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2014/15. õa rahvaluuleolümpiaadi Loitsudest laikideni: folkloor sidus ja seob eelvooru 

juhend 

 

Sissejuhatuseks 

 

Meid ümbritsev maailm muutub kiiresti. Inimmeel vajab nende muudatustega toimetulekuks 

vahendeid, mis aitaks tal maailmas orienteeruda, järjepidevuse ja kellegagi kokkukuulumise 

tunnet tunda ning kõige selle juures iseendaks jääda. Rahvaluule ehk folkloori väljendusvormid 

kujutavad endast just selliseid vahendeid. Need seovad rühmade liikmeid – igaüks meist kuulub 

ju mitmesse eri rühma – omavahel ning muudavad iga üksikisiku elumaailma sidusamaks. 

 

Folkloor eksisteeris ilmselt juba ühiskonna tekke ajal. Selle olemasolu on teadvustama hakatud 

aga alles viimastel sajanditel. Kuna eesti rahvaluule ajaloo suurkuju ja mitmete tänapäevani 

kestvate folklooriprojektide algataja Jakob Hurda sünnist möödus tänavu 175. aastat, kutsume 

õpilasi üles kirjutama Jakob Hurda, rahva ja rahvuse teemadel, samuti süvenema klassikalistesse 

folkloorižanridesse, nagu muinasjutt ja regilaul.  

 

Ent lisaks vanadesse aegadesse ulatuvatele kultuurinähtustele tekib pidevalt juurde ka uusi, mille 

vahendajaks on sageli Internet. Innustame õpilasi jälgima tähelepanelikult nii juba traditsiooniks 

saanud kui ka alles hiljuti tekkinud kultuurinähtusi ning juurdlema nende tähenduste üle. Nii 

mitmedki neist nähtustest on nii uued, et folkloristid pole jõudnud neid veel analüüsida ega 

folklooriks nimetada. 

 

Muutuvat maailma ja inimese kohta selles mõtestatakse ka usundiliste nähtuste kaudu. Seepärast 

ootame ka uurimistöid, mis analüüsiks Eesti elanike uskumusi tänapäeval. Õhutame õpilasi 

arutlema ka kultuurilise identiteedi teemadel. Lisaks uurimistöö kirjutamise kogemusele pakub 

seesuguste küsimuste üle vaagimine lisaväärtusena selgemat pilti omaenese kohast maailmas.  

 

Töö käik 

 

Uurimistöö esimeseks etapiks on materjali kogumine. Vanemat folkloorset materjali on võimalik 

leida andmebaasidest ja/või trükistest, uuema hankimiseks tuleb üldjuhul ise välitöid läbi viia. 

Oluline on jälgida, et õpilane suudaks jaotada oma aja nii, et seda jaguks nii materjali 

kogumiseks kui ka hilisemaks analüüsimiseks. 

 

Folkloristlike välitööde peamisteks meetoditeks on intervjuu ja (osalus)vaatlus. Intervjuu kujutab 

endast küsitleja ja küsitletava dialoogi, mis eelistatavalt salvestatakse helikandjale või – salvesti 

puudumisel – kirjutatakse üles, sest ainult nii on võimalik öeldut hiljem töös kasutada. Iga 

intervjuu juurde oleks hea lisada märkmed, kus fikseeritakse kohtumisaeg, -paik ning andmed 

intervjueeritava kohta. Kogu salvestatud materjali ei pea litereerima, st helikandjalt sõna-sõnalt 

üles kirjutama, ega töö lisas esitama. Küll aga soovitame kasutada näidetena täpselt litereeritud 

tekste. Osalusvaatlus või vaatlus on välitöömeetod, mis võib sisaldada ka pildistamist ja 

filmimist, ent peab kindlasti sisaldama välitööpäeviku pidamist. See meetod sobib selliste 

sündmuste dokumenteerimiseks, millel õpilane ise osaleb. Oma tähelepanekud ja muljed tuleb 

paberile panna võimalikult detailselt ning esimesel võimalusel pärast kogemist. Nähtu ja kogetu 

põhjalik ülesmärkimine välitööpäevikusse on hilisema analüüsi eelduseks. 
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Lisaks individuaalsetele intervjuudele ja osalusvaatlusele võib kasutada ka teisi meetodeid, nagu 

meediaväljaannetes ilmunud artiklite või telesaadete analüüs, rühmaintervjuu (nt teema nr 17 

puhul saate „Selgeltnägijate tuleproov“ ühisarutelu telesaate järel) ja kirjalikud või 

elektroonilised küsitluslehed. Mitmete teemade puhul saab materjali koguda ka eneseanalüüsi 

käigus. See meetod on lähedane osalusvaatlusele, ent eeldab keskendumist iseenese läbielamiste 

ning tunnete-mõtete kirjeldamisele. 

 

Materjali kogumise etapile järgneb töö kirjutamise etapp. Silmas peaks pidama, et humanitaarala 

uurimistöö ei nõua hüpoteesi püstitamist. Piisab sellest, kui tõstatada uurimisküsimus(ed), 

millele töö käigus vastust otsitakse. Statistiliste ülevaadete asemel ootame kultuurinähtuste 

süvauurimist, mis ei välista – olenevalt teemast rohkemal või vähemal määral – esseistliku või 

arutleva stiili kasutamist. Hinnangute andmist tuleks siiski iga teema puhul vältida. Pigem on 

eesmärgiks uuritava nähtuse või rühma mõistmine. 

 

See, et uurimisteemade kirjeldustes oleme ära toonud palju võimalikke uurimisküsimusi, ei 

tähenda, et õpilane peaks oma töös kõiki neid küsimusi käsitlema. Vastupidi, nii mõnegi teema 

puhul valguks analüüs kõigi küsimuste töösse kaasamisel laiali. Õpilane võib valida 

teemakirjeldustes toodud küsimuste hulgast need, mis omavahel hästi haakuvad, või püstitada ise 

täiesti uued küsimused. Etteantud teemadest ja pealkirjadest tuleb sellegipoolest kinni pidada. 

Pealkirjale on lubatud lisada ainuüksi teemat täpsustav täiend. Teemakirjelduste all loetletud 

kirjandus on soovitatav, mitte kohustuslik. On hea, kui õpilased leiavad lisaks soovitatule ka ise 

teemakohast kirjandust. 

 

Vormistamisest 

 

Palume vormistada uurimistöö korralikult. Lisaks autori nimele peab olema ära märgitud ka 

kool, klass, juhendaja ning autori e-posti aadress. Uurimistöö lõpus tuleb välja tuua kasutatud 

allikate loetelu, mis peab sisaldama nii kasutatud trükiseid, internetimaterjale kui ka suulisi 

allikaid (nt intervjuude materjalid). 

 

Hindamisest 

 

Hindame töö vastavust teemale ning materjali, uurimisküsimuste, analüüsi ja autori järelduste 

omavahelist kokkusobivust, välitöömeetodite oskuslikku rakendamist, õpilase analüüsivõimet ja 

väljendusoskust. Tunnustame originaalseid ideid ja lähenemisi. 

 

Kes tohib osaleda? 

 

Olümpiaadi eelvooru uurimistööde teemad jagunevad kolmeks: nooremale vanuserühmale 

mõeldud teemad (7.-8. kl), vanemale vanuserühmale mõeldud teemad (9.-12. kl) ning mõlemale 

vanuserühmale mõeldud teemad. Hindamine toimub kolmes vanuserühmas: 7.-8. kl, 9.-10. kl ja 

11.-12. kl. Igal tööl peab olema üks autor. 

