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Alustuseks: sissevaade õpikusse ja 
folkloristi uued väljakutsed | Merili Metsvahi

Käesolev õpik on kirjutatud folkloristika üliõpilastele. Samas saavad seda 
kasutada ka kõik teised, kes soovivad talletada, mõtestada ja analüüsida 
rahvaluulet. Välitöid tegeva folkloristi huvisfääri jääb ennekõike mitte- 
institutsionaalne ja mitteametlik kultuur ning ta läheneb sellele empiiri-
liste meetodite abil. Empiiriliste meetodite puhul toetub uurija maailma 
kohta uute teadmiste loomiseks enda kogemustele. Folklorist üldjuhul ei 
testi hüpoteese, vaid jälgib maailma avatud meeltega. Ent lisaks avatud 
meeltele peab tal välitöödele minnes olema ka erialane teadmistepagas. 
Ainult nõnda muutub nähtu ja kuuldu talle tähenduslikuks ja analüüsi-
tavaks.

Eestis on folkloristlikel välitöödel pikk ajalugu. Algselt peamiselt Jakob 
Hurda (1839–1907) rikkalike kogude hoiukohaks loodud Eesti Kirjandus-
muuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis (ERAs) leidub määratu kogus rahva 
suust talletatud tekste ja helilindistusi. Enamik sellest materjalist on läbi 
uurimata ja avaldamata ning seal leidub nii palju avastamis- ja analüüsi-
misväärset, et ainest ja inspiratsiooni võiks saada sadu folkloriste. 

Ent folkloor ei ole ainult minevikuline, tänapäevalgi on meie ümber 
palju rahvaluulet ning seda tekib aina juurde. Ühelt poolt on folkloori 
levik tänuväärne, sest see aitab leevendada ühiskondlikke pingeid. Seda 
rolli on täitnud läbi aegade paljud rahvaluule väljendusvormid ja -žanrid 
(naljandid, anekdoodid, külalaulud, paroodiad, internetimeemid jne), 
millest on arhiiviriiulitele jõudnud küll ainult üliväike osa. Teiselt poolt 
aga võib folkloor ühiskonda pingeid ka juurde luua, võimendades näiteks 
stereotüüpe, mis vastandavad liiga jäigalt oma ja võõrast rühma. Et aru 
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saada, kuidas rahvaluule tänapäeva ühiskonnas toimib, on vaja teha 
välitöid.

Folkloristlike välitööde õpik on sündinud ühistest aruteludest, mis toi-
musid rohkem kui kahe aasta vältel. Intensiivne koostöötamine sai või-
malikuks tänu sellele, et kõik peatükkide autorid on Tartu Ülikooli kul-
tuuriteaduste ja kunstide instituudi eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna 
töötajad. Vaatamata ühes ja samas kohas töötamisele on autorite teoree-
tiline pagas ja uurimisteemad eripalgelised.

Õpikus tutvustatakse välitöödega seotud olulisi mõisteid ja Eesti väli-
tööde ajalugu ning antakse praktilisi teadmisi eri välitöömeetodite ja -vii-
side kohta. Kuna välitööde meetodid on kogemuspõhised ega ole õpitavad 
üheselt kindlaks määratud reeglite omandamise abil, oleme nende pare-
maks mõistmiseks lisanud õpikusse nn kogemuslugusid. Nii nimetame 
välitöid teinud inimeste kogemuste kirjeldusi, mis on põimitud peatük-
kide vahele ja halli ribaga ääristatud. Vahelugemiseks mõeldud kogemus-
lugude autorid on eri haridusliku ja tööalase taustaga kultuuriuurijad ja 
-dokumenteerijad, siiski on valdav enamik neist omandanud folklorist-
liku hariduse kas Eestis või mujal. Kogemuslood on paigutatud võimali-
kult lähestikku nende peatükkidega, millega need temaatiliselt haakuvad.

