väidetavalt päriselt aset 

leidnud  RÄNDMUISTEND (muistend, koha-, hiiumuistend 

0,5 p.) 

8. “Peko” on selle rahva eepos SETU (õigeks loeti ka seto) 

9. Tõsieluline lugu mõne isiku tegevusest või mõnest 

sündmusest PAJATUS 

10. Sõna algushäälikute kordumine regilaulus (nt Läksin metsa 

kõndimaie,/ odramaada otsimaie,/ kaeramaada 

katsumaie,/nisumaad nimetamaie) ALGRIIM 

11. Aeg, milles toimub tegevus muistendis LÄHIMINEVIK 

12. Muinasjutu kompositsioonireegel, mille järgi on kõige 

tähtsam viimasena ilmuv tegelane või ese (nt noorim vend) 

TAGAKAALUSEADUS (lõppkaaluseadus 0,5 p.) 

 



3. ülesanne (3) 

Ristsõna lahendus (folkloori iseloomustav omadussõna):

 MITTEAMETLIK 

 

Nimeta veel kolm rahvaluule põhitunnust (3 p.). 

Võimalikke vastuseid:  

•traditsioonilisus 

•varieerumine 

•anonüümsus 

•maailmavaate väljendamine ja kujundamine 

•võtab kindlakujulisi kunstilisi vorme 

•suuline 

•kandub põlvest põlve 

 

 

 



4. ülesanne (koostanud Astrid Tuisk) 

Järgnevalt leiate viis näiteteksti, mis on pärit 

Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Need on üles 

kirjutatud eri aegadel erinevatest kohtadest ning 

nende jutustajad on pärit mitmetest 

sotsiaalsetest rühmadest.  

Missuguse rühma hulka kuulub või kuulus 

järgneva näiteteksti jutustaja? Palun paigutage 

näiteteksti ees olev täht tabelisse sobiva viite 

juurde. Pöörake tähelepanu sellele, et 

meenutuses kirjeldatud sündmuste aeg ei pruugi 

kattude teksti üleskirjutamise aastaga. 

 



4. ülesanne (2) 

Koht ja rühm, kuhu 

jutustaja kuulub/kuulus 

Teksti 

üleskirjutamise 

aasta 

Vastus 

(täht) 

1.   Muhu saare neiud 1890. aasta D 

2.  Ääsmäe küla külarahvas 1939. aasta C 

3.  Siberi (Tsvetnopolje küla) 

naised 

1997. aasta B 

4.  Krootuse küla noorsugu 2013. aasta E 

5.  Vinni lasteaia kasvatajad 2013. aasta A 



Vinni lasteaia kasvatajad 

2013. aasta (A) 

Kuid tavapärastele laste rollimängudele on meie rühmas 

lisandunud uusi mänge, nagu näiteks lennujaam ja reisimine. 

Mängu algus ja initsiatiiv tuli lastelt, laste ja õpetaja koostöös 

valmisid vajalikud vahendid. Otsisime gloobuselt ja maakaardilt 

sihtpunktid ja koostasime reisiplaani. Valmisid turvaväravad, lint 

pagasi jaoks ja lennupiletid. Lapsed teadsid täpselt, kuidas 

paigutada istekohad (toolid) lennukis. Toolide seljatugedele 

kinnitati turvavööd (püksirihmad). Lenduritele valmis juhtimispult 

jne. Olin väga üllatunud, kui teadlikud on lapsed reisimisest 

lennukiga ja kui innukalt tulevad mänguga kaasa ka need 

lapsed, kes pole lennureisil ise käinud.  

Rollimängudest mängitakse veel telesaateid, nagu 

„Kättemaksukontor“, „Superstaari valimine“. Palju jäljendatakse 

multifilmide kangelasi. 

 



Siberi (Tsvetnopolje küla) naised 

1997. aasta (B) 

- A siin kunagi kasakad elasivad nendes steppides. 

- Siit meie külast miskipärast nad alati sõitsivad läbi nende 

kaamelitega. 

- Nad müüsivad seda valget savi ja. 

- Soola tõivad ja… Nendel olid nisukesed suured nahkkotid 

siotud kaameli sel´ga, teine teiselpool olid soolakotid. 

Kasahstanis on ju see soolapesemise koht, ja sealt nad vidasid 

soola. 

- Lapstele muidugi ööldi, et nied kaamlid on väga vihased, kui 

nendele sülitad. 

- A kaamel ise kah sülitab. Ja siss lapstel ol´l niukene muod, 

kui kaamelid tulevad, siss jooksid sinna tee äärde ja sülitasid 

kaameli vastu… 

- Siss kaamlid olid nii vihased, lassivad ka oma tatti. 



Ääsmäe küla külarahvas  

1939. aasta (C) 

Maarjahein: kui heinaniitmise ajal enne 

heinamaarjapäeva niidad heina ja ka teda maha 

niidad, siis see kangesti lõhnab hea lõhnaga. 