 

Kuhu tööd saata? 
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Rahvaluuleolümpiaadi eelvooru tööd tuleb esitada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. 

Paberkandjal tööd tuleb tuua Tartusse Ülikooli 16 (Ülikooli tänava poolne uks) ruumi 208 või 

saata posti teel aadressil 

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond 

Tartu Ülikool 

Ülikooli 18 

Tartu 50090 

Pdf-failina tuleb töö esitada e-posti aadressil merili.metsvahi@ut.ee  

Tööde esitamise tähtaeg on 19. jaanuar. 

 

Kõigile soovitatav kirjandus 

Metsvahi, Merili; Valk, Ülo (koost.) 2005. Regivärsist netinaljadeni. Sissejuhatus rahvaluulesse. 

Tallinn: Koolibri. 

 

Seljamaa, Elo-Hanna 2012. Rahvaluulest folkloristikas, koolis ja ühiskonnas. – H. Harro-Loit, 

M. Tasa (koost.). Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja. Kultuurilise identiteedi mõtestamise ja 

tõlgendamise võimalusi. Tartu: Kultuuriteooria tippkeskus. Lk 71-87.  

 

 

Žürii 

 

Reet Hiiemäe (TÜ doktorant) 

Kristel Kivari (TÜ nooremteadur) 

Kaisa Kulasalu (TÜ doktorant) 

Merili Metsvahi (TÜ vanemteadur, esimees) 

Maili Pilt (TÜ doktorant) 

Elo-Hanna Seljamaa (TÜ teadur) 

Astrid Tuisk (TÜ doktorant) 

Ergo-Hart Västrik (TÜ dotsent) 

 

Lisainfo 

 

Merili Metsvahi: 

merili.metsvahi@ut.ee 

tel. 7 376256 

 

 

TEEMAD NOOREMALE VANUSERÜHMALE 

1. Tüdrukute kirjalik pärimus 20. sajandi teisel poolel ja tänapäeval 

20. sajandi teisel poolel olid kooliõpilaste hulgas levinud salmikud, mida pidasid ennekõike tüdrukud 

ning mida anti klassikaaslastele ning sõpradele-tuttavatele, et nad sinna sisse midagi kirjutaks, joonistaks/ 

kleebiks. 20. sajandi lõpukümnenditel hakkas levima ka teistsugune kirjalik suhtlusvorm: küsimus-vastus 

kaustikud. Lisaks salmikutele ja kaustikutele pidasid koolitüdrukud salajasemat laadi märkmikke, kuhu 

kleebiti väljalõikeid ning kirjutati välja ennustamisi, aforisme, nalju, lugusid armastusest jms. Küsitle 

oma ema, vanaema ja teisi lähedasi, kelle nooruspõlv jäi 20. sajandisse, seesuguste salmikute, kaustikute 

mailto:merili.metsvahi@ut.ee
mailto:merili.metsvahi@ut.ee
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ja märkmike teemal. Kas nende suhtlusringkonnas olid taolised kirjaliku pärimuse vormid levinud? Kas 

see oli tüdrukutevaheline suhtlus või jagati seda ka poistega? Mida üksteisele salmikutesse kirjutati? Kui 

sinu käsutusse satub selliseid märkmikke ja salmikuid, saad analüüsida ka seda, milliseid soorolle ja 

arusaama armastusest seesugused kirjalikud ülestähendused vahendasid. Kas ja mis vormides jätkub 

tänapäeval samalaadne suhtlus, nagu see toimus kaustikute ja salmikute vahendusel? Milliseid erinevusi 

märkad 20. sajandi teise poole ja tänapäeva tüdrukute kirjaliku folkloori žanrides ja sisus? Miks sedalaadi 

folkloor ja suhtlus tüdrukuid köidab? 

Kalmre, Eda 2010. Tüdrukute materjalikogudest ja eneseesitlusest Internetis rate.ee päevikute 

armastusjuttude näitel. – Eda Kalmre (toim.). Tulnukad ja internetilapsed. Uurimusi laste- ja 

noortekultuurist. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Lk 214–245. 

Kalmre, Eda 1995. See pikk lühike tee salmialbumist oraaklini. Tüdrukute kirjalikust pärimusest aastatel 

1970–1990. – Lipitud-lapitud. Tänapäeva folklorist. Tartu: Eesti Keele Instituut, Eesti 

Kirjandusmuuseum. Lk 161–173. 

2. Mängud Eesti Rahvaluule Arhiivis ja minu argipäevas 

 

1934.–1935. aastal toimus ülemaaline lastemängude kogumisvõistlus, mille käigus talletati 

arhiiviköidetesse tollaste koolilaste mängude kirjeldusi. Eesti Rahvaluule Arhiivi jõudis võistluse käigus 

15 000 mängukirjeldust, sageli koos joonistega. Nüüd on mängude kogumisest möödas 80 aastat. 

 

Kasuta veebiandmebaasi „1001 lastemängu aastast 1935“ (http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/1001) ja 

tutvu mängudega, mille kirjeldusi arhiivi on saadetud. Neid saad sirvida ning nende seas otsinguid 

sooritada mängutüüpide ja piirkondade kaupa. Millised neist mängudest on sulle tuttavad? Millistest pole 

sa kuulnudki? Milliseid ise sageli mängid? Kas mõne mängu reeglid erinevad? Kust sa need õppisid? Kas 

nimetad neid samamoodi? Kõrvuta 1930. aastate mänge enda mängudega. Soovi korral lisa enda 

mängude kirjeldustele jooniseid, fotosid, filmiklippe või helisalvestusi. Uurimistööd ei pea kirjutama 

1001 mängu põhjal, vaid võid teemat kitsendada mõne piirkonna või märksõna alusel. 

 

Hiiemäe, Mall 2013. Lastemängud aja peeglis. – Lee. Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi Aastaraamat 

20. Tartu: Eesti Rahva Muuseum. Lk 57–64. 

 

Korkiakangas, Pirjo 1996. Mängud ja mänguasjad kultuuri ja elukeskkonna kajastajaina. – Mängult-

päriselt. Tänapäeva folkloorist II. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Keele Instituut. Lk 66–78.  

 

3. Rahvakalender ja etniline identiteet 

 

Eestis elab erinevate rahvuste esindajaid. Mitmetel neist on oma tähtpäevad, mis toovad perekonna ja/või 

kogukonna kokku ning millega seostuvad kindlad kombed ja uskumused. Tähtpäevade pidamise kaudu 

kinnitatakse ühtlasi oma etnilist identiteeti – seda, et ollakse eestlane, venelane, ukrainlane, 

aserbaidžaanlane või mõne muu etnilise rühma liige. 

 

Teema raames võid vaatluse alla võtta mõne rahvusrühma ja selle kalendritraditsioonid või uurida 

konkreetse tähtpäevaga seonduvaid tavasid: millise tähtpäevaga on tegemist, kust see pärineb ja kuidas 

seda Eestis/sinu kodukohas peetakse? Samuti võid võrrelda uue aasta, jõulude, lihavõtete, jaanipäeva või 

mõne muu tähtpäevaga seonduvat kombestikku erinevatel rahvastel. Võid ka keskenduda ühele 

perekonnale/suguvõsale ja selle tavadele, kusjuures erilist tähelepanu väärivad sellised pered, kus leidub 

erinevate rahvaste esindajaid. Huvitav on uurida sedagi, kuidas inimesed panevad kokku omaenda 

pühadekalendri, noppides tähtpäevi riiklikust tähtpäevade loendist, rahvusvahelistest kommetest (nt 

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/1001
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sõbrapäev) ja etnilistest traditsioonidest. Võimalik on teha koostööd mõne kohaliku 

rahvuskultuuriseltsiga. Informatsiooni Eesti eri paigus tegutsevate organisatsioonide kohta leiab 

kodulehelt http://www.etnoweb.ee. 

 

Uurimistöö peab põhinema su enda kogutud materjalil. Materjali kogudes tuleks pöörata tähelepanu 

tähtpäeva iseloomustavatele toimingutele, osalistele (nt mida teevad mehed, mida naised ja mida lapsed?), 

kohtadele, rõivastele jm atribuutidele, roogadele ja teistele elementidele. Materjali kogumiseks soovitame 

kasutada intervjuusid ja/või (osalus)vaatlust. 

 

Hiiemäe, Mall 2010. Suve vastuvõtu pühade rahvausundilisest taustast meil ja mujal. – Hiiemäe, Mall. 

Pühad ja argised ajad rahvakalendris. Tallinn: Varrak. Lk 127–135. 

 

Seljamaa, Elo-Hanna 2010. “Kui pidu korraldatakse, on järelikult seda kellelegi vaja”: Vene vastlapühade 

tähistamisest Tallinnas. – Keel ja Kirjandus 8–9. Lk 671–686. Internetis: 

http://keeljakirjandus.eki.ee/Seljamaa%20671-686.pdf 

 

4. Minu pere folkloor ja tavand 

Rahvaluule ei levi mitte ainult suurtes rühmades, vaid ka väikestes. Üks väikese pärimusrühma näiteid on 

perekond. Iga pere liikmetel on rohkemal või vähemal määral ühine identiteet, räägitakse ja teatakse samu 

lugusid, tähistatakse ühiselt pühi ja pidusid, järgitakse samasuguseid tavasid. Millel põhineb sinu pere 

identiteet? Milliseid pühi sinu peres tähistatakse ja kuidas seda tehakse? Kas on nalju, ütlusi ja lugusid 

(esivanemate, vanemate tutvumise, sinu lapsepõlve, lastele nimede valimise vm kohta), mida teatakse ja 

jutustatakse ainult oma pere ringis? Milliseid ühised tegevused ja kombed iseloomustavad (või 

iseloomustasid su nooremas lapsepõlveeas) sinu peret (nt head-ööd-soovimised, pühapäevahommikused 

pannkoogiküpsetamised, ettelugemised, ühised jalutuskäigud)? Mis on selliste ühistegemiste või –tavade 

funktsioon? Kas on ka toiminguid või lugusid, mis seovad sind ühe pere liikmega (nt ainult emaga, ainult 

vennaga)? Kes kuuluvad peresse (kas ka vanavanemad, tädi või onu võivad kuuluda sinu pereliikmete 

hulka)? Millist rolli täidavad lemmikloomad sinu peres? Lisaks eneseanalüüsile peab esseistlikku laadi 

uurimistöö ettevalmistavasse etappi kuuluma ka paar intervjuud pereliikmetega. 

Jaago, Tiiu; Jaago, Kalev 1996. See olevat olnud… Rahvaluulekeskne uurimus esivanemate lugudest. 

Tartu (nt lk. 31–44; lk 72–102; lk 106–114; lk 118–130). 

 

5. Kaitsemaagilised rituaalid ja esemed 

 

Soov end halva õnne, pahatahtlike inimeste ja olukordade vastu kaitsta on inimesele igiomane. Käesolev 

teema võimaldab arutleda, milliseid kaitsemaagilisi rituaale ja esemeid kasutatakse Eestis tänapäeval. 

Igaüks on kuulnud, et ärasõnumise vastu tuleb kolm korda üle õla sülitada või et kolmteist ja reede on 

õnnetu (aga mõnele, vastupidi, just õnnelik) päev, kuid vähesed on mõelnud selliste uskumuste taustast. 

Uuri enda sõpradelt või lähedastelt, milliseid kaitsemaagilisi esemeid või rituaale nad kasutavad ja miks. 

Milliseid rituaale tehakse enne eksamile minekut (nt ei tohi pead pesta, ei tohi teatud riideid kanda)? Mida 

selliste tegevuste sooritamine inimesele annab? Kust need tegevused pärit on (nt raamatutest, filmidest, 

vanavanematelt)? Mis teeb lihtsalt esemest amuleti? Miks kannavad inimesed amulette, isegi kui nad enda 

sõnul ei usu, et maailma saaks maagilisel teel mõjutada? Mõned rituaalid/esemed on avalikud ja mõned 

salajased (näiteks kantakse sageli kaitsemaagilisi paelu randmel, kuid kaitsemaagilisi loitse ja palveid 

loetakse salaja). Millest on selline jaotus tingitud ja mis on selle eesmärk? 

 

http://www.etnoweb.ee/
http://keeljakirjandus.eki.ee/Seljamaa%20671-686.pdf
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Hiiemäe, Reet 2012. Kaitsemaagia eesti rahvausundis. Tallinn: Pegasus. 

 

 

6. Et kõik mu soovid täituksid! Soovimisest ja saatuse mõjutamisest 

 

Uskumine ning usul põhinev käitumine on osa loomulikust inimeksistentsist. Suurema osa oma 

argiotsustest teeme lootuses, et maailm on just selline, nagu me seda ette kujutame, looduses toimivad 

jõud on meile kooliharidusest teada ning elutee määrab suuresti inimene ise. Nende teadmiste kõrval 

eksisteerib igapäevaelus ka sageli raskesti eristatav tasand: eluteed võivad mõjutada sünnihetke tähed, 

eelmised elud, loitsusõnade või mõttejõu oskuslik kasutamine. 

 

Materjali võib koguda intervjueerimise või ankeetküsitluse kaudu nii eakaaslaste kui vanema põlvkonna 

seas. Milliste sündmuste, pühade või ettevõtmiste eel usutakse, et soovid võivad täituda? Kas soovida on 

parem mingis tähenduslikus kohas, ajas või kohtumisel? Milliseid vormeleid, loitse, palveid kasutatakse, 

et ettevõtmine õnnestuks? Kas soovide täitumiseks peab olema ligi mõni ese, näiteks talisman? Kas seda 

tehakse üksi või mitmekesi? Kas ja kuidas inimesed palvetavad? Mida soovitakse ning kas säärast 

soovimist võetakse tõsiselt? Mida tähendab spordivõistluste, eksami või muu ettevõtmise eel kaaslastega 

plaksulöömine? Teemat võib laiendada ka küsimuste kaudu, kas mõtte jõul on võimalik asju mõjutada või 

on keegi, kes meie mõtteid kuuleb või ära arvata oskab? Viimaste küsimustega seoses soovitame koguda 

eelkõige lugusid soovide ja ootuste täitumistest ning imepärastest kokkusattumustest, mida inimesed on 

kogenud. Kuidas neid lugusid mäletatakse ning millist tähendust nendele omistatakse? 