 See maarjahein, kui teda jõkke viskad, siis ujub 

vastu vett, kuna teised rohukõrred alla vett lähevad. 

 Maarjaheinal on salajõud: maarjahein teeb lukud 

lahti. See inimene, kes omab maarjaheina, ei seda 

pea ükski lukk. Rummu Jüril oli sarnane maarjahein. 

Ja kuhu ta oma käe pani, seal avanes lukk. 



Muhu saare neiud 

1890. aasta (D) 

Laisad ja virgad neiud  

  

Ilu neiud viksid neiud,  

Muhu neiud muidu noped.  

Oh te argid Arju neiud,  

Ja te laisad Leane neiud!  

Sui te tukute tuasa,  

Talve makate muase,  

Kamris poisi kainelusa.  

Muhu neiud muidu noped,  

Ommingu nemad varased,  

 

 

 

 

Enne valget nad välised;  

Juksvad läbi lepikud,  

Õlmilgid vammused õlala,  

Oitsvad karja lepikusta.  

Leane neiud üsna laisad;  

Veerendel verda palge'esa,  

Puolik piima neil nisasa. 



Krootuse küla noorsugu 

2013. aasta (E) 

Vot oma pärastsõja-aegse lapsepõlve sõjamängudest tahangi 

jutustada. Ka need meenuvad nüüd, pensionieaski, veel 

unedes.  

Oli klubi ja seal jooksid ikka vahvad sõjafilmid. Sedasi, et 

võidukad vene väed, luurajad ja kurjad fašistid, kes sõja 

tekitasid...  

Noh ja poolteismelised mehemürakad organiseerisid siis 

Orupedastiku (metsa) ümbruses suured sõjaretked. Valmistuti 

kaua, ehitati dzotte ja kaevati kaevikuid ja ehitati võllaski. Poisid 

organiseerisid süütematerjali - tikkude väävel ja püssirohi ja mis 

iganes, ka petrooli lõkke tarbeks. Sosspüssid tehti ägedad.  

Testiti, kes millekski kõlbab. Arad olid vangid, nooremad ja 

jõuetumad fašistid, sakslased; tugevad ja aktiivsed olid siis 

väejuhid ja venelased. NKVD ülem Martihhin oli iga poisi 

unistus maha mängida.  



5. ülesanne (koostanud Maili Pilt) 

Ühenda joonega rahvakalendri tähtpäevad  

ja nendega seotud tavad  (6 p.). 

mardipäev                sõnajalaõie otsimine 

mihklipäev                seajalgade söömine   

vastlapäev            kaskede tuppatoomine   

jüripäev                    viljaõnne taotlemine  

suvistepühad            lambatapp 

jaanipäev                huntide tõrje 

6. ülesanne 

Lõpeta lause (1p.).  
Kui sajab seitsmevennapäeval, sajab veel seitse nädalat. 

(sajab veel seitse päeva, sajab terve suve 0,5 p.)  



7. ülesanne (koostanud Kristel Kivari) 

Foto on tehtud 2011. aastal Toris Pärnu jõe 

liivakivipaljandite juures (Tori põrgu lähedal).  

Pildistatud on ekskursioonigruppi.  

Palun sõnasta kolm mõtet, kuidas on pildil nähtav 

situatsioon seotud mõistega „kohapärimus“? (6p.) 

 



7. ülesanne (2) 

Kuidas on pildil nähtav situatsioon seotud 

mõistega „kohapärimus“? 
1. Lähedal asub Tori põrgu, mis on tuntud sihtkoht ning seotud 

vanapagana muistenditega. (2 p.) 

2. Liivakivipaljanditele on aja jooksul uuristatud nimesid, 

daatumeid ja suhteid, mis on omaette grafitiliigiks, sellega 

tõstetakse koht muust ümbrusest esile, see hakkab kandma 

mälestusi ja tähendusi. (2 p.) 

3. Inimesed ammutavad liivamüürist tervendavat ja jõudu andvat 

väge. Tegevusega (ning selle kohaga) on seotud kaasaja 

usundis levinud mõte, et liivas sisalduv kvarts on võimeline 

akumuleerima signaale nii infoväljast (st selles kohas võivad 

kangastuda ajaloosündmused või kujud) kui üleüldist vaimset 

ja füüsilist tasakaalu soodustavat kiirgust. (2 p.) 

Siintoodu on üks võimalik maksimumvastus. Ülesande võib 

lugeda punktide vääriliseks, kui õpilane on eristanud Tori 

põrgut, grafiti olemasolu ja usundilist käitumist. 

 



8. ülesanne (koostanud Kaisa Kulasalu) 

Kirjuta rahvaluule suurkogumise algataja 

nimi ning kontrolli, kas tema kohta käivad 

laused on õiged (Õ) või valed (V). Vale 

vastus paranda õigeks eitust kasutamata 

ja kirjuta see väite järele (6 p.).  