 

Hiiemäe, Reet 2013. Ended ja ennustamised Eesti rahvausundis. Tallinn: Pegasus 

 

7. Unenägude päevik 

 

Ülesande täitmiseks tuleks paluda valitud inimestel (4–7 inimest) kindla perioodi jooksul (nt ühe kuu 

jooksul) kirja panna kõik oma unenäod ning varustada need lühikeste kommentaaridega, millega uni võis 

seotud olla. Päevikuid täiendaks samade inimestega sooritatud intervjuud, milles arutletaks seda, kui palju 

inimesed unenägusid jutustavad, kas unenägudes korduvad kindlad episoodid (maja, vesi, auto) ning mida 

need võivad tähendada. Kui palju inimesed unede peale mõtlevad ning kas nii võib ette näha tulevikku, 

oma saatust või iseloomu? Millised motiivid on korduvad, millised isikupärased? Ülesande täitmine 

eeldab taktitundelist materjalikäsitlust. 

 

Vahtramäe, Ell 1992. Une nägu peeglis. Tallinn: Valgus. 

 

8. Selfie - eneseesitlus fotosilma läbi 

 

Selfie’ d (eesti keeles nimetatud ka enekaks, egoklõpsuks vm) on endast tehtud fotod, mille peamiseks 

levikukeskkonnaks on interneti sotsiaalvõrgustikud. Millised on enim levinud viisid selfie’de 

pildistamiseks (nutitelefonid, digikaamerad)? Milliseid reegleid peaks selfie’de jäädvustmisel silmas 

pidama? Mille poolest erinevad selfie’d teistest sotsiaalvõrgustike teel levitatavatest fotodest 

(loodusfotod, toidupildid vm)? Milliseid vorme võivad selfie’d võtta (kuidas, millistes situatsioonides end 

pildistatakse)? Kuidas on võimalik selfie’sid temaatiliselt rühmitada? Milliseid selfie’de 

sotsiaalvõrgustikes avaldamise eesmärke võib eristada? Kuidas on selfie’de vorm ja eesmärgid seotud 

sotsiaalvõrgustikus suhtleva konkreetse virtuaalrühma eripäraga? Kes on need Eestis või mujal maailmas 

tuntud inimesed, kes on ajendanud teisi tegema endast sarnase sisuga selfie’sid? Milline on nende 

positsioon ühiskonnas või konkreetses huvirühmas? Analüüsida võid ka suhtlusvõrgustikus esitatud 

kommentaare selfie’dele. Millised selfie’d koguvad enam  meeldimisi (laike), millised vähem? Milliseid 

põhjuseid saab seejuures esile tuua? 

 



7 

 

Selle teema lahendus eeldab välitöid. Üks osa materjali tuleks kindlasti koguda ühe sotsiaalvõrgustiku (nt 

Facebook, Instagram) vaatluse teel. Lisaks võib selfie’de pildistajate ja sotsiaalvõrgustikus postitajate 

tarvis koostada elektroonilise küsimustiku või viia läbi intervjuusid. Analüüsile tuleb kasuks selle 

illustreerimine pildimaterjaliga. 

 

Toetava lisamaterjalina  saab lugeda meediaportaalides (nt Postimees) ilmunud selfie-teemalisi käsitlusi. 

 

 

 

TEEMAD MÕLEMALE VANUSERÜHMALE 

 

9. Rahvaluule taaskasutamine minu ümber 

 

Rahvaluuletekste kasutatakse alatihti mitmesugustes kontekstides, kuhu need algupäraselt kuulunud ei 

ole: tootepakenditel, reklaamides, ajaleheartiklites, grafitis jne. Rahvamuusika elemente ja rahvalaulude 

sõnu kasutavad mitmesugused muusikakollektiivid, näiteks metal-muusikud. Mõnikord põhjendatakse 

ütlusi või käitumisviise rahvatarkuse või vanade eestlaste teguviisidega. Ka muinasjuttude või mõistatuste 

puhul on sageli esile toodud nende seos eestlastega. Rahvaluule (taas)kasutamisest kirjutades peaks 

koguma näiteid kas ühe või mitme rahvaluuležanri kasutusest kaasaegses teisenenud kontekstis. Selleks 

vali, millist nähtust uurida soovid ja kitsenda materjali selle alusel. Uurida võid näiteks ühe bändi 

repertuaari, ühe ajalehe aastakäiku, ühe firma tooteid ja reklaame vms. Mõtle läbi, millises kontekstis 

materjali uurid. Miks rahvaluulet sellistel puhkudel kasutatud on? Milliseid väärtusi sel moel edastatakse? 

Millist mõju soovitakse lugejale/vaatajale/tarbijale avaldada? Millised (rahvuslikud) stereotüübid 

rahvaluule taaskasutuses esile tõusevad? 

 

Järv, Risto 1997. Tarbetarkusest argiarvamuseni, vahel vanasõnaks välja? – Maa ja ilm. Tartu: Eesti 

Kirjandusmuuseum. Lk 26–42. Internetis: http://www.folklore.ee/era/nt/PF5/5Jarv.htm 

 

Kästik, Helen 2014. Regilaulu elulugu kontserdirepresentatsioonis. – J. Oras, A. Kalkun, M. Sarv (toim.), 

Regilaulu kohanemine ja kohandajad. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Lk 15–36. 

 

Voolaid, Piret 2013. Täägin, järelikult olen olemas. Paröömiline pilguheit Tartu grafitile. – Mäetagused 

53. Lk 7–38. Internetis: http://www.folklore.ee/tagused/nr53/voolaid.pdf 

 

 

10. Saja rahva lood 

 

Eestis elab statistilistel andmetel rohkem kui 100 rahva esindajaid. Uurimisteema kutsub märkama ja 

uurima etnilist mitmekesisust enda ümbruses: perekonnas või suguvõsas, klassis või koolikollektiivis, 

sõpruskonnas, tuttavate seas, kodukohas. Võid keskenduda ühele perele või suuremale kollektiivile, 

käsitleda kas ühte rahvusrühma või analüüsida võrdlevalt erinevaid kohalikke gruppe. Tasub meeles 

pidada, et inimene võib samastada end mitme rühmaga (nt pidada end eestlaseks ja veel kellekski). 

 

Kuidas rühma liikmed end nimetavad ja kust nad pärit on? Milliste kommete, lugude, tegevuste, 

uskumuste ja/või esemete kaudu nad end etniliselt määratlevad? Millised on olulisemad tähtpäevad ja 

kuidas neid tähistatakse? Millised on olulisemad sündmused inimese elus? Milliseid keeli osatakse ja 

milliseid keeli räägitakse kodus? Kes peresse kuuluvad? Millised on põlvkondade vahelised suhted 

peres/suguvõsas? Kuidas erinevad üksteisest naiste ja meeste rollid? Mille poolest peetakse end eestlastest 

ja/või teistest siinsetest naabritest erinevaks ja mille poolest sarnaseks? Milline on suhe Eestimaasse ja 

Eesti riiki? 

 

http://www.folklore.ee/era/nt/PF5/5Jarv.htm
http://www.folklore.ee/tagused/nr53/voolaid.pdf
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Kontaktide leidmiseks ja materjali kogumiseks võid teha koostööd kohalike rahvuskultuuriseltsidega. 

Informatsiooni Eesti linnades ja maakondades tegutsevate seltside kohta leiad kodulehelt 

http://www.etnoweb.ee. Kui vaatled uurimistöös mõne rahvuskultuuriseltsi tegevust, võid käsitleda selle 

rajamist, ajalugu, tegevusi, liikmeid ja suhteid teiste organisatsioonidega ja/või kirjeldada ning analüüsida 

detailselt mõnda seltsi korraldatud üritust. 

 

Materjali kogumiseks tuleks läbi viia intervjuusid ja/või (osalus)vaatlust ning toimuvat fotografeerida või 

muul viisil dokumenteerida. Nii materjali kogumisel kui analüüsimisel on oluline meeles pidada, et 

etniline identiteet on isiklik ja tundlik teema. Sinu ülesanne on kogutud materjali üle võimalikult 

hinnanguvabalt arutleda. 

 

Viikberg, Jüri (koost., toim.) 1999. Eesti rahvaste raamat. Rahvusvähemused, -rühmad ja -killud. Tallinn: 

Eesti Entsüklopeediakirjastus.  

 

 

11. Lood ühest „nõiast“ 

 

Järjest rohkem on inimesi, kes kinnitavad avalikult, et neil on huvi esoteeriliste õpetuste vastu ja veelgi 

enam – et nad on avastanud endal sellega seoses mingid erilised anded (näiteks ravivõimed, võime 

suhelda teispoolsuse või teiste planeetide elanikega, võime näha tulevikku, võime pendli kaudu 

küsimustele vastuseid saada). Vahel näib, et mõni selline inimene leidub igas külas, suguvõsas või 

sõpruskonnas. 

 

Käesolev teema annab võimaluse uurida mõnda sellist inimest lähemalt. Millisel hetkel tekkis tal 

teadmine, et ta on teadja/vaimne õpetaja/nõid vms? Mida see talle annab? Kas see on muutnud tema elu 

raskemaks või kergemaks? Kas lähedased või sõbrad peavad teda „ullikeseks“ või, vastupidi, pöörduvad 

oma elumuredega tema poole? Kuidas väljendub selle inimese teadjastaatus tema välimuses (näiteks 

erilised esemed, ehted, riietus)? Kas see inimene saaks soovi korral oma võimetest loobuda? Miks mõni 

inimene endale teadlikult sellise imago kujundab?  

 

Kirjutada võid ka mõnest juba varasemal ajal elanud külatargast või ravijast, kellest oled näiteks 

ümbruskonna elanikelt, sugulastelt või sõpradelt lugusid kuulnud. Materjaliks, mille põhjal töö kirjutada, 

võiks olla intervjuu(d) eriliste võimetega inimesega ja/või teistega, kes on temaga kokku puutunud. 

 

Kõivupuu, Marju 2000. Rahvaarstid Võrumaalt. Noor ja vana Suri Hargla kihelkonnast. Võru: Võro 

Instituut. 

 

Salve, Kristi 1998. Kordo – nõid ja/või prohvet? – Mäetagused 8. Lk 58–78. Internetis: 

http://www.folklore.ee/tagused/nr8/kordo.htm 

 

 

12. Eestlased – nõiarahvas? 

 

Nii eravestlustes kui avalikes aruteludes kuuleb aeg-ajalt väidet, et eestlastel on eriline side looduse väe ja 

ebatavaliste vaimsete võimetega. Käesolev teema pakub võimalust arutleda, kas eestlased on tõesti 

nõiarahvas või ei. Kas eestlased on loodusega rohkem kontaktis kui mõned teised rahvad? Kas eestlased 

oskavad rohkem kasutada ravi- ja väetaimi? Kas Eestimaal elab rohkem nõidu või muid väekaid inimesi? 

Kas me peame eriliselt lugu esivanemate tarkustest (nt hiied-allikad, loitsude ja maagia kasutamine)? 

Millest selline arvamus on tekkinud? Mida see inimesele annab? Kirjutamisele eelnev etapp võiks 

sisaldada (mõnda) intervjuud. Lisaks soovitame tuua näiteid raamatutest, meediast, vestlustest sõprade-

tuttavatega vms.  

http://www.etnoweb.ee/
http://www.folklore.ee/tagused/nr8/kordo.htm
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Kõiva, Mare 2011. Loitsust riituseni. – Rahvausund tänapäeval. E-väljaanne. Lk 175–194. Tartu: Eesti 

Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Internetis: http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/usund/eesti/koiva.pdf 

 

Västrik, Ergo-Hart 1996. Lääne uuspaganluse piirjooni. – Mäetagused 2. Lk 41–52. Internetis: 

http://www.folklore.ee/tagused/nr2/ergopag.htm 

 

Heelas, Paul 2013. Eesti kui katselabor – ideaalne näide vaimsuse ja religiooni suundumuste uurimiseks. 

– M. Uibu (toim.), Mitut usku Eesti III. Valik usundiloolisi uurimusi: uue vaimsuse eri. Tartu: Tartu 

Ülikooli Kirjastus. Lk 167–187. 

 

 

13. Minu elu virtuaalrühmas 

 

Internet on koduks mitmesugustele virtuaalrühmadele. Sellised rühmad võivad olla mõne väljaspool 

internetti eksisteeriva kogukonna pikenduseks (nt kiirema infovahetuse eesmärgil). Ent need võivad olla 

tekkinud ka internetisuhtluse tagajärjel, tulenevalt osalejate ühistest huvidest. Virtuaalrühmade 

kogunemispaigaks võivad olla veebipäevikud e blogid, eri aegadel toimuval suhtlusel põhinevad 

vestlusfoorumid ja postiloendid, samaaegsel vestlusel põhinevad jututoad, mitmesugused kollektiivse 

osalusega (rolli)mängukeskkonnad (nt Minecrafti serverimängud), sotsiaalvõrgustikud (nt Facebook, 

Twitter, Instagram) ning temaatilised veebilehed (võivad sisaldada mitut eelmainitud suhtluskeskkonda). 

 

Selle teema all ootame, et analüüsid oma osalust ühes virtuaalrühmas. Millise suhtluskeskkonna ja 

rühmaga on tegu? Kas oled rühmas aktiivne osaleja või pigem vaatleja? Milliseid eneseesitlusviise 

(kasutajanimed, staatused, sloganid, avatarid, fotod, videod, tekstsõnumid) rühmas kasutatakse? Kuivõrd 

on need mõjutatud konkreetse virtuaalrühma pakutavatest tehnoloogilistest võimalustest ning kuivõrd 

osalejate ühistest huvidest? Milliseid eneseesitlusviise kasutad? Miks just selliseid? Kas imidž, mille 

endast rühmas loonud oled, erineb sellest, millise pildi oled endast loonud mõnes teises virtuaalrühmas? 

Kas ja kuidas erineb see, kuidas sa ennast virtuaalrühmas esitled, sinu identiteedist väljaspool Internetti? 

Kas rühmaliikmete vahel võib täheldada teatud rollisuhteid (uustulnukad, teadjad vm)? Kuidas erinevad 

rollid rühmasuhtluses esile tulevad? Kuhu paigutud sina? 

 

Kas virtuaalrühmal, kus osaled, on ametlikke ja/või mitteametlikke reegleid, mida selles osalejad täitma 

peavad? Miks osaled just selles virtuaalrühmas? Mis ühendab sind teiste osalejatega? Millised on sinu 

igapäevased tegevused, ajaviited selles rühmas? Kas rühmal on väljakujunenud traditsioone, mida 

järgitakse/järgid (nt rühmaliikmete sünnipäevade meelespidamine suhtluskeskkonnas vm). 

 

Hiiemäe, Reet 2014. Rollid ja rollikäitumine interneti esoteerikafoorumites. – M. Kõiva (koost.), Maailm 

ja multitasking. Tänapäeva folkloorist 10. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Lk 109–132. 