Rahvaluule suurkogumise algataja Eestis: 

JAKOB HURT 

1.Möödunud suvel oli tema 175. sünniaastapäev. Õ 

2. Ta õppis Tartu Ülikoolis folkloristikat.  

    V (usuteadust, teoloogiat) 

3. Tema pilt oli 100-kroonisel rahatähel. V (10-kroonisel) 

4. Tema algatatud on väljaandeseeria Vana Kannel. Õ 

5. Kaastöölised saatsid talle 122 317 lehekülge rahvaluulet. Õ 



9. ülesanne (koostanud Kaisa Kulasalu) 

 

 

Siin on esitatud kaks muistendit, üks neist kirja 

pandud 2013. aastal internetifoorumisse, teine 

1939. aastal rahvaluulearhiivile saadetud.  

Too muistendi põhitunnuseid arvestades välja 

nende tekstide kaks erinevust ja kaks sarnasust 

(4 p.). 

 



9. ülesanne (2) 

Kägu  

| 05.01.2013 22:25  

Tulen just koeraga jalutamast ja nägin taevas midagi väga 

kummalist, mida ma varem näinud ei ole. Ootasin 

Mustamäe ja Tammsaare ristil üle tee minemist, kui mingi 

imelik valguslaik taevas tähelepanu äratas (ma ajaviiteks 

alati vahin taevasse, et mitte koera tagumikku vahtida). 

Tuli selle suure suitseva vabrikukorstna juurest väga 

kiiresti ja kuidagi natuke võnkuvalt. Pöörasin koeraga ringi 

ja jooksin natuke eemale, et selle objekti tee justkui ära 

lõigata ja see lendas mul sisuliselt üle pea pilve piirilt, oli 

selline ümar ja pulseeris ühtlaselt oran¸ikat valgust.  



9. ülesanne (3) 

Mitte nagu lennuk, millel on tuled küljes, vaid sellel oli 

nagu valgussõõr ümber. Liikus ikka väga-väga kiiresti ja 

täiesti helitult. Kadus siis üle selle puudetuka kännukuke 

raamatukogu suunas ja siis äkki tõusis pilvedesse ja 

kadus ära. Suurus oli umbes nagu paari meetri pealt 

vaadatav küünlaleek. 

Olen ikka täiesti jahmunud. Ma pole midagi sellist varem 

näinud. Ega keegi teine midagi sellist näinud täna? 

Kusjuures koer oli ka rahutu, mida ta mul tavaliselt ei ole. 

http://foorum.perekool.ee/teema/kas-keegi-nagi-tana-ufot-

mustamae-kohal/ 

http://foorum.perekool.ee/teema/kas-keegi-nagi-tana-ufot-mustamae-kohal/
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9. ülesanne (4) 

Mägede külas Tooma talus on nähtud pisuhända. Poeg 

ja isa olnud talutaga rabas hagu tegemas. Poeg näinud 

kui tulikera läinud unkast sisse ja väeaja pärast välja. 

Rääkinud isale ja siis läinud lakka passima, et 

pisuhända kinni võtta. Tulnudki pisuhänd ja hakanud 

vilja viima. Isa lasknud püssist. Sellest ajast ei ole 

pisuhända nähtud. 

ERA II 219, 487 (22) < Järva-Madise khk, Albu v, 

Mägede k - Helmut Ader, snd 1924 < vanaema Eva 

Ader, 78 a (1939) 



9. Ülesanne (4) 

Muistend on traditsiooniline, (ühe)episoodiline, kõrge 

ökotüüpsuse astmega, lokaliseeritud ja historiseeritud lugu 

mineviku sündmustest, mida jutustatakse kui tõestisündinud 

lugu. Psühholoogiliselt on muistend rahvausu sümboolne 

väljendus, ta peegeldab pärimust kandva grupi 

kollektiivseid kogemusi ja väärtusi (Tangherlini 1994) 

 

Erinevused 

nt: mina-vorm või vahendatud jutt, lõpplahenduse erinevus 

 

Sarnasused 

nt: seos uskumustega, kindel aeg ja ruum, tõsielulisus 

 



10. ülesanne (koostanud Kaisa Kulasalu) 

Loitsud on abiks saatuse mõjutamisel, halva 

ärahoidmisel ning hea enda poole meelitamisel. 

Allpool on esitatud viis loitsuteksti sellistena, 

millistena nad on omal ajal üles kirjutatud (tekstid 

on pärit Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistest 

kogudest ning iga teksti järel on esitatud arhiiviviide ja 

üleskirjutamise aeg). Täida lüngad ühe sõnaga 

(võib olla käändes). Kui tekstis on mitu lünka, 

kuulub igale poole sama sõna (5 p.). 