 

Pilt, Maili 2014. Kohtumispaik internetifoorum. Sissevaateid virtuaalrühma kollektiivsusesse. – M. Kõiva 

(koost.), Maailm ja multitasking. Tänapäeva folkloorist 10. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi 

Teaduskirjastus. Lk 21–48. 

 

Reinaus, Reeli 2008. Enesepresentatsioon Perekoolis. – M. Hiiemäe, L. Saarlo (toim.), Tonditosin. Pro 

Folkloristica XIV. Lk 160–181. 

 

 

TEEMAD VANEMALE VANUSERÜHMALE 

 

14. Isamaal sündinud asjust: rahvaluulekogumine ja rahvuslik ärkamisaeg 

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/usund/eesti/koiva.pdf
http://www.folklore.ee/tagused/nr2/ergopag.htm
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Juhuslikke teateid eesti rahvaluulest on Eesti aladelt kirja pandud juba 11. sajandist. Üldrahvalik 

folkloorikogumine algas aga 19. sajandil ning on osa eestlaste rahvuslikust ärkamisajast. 1888. aastal 

kutsus Jakob Hurt Eestimaa ärksamaid poegi ja tütreid rahvaluulet kirja panema. Nii kujunes kaastööliste-

kirjasaatjate võrk, kuhu kuulus üle 1400 inimese. Nende kirjapanekuid säilitatakse Eesti Rahvaluule 

Arhiivis Jakob Hurda rahvaluulekogus. 

 

Mis motiveeris neid inimesi oma igapäevategemiste kõrvalt rahvaluulekogumisega tegelema? Milliseid 

väärtusi rõhutas üleskutsetes Jakob Hurt? Mida kogujad ise oma kirjapanekuid kirjeldades esile toovad? 

Kes nad ametilt olid? Sellistele küsimustele vastamiseks pead tutvuma Jakob Hurda kõnedega ja 

kirjutistega tema kogumistöö kohta ning vaatama kogujate kirju originaalkäsikirjadest, mis on 

kättesaadavad Eesti Kirjandusmuuseumi andmebaasis Kivike aadressil http://kivike.kirmus.ee.  

 

Andmebaasi kasutamine 

Mine avalehelt https://kivike.kirmus.ee liitotsingu vaatesse. Tee seal otsing selliste tunnustega: 

Leitav: Pala 

Arhiiv: ERA 

Kataloog: H: Jakob Hurda rahvaluulekogu 

Kui oled valinud arhiivi ja kataloogi, mine rippmenüüsse, mille kohal on selle kasutamise tutvustus: 

„Otsimiseks konkreetse tunnuse sisust, kliki allolevas reas nupul  ja vali nimekirjast sobiv tunnus. 

Valiku „ükskõik mis“ korral otsitakse kõigi nimekirjas olevate tunnuste sisust.“ 

Leia sellest rippmenüüst „žanr“ ja trüki tekstikasti „kiri“. 

Kui soovid veel täpsemalt, nt mõne tunnuse (nt koguja nime) alusel, kliki „lisa täiendav kitsendus“ ja 

kasuta sama rippmenüüd. 

Tulemuseks peaksid saama umbes 700 kirja. Kitsenda otsingut kas piirkonna, ajavahemiku, koguja nime 

või muul alusel. 

Suurem osa kirju on käsikirjast arvutisse trükitud, need leiad, kui klikid „Teksistuste vaade“, seal on neid 

umbes 500. Sealt saad need ka txt- või csv-failina enda arvutisse salvestada. Kui soovid, võid vaadata ka 

käsikirjalisi kirju skaneeritud köite pdf- või jpg-failist. Suuremaid faile näed, kui oled ID-kaardiga sisse 

loginud. 

 

Arukask, Madis 2007. Jakob Hurt modernse maailmavaate saadikuna 19. sajandi eesti kultuuripildis. – M. 

Arukask (toim.), Muutused, erinevused ja kohanemised eesti kultuuriruumis ja selle naabruses. Viljandi: 

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. Lk 11–30. 

Hurt, Jakob 1989. Mida rahvamälestustest pidada. Tallinn: Eesti Raamat.  

Kikas, Katre 2013. Ajakirjandus Jakob Hurda ja Matthias Johann Eiseni tegevuse mõtestajana. – Keel ja 

Kirjandus 5. Lk 333–350. Internetis: http://kjk.eki.ee/ee/issues/2013/5/353 

 

Laar, Mart; Saukas, Rein; Tedre, Ülo 1989. Jakob Hurt 1839–1907. Tallinn: Eesti Raamat. 

Labi, Kanni 2005. Regilaulukeelest kirjakeeleks. Jakob Hurda kaastöölise vaatepunkt. – Emakeele Seltsi 

Aastaraamat 51. Lk 38–60. 

Leete, Art; Tedre, Ülo; Valk, Ülo; Viires, Ants 2008. Uurimislugu. – Eesti Rahvakultuur. Tallinn: Eesti 

Entsüklopeediakirjastus. Lk 15–39. 

 

 

15. Rahvussuhted folklooris 

 

Naljade, lugude ja uskumustega erinevate rahvaste esindajatest luuakse kokkukuuluvustunnet ja 

http://kivike.kirmus.ee/
https://kivike.kirmus.ee/
internetis:%20http://kjk.eki.ee/ee/issues/2013/5/353
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tõmmatakse piire „meie” ning „nende” vahele, keda enda hulka kuuluvaks ei peeta. Samuti aitab folkloor 

rühma piiride üle arutleda ning võõrast ja uut oma kogemusmaailma sobitada. Sealjuures on erinevate 

folkloorižanride suhe tegelikkusesse erinev. Anekdootides, kus kolme rahva esindajad omavahel mõõtu 

võtavad, põimub reaalsus fantaasia ja absurdiga. Lood jutustaja isiklikest kokkupuudetest mõne teise 

rahva ja kultuuri esindajatega kas kodus või puhkusereisil on seevastu pigem usutavad.  

 

Teema kutsub talletama ja analüüsima anekdoote, keerdküsimusi, uskumusi, tänapäeva muistendeid ja 

teisi jutte, mis käsitlevad teatud rahva esindajaid või suhteid erinevate rahvaste vahel. Kes räägib lugusid 

või nalju kelle kohta? Kus, millal ja kuidas? Milliseid stereotüüpe on võimalik välja tuua? Mida teatud 

rahvusrühma kohta usutakse? Kuidas erinevad anekdoodid lugudest, mis jutustavad väidetavalt 

tõestisündinud juhtumistest?  

 

Materjali kogumist saad alustada sulle juba tuttavate lugude ja naljade jäädvustamisest. Samuti võid 

korraldada (grupi)intervjuusid, kaaslaste käest kuuldut jooksvalt kirja panna või koguda materjale 

ajakirjandusest ja sotsiaalmeediast. Analüüsi seisukohast on oluline salvestada informatsiooni situatsiooni 

kohta, milles nalja või juttu esitati: kes esitas seda kellele, kus ja millal, miks ja kuidas ning millised olid 

reaktsioonid? Kui on tegemist kirjaliku allikaga, siis milliseid illustratsioone on kasutatud? Konkreetse 

esitussituatsiooni kõrval on oluline ka laiem ühiskondlik ja kultuuriline kontekst, mida folkloor nii 

peegeldab kui kujundab. 

 

Kalmre, Eda 2007. Võõraviha lõhenenud ühiskonna folklooris: kuulujutud kannibalismist sõjajärgses 

Eestis. – Keel ja Kirjandus 8. Lk 593–609. 

 

Kõiva, Mare; Vesik, Liisa 2014. Eestlaste arvamus eurooplastest I. Etnilistest stereotüüpidest. – M. Kõiva 

(koost.), Maailm ja multitasking. Tänapäeva folkloorist 10. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi 

Teaduskirjastus. Lk 201–220. 

 

Laineste, Liisi 2005. Tegelased Eesti etnilises huumoris. – Mäetagused 28. Lk 9–76. 

Internetis: http://www.folklore.ee/tagused/nr28/laineste.pdf 

  

Tuisk, Astrid 2010. Kolme rahva anekdoodid lastepärimuses: viisteist aastat hiljem. – E. Kalmre  

(toim.), Tulnukad ja internetilapsed. Uurimusi laste- ja noortekultuurist. Tänapäeva folkloorist 8. Tartu: 

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Lk 163–186. 

 

16. Õde ja vend rahvalaulus ja/või muinasjuttudes 

Käesoleva teema all võid keskenduda kas ainult rahvalauludele, ainult muinasjuttudele või nii 

rahvalauludele kui ka muinasjuttudele. Kasuta regilauluväljaandeid või andmebaasi 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/ ning leia, mismoodi on neis kujutatud tegelaspaari õde ja 

vend. (Teemapüstitus eeldab, et mõistad õde ja venda ühe pere laste tähenduses, mitte laiemas eakaaslaste 

tähenduses, nagu see esineb mõnikord regilauludes.) Kas õde või venda kujutatakse 

algatusvõimelisemana? Kas on võimalik öelda, et üks neist on muinasjutu/rahvalaulu peategelane? 

Millised suhted on õel ja vennal? Analüüsi muinasjutu, muistendi ja regilaulu õde ja venda. Vali 

imemuinasjuttude antoloogiast välja muinasjutud, kus tegutseb õe-venna tegelaspaar ning analüüsi 

tegelaspaari omavahelist suhet. Mismoodi see muutub süžee arenedes? Kas õde ja vend tegutsevad sama 

eesmärgi nimel või kumbki omaette? Millised tegelased on neis juttudes lisaks vennale ja õele ning 

milline on nende roll süžees?  

http://www.folklore.ee/tagused/nr28/laineste.pdf
http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/
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Püstita mõni võrdlev uurimisküsimus. Võid võrrelda eesti regilaule ja eesti muinasjutte või eesti 

rahvajutte teiste rahvaste juttudega. Milline on õe ja venna suhe eesti muinasjuttudes võrreldes 

sugulasrahvaste muinasjuttudega? Milline on õe ja venna suhe eesti muinasjuttudes võrreldes saksa või 

muude Lääne-Euroopa rahvaste muinasjuttudega (võid kasutada nt vendade Grimmide muinasjutte)?  

R. Järv, M. Kaasik, K. Toomeos-Orglaan (koost. ja toim.) 2009. Eesti muinasjutud I: 1. Imemuinasjutud 

(Monumenta Estoniae Antiquae V.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. 

Metsvahi, Merili 2014. Varasem perekondlik korraldus ja õe-venna intsesti teema rahvaluules – Vikerkaar 

7/8. Lk 123–137. 

Lintrop, Aado 2000. Suur tamm ja õde-venda. - Mäetagused 13. Lk 24–42. Internetis: 

http://www.folklore.ee/tagused/nr13/suurtamm.htm 

Kippar, Pille (koost. ja tõlk.) 2002. Sugulaste muinasjutud: valimik soome-ugri rahvaste jutte. Tallinn: 

Angestel. 

Salve, Kristi (koost.) 1993. Vepsa muinasjutte. Tallinn: Perioodika. 

 

17. Selgeltnägijate ja teadjate kujutamine meedias 

 

Selgeltnägijatest, nõidadest, maagidest ja imeravijatest rääkimine pole enam paranähtustele keskenduvate 

ajakirjade pärusmaa, vaid nende elust ja tegevusest teavitavad meid ka peavoolu meediakanalid. Soovime, 

et analüüsiksid enda valitud meediaintervjuude, artiklite ja/või saadete põhjal nende eriliste inimeste 

kujutamise viise. Kas neid kujutatakse pigem positiivselt või negatiivselt? Milliseid korduvaid motiive 

oled neid käsitlevates artiklites/saadetes tähele pannud? Milliseid motiive rõhutavad need inimesed endast 

rääkides ise? Milliseid vahendeid kasutatakse, et veenda kaasinimesi oma võimete ehtsuses või 

tõhususes? Kust on nende inimeste sõnul nende erilised võimed pärit? Milliseid nimetusi nad enda ja oma 

tegevuse kohta kasutavad? Kuivõrd märkad erinevate õpetuste kombineerimist (nt vana eesti rahvausk, 

eksootilised usundid ja kvantteooriad-maatriksid jms)? Mis on sinu arvates sellise motiivivaliku 

põhjused/eesmärgid? Miks need inimesed oma salajastest oskustest avalikult räägivad? Milline on sinu 

arvates suhtumine vaimsetesse õpetajatesse ja alternatiivravijatesse Eestis üldiselt? Mis on seda suhtumist 

kujundanud? Allikatena võid kasutada näiteks ajakirjas „Naised“ ilmunud persoonilugusid, telesarja 

„Selgeltnägijate tuleproov“ või telesaadet „Maatriks“. 

 

Lõhmus, Maarja 2000. Kust otsida meediatekstide sotsiaalset põhja? – M. Kõiva (toim.), Meedia. 

Folkloor. Mütoloogia. Tänapäeva folkloorist III. Tartu: Eesti Kirjandusmuusem. Lk 153–160. Internetis: 

http://www.folklore.ee/pubte/meedia/ 

 

Hiiemäe, Reet 2013. Rollid ja rollikäitumine interneti esoteerikafoorumites. –  M. Kõiva (toim.), Maailm 

ja multitasking. Tänapäeva folkloorist 10. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Lk 109–132. 

 

Uibu, Marko; Saluste, Marju 2013. Lugejate virtuaalne kogukond: kirjandus ja ajakirjandus vaimsete-

esoteeriliste ideede kandja ja levitajana. – M. Uibu (toim.), Mitut usku Eesti III. Valik usundiloolisi 

uurimusi: uue vaimsuse eri. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Lk 79–106. 

 

18. Kes ma päriselt olen? Päritolust ja iseloomust 

 

http://www.folklore.ee/tagused/nr13/suurtamm.htm
http://www.folklore.ee/pubte/meedia/
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Materjali kogumiseks võib lisaks ankeetküsitlusele või intervjueerimisele kasutada temaatiliste 

vestlusõhtute lindistusi või märkmeid nendest. On siiski oluline, et materjal oleks sisuliselt ühtne ning 

järeldusi ei tehtaks vaid ühe-kahe vestluse pinnalt. Arutelu võib sisaldada küsimusi nagu, kuidas on nimed 

saadud? Kas inimese nimel on tähendus (erinevad perekonnalood nime panekust)? Kas perekondades on 

räägitud kadunud sugulaste iseloomuomaduste edasielamisest nende järglastes? Kas võõrad kohad või 

situatsioonid on tundunud juba kord olnutena? Kui palju ning mil viisil mõjutab inimese iseloomu tähtede 

seis? Kui palju ning millistes situatsioonides loetakse horoskoope, räägitakse neist? Kuidas mõeldakse 

eelmistest eludest? Mis on inimese „mina“ – kas kaasasündinud, eelmistest eludest kaasa antud, elu 

jooksul kujunev, või on selle kohta mõni muu seletus. Kas inimese iseloomu määrab vaid see, millega 

puututakse kokku oma tavaelus, või mõjutab meid ka miski väline?  

 

Nii materjali kogudes kui seda analüüsides on tähtis säilitada vaatlev, analüüsiv vaatepunkt. See ei 

tähenda, et ei võiks kasutada oma elust või perekonnast pärit lugusid. Tähelepanu peab pöörama sellele, et 

nii materjal kui analüüs oleks püstitatud uurimisküsimuste kaudu sidus, kuna teema pakub võrdlemisi laia 

aruteluskaalat. 

 

Stahl, Sandra K.D. 1983. Jutud isiklikest kogemustest. Tlk. M. Kõiva – VTK raamat. 

http://www.folklore.ee/seminar/pen.html 

 

Dundes, Alan 2002. Identiteedi määratlemine folkloori kaudu. (Tlk. E. Lepp) – A. Dundes, Kes on 

rahvas? Valik esseid folkloristikast. Tallinn: Varrak. Lk 33–69. 

 

19. Saladuslik keskkond: lugusid erilistest kohtadest 

 

Selle teema all ootame lugusid ebatavalistest juhtumistest ning nende võimalikest seletustest: 

kummitusmajad, rohuringid, erilised kivid, energiakohad, ufokontaktid. Allikateks võivad olla nii 

internetimaterjalid (nt foorumid) kui iseseisev kogumistöö. Hajususe vältimiseks peaks kogutud materjal 

olema omavahel seotud kas allikate poolest või uurimisküsimuse kaudu (nt uurida üksnes kummitavaid 

kohti oma koduümbruses; analüüsida kindlat temaatikat ufolugudes Para-webi näitel vms). Milliseid 

lugusid teatakse? Kuidas neid seletatakse? Kas nendega on seotud hirme, põnevust, põlastust? Kas ja 

kuidas neid kohti uuritakse (külastatakse, filmitakse, pildistatakse erinevate vahenditega)? Kuidas seda 

teadmist jagatakse?  

Kivari, Kristel 2013. Esoteeriline pärimus Kirna mõisas ja maagial põhinevad mõistmisviisid.– 

Mäetagused 54. Lk 185–212. Internetis: http://www.folklore.ee/tagused/nr54/kivari.pdf 

20. Turism ja usund: rännakutest ja sihtkohtadest 

Teemat on võimalik lahendada kahel viisil: analüüsida oma kodukohas või kaugemal külastatavaid 

reisisihtkohti, st. seda, milliseid lugusid nende kohta räägitakse (nt. kummitavad mõisad). Teiseks 

võimaluseks on leida inimesi, kelle rännakuid on täiendanud mõni vaimne huvi, kes on valinud 

sihtkohaks mõne „looga“ paiga, samuti neid, kes külastavad kohti mingi õppegrupiga (jooga-, 

meditatsiooni vms laagrid ja kursused). Tähelepanu alla võiks võtta uuemad sihtkohad (väerajad, 

energiasambad, tervendavad kohad, aga ka hiied ja looduslikud pühakohad). Mis motiividel ning kuidas 

nendesse kohtadesse satuti? Millised on käitumiseeskirjad, lood, kogemused, tähelepanekud? Kes on 

õpetajad, teejuhid? Kas ning kellega neid läbielamisi arutletakse ning mida need kogemused tähendavad? 

Teemana võiks käsitleda ka kirikukogudustes või individuaalselt ette võetavaid palverännakuid (nii Eestis 

kui välismaal). Kas seda tehakse kindlal eesmärgil, grupiga? Millised on sihtmärgid, eelinfo ning lood?  

 

Kõiva, Mare, Andreas Kuperjanov 2014. Druže Tito, Sveti Rilski. Sissevaateid tänapäevasesse 

http://www.folklore.ee/seminar/pen.html
http://www.folklore.ee/tagused/nr54/kivari.pdf
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palverännakute traditsiooni. – Mäetagused 54. Lk 67–96. Internetis: 

http://www.folklore.ee/tagused/nr54/koiva_kuperjanov.pdf 

 

 

21. Sotsiaalmeedias levivad väljakutsed 

 

Tänapäeva sotsiaalmeedias (Facebook, Youtube jm) levivad omalaadsed tegevused, mida on nimetatud 

väljakutseteks (Challenges). Neile on iseloomulik kiire levik ning sama kiire hääbumine. Viimasena 

lahvatas suvel-sügisel 2014 näiteks jäävee-väljakutse (Ice Bucket Challenge). 

 

Sageli on väljakutsed videopõhised ning sõnumi vastuvõtjal tuleb korrata teatud  tegevust ja esitada uus 

või hullem väljakutse uuele „ohvrile“. Ühelt poolt on väljakutsete põhimõte sarnane varem Eestis ja mujal 

maailmas levinud kettkirjade ning tänapäeva interneti-keskkonna ahelpostitustega. Kuid võrdlusjooni 

võib tõmmata ka nn „ohtlike mängudega“ (dangerous games, games of dare), kus võetakse ette tegevusi, 

mis on hulljulged või elule ja tervisele suisa ohtlikud.  

 

Väljakutsete eesmärgid on mitmekesised, mõnel neist on esiplaanil võistluslik moment, soov tõestada ja 

demonstreerida oma võimeid, teisel aga meelelahutuslik. Nende kõrval võib idee seisneda ka näiteks 

heategevuses. 

 

Antud teema all võid analüüsida nii üht kui mitut Eestis levinud väljakutset. Materjali kogumiseks on 

võimalik kasutada mõne virtuaalrühma või -võrgustiku (nt Facebook) vaatlust. Analüüsida võid ka 

isiklikku kogemust ja/või intervjueerida väljakutses osalenuid. Kust on väljakutse alguse saanud ja millal 

on see jõudnud eestikeelsesse sotsiaalmeediasse? Kirjelda väljakutset (milles see seisneb, milliseid 

erinevaid vorme võib see võtta, kas on levinud ka paroodiad sellest). Millised võivad olla väljakutse 

eesmärgid? Milliseid vajadusi see täidab? Millistes ringkondades levib? Kas sulle on esitatud väljakutset, 

kas ja miks oled selle vastu võtnud? Kuidas mõjutab väljakutse vastuvõtmine või sellest keeldumine 

vastuvõtja või keelduja imidžit? Kas vaatad videoklippe väljakutsete sooritamistest? Kas nendest 

räägitakse ka väljaspool Internetti? Kuidas väljakutsete vastuvõtjatesse või neist keeldujatesse suhtutakse? 

 

Samuti võid lahata teemakäsitlusi Eesti meediaväljaannetes. Kas teemat käsitletakse positiivselt või 

negatiivselt? Kas on institutsioone/inimesi, kes toovad välja ka mängu varjuküljed? Millised? 

 

 

 

Koostanud: Reet Hiiemäe, Kristel Kivari, Kaisa Kulasalu, Merili Metsvahi, Maili Pilt, Elo-

Hanna Seljamaa, Astrid Tuisk ja Ergo-Hart Västrik 

http://www.folklore.ee/tagused/nr54/koiva_kuperjanov.pdf