Peatükkide sisse on paigutatud teises kirjaliigis tekstiosad, millest osa 
ilmestab teoreetilist käsitlust (selle õpiku jaoks kirjutatud või mujalt pärit) 
näidete abil ning teine osa pakub välja- või kokkuvõtteid teiste teemaga 
haakuvate autorite töödest. Peatükkide järele paigutatud ülesandeid saab 
kasutada nii iseõppija kui ka välitöökursust õpetav õppejõud. 

Raamat koosneb neljast osast. Õpiku kõiki osi ja peatükke võib lugeda ka 
eraldi, mõistmise hõlbustamiseks oleme kasutanud ristviiteid. Esimeses 
osas leidub teavet selle kohta, millist rolli on täitnud folkloori talletamine 
minevikus, mismoodi seda on tehtud läbi aegade ning mil moel piiritleb 
folklorist oma välja tänapäeval.

Rahvaluuleteaduse sünd oli seotud modernse ühiskonna tekkega, mis 
enda määratlemiseks vastandus endisaegsele ning seda endisaegset hakati 
kutsuma traditsiooniliseks. Modernse—traditsioonilise vastandamise 
protsessi olid kaasatud folkloristid, kelle rahvaluule kogumise aktsioonid 
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ühelt poolt seadsid selle vastanduse oma tegevuse lähtealuseks ning 
teiselt poolt rõhutasid seda oma tegevusega veelgi enam. 20. sajandi 
lõpus kanda kinnitanud postmodernism püüdis aga lõhkuda modernse 
maailmavaate juurde kuulunud tegelikkuse vahendamise viise (õpikus 
nimetatud representatsioonikriis viitab just sellele), tuues esile muu 
hulgas ka traditsiooni konstrueerituse.

Selle nn postmodernse paradigmanihke (paradigmamuutuse) kontekstis 
mõtestasid ka folkloristid oma eesmärgid ümber. Kui enne oli huvi kesk-
mes peamiselt rahvaluule kui talletatud kogum traditsioonilisi ja poeetilisi 
tekste, siis alates 1970. aastatest pöördus folkloristide huvi üha enam rah-
valuule esituse, konteksti ja esitaja suunas. Žanri mõistest kui folkloristi 
ühest põhilisest tööriistast ei loobutud. Ent kui varem mõisteti selle all va-
hendit, mis aitas folklooripala ära tunda ning ühte või teise kategooriasse 
paigutada, siis nüüd muutus olulisemaks žanrilise pädevuse mõiste – ini-
meste võime erinevat laadi ning eri eesmärke täitvaid kõneakte esitada 
ja ära tunda. Lähenemisviisi muutudes hakati eelistama teistsuguseid os-
kussõnu: traditsiooni- või folkloorikandja asemel hakati rääkima pigem 
vestluspartnerist. Ka teised kasutusele võetud oskussõnad kõlasid kokku 
üksikisiku loovuse ja välitöödel toimuva dialoogi olulisuse rõhutamisega.

Teise osa seitsmes peatükis tuleb juttu välitöödeks valmistumisest, aga 
ka väljal kogetu dokumenteerimisest. Siin antakse ülevaate kolmest kul-
tuuriuurijale olulisest välitöömeetodist: intervjuust, osalusvaatlusest ning 
autoetnograafiast. Lisaks käsitletakse selliseid kultuuriuurijale tähtsaid 
teemasid nagu internetivälitööd ja mitmepaiksed välitööd.

Siinses õpikus ei võeta vaatluse alla kirjalikele küsitluslehtedele vasta-
mist, fotovõistlusi ega teisi kirjalikke ja pildilisi allikaloomeviise, mille 
puhul ei ole uurija ja uuritava(te) suhtlus sedavõrd vahetu. Ei käsitleta 
ka neid visuaalset aspekti sisaldavaid meetodeid, mis eeldavad küll vahe-
tut suhtlust, ent ei keskendu ainuüksi kultuuri sõnalistele väljendustele. 
Kõiki raamatus käsitletavaid välitöömeetodeid iseloomustab asjaolu, et 
nende abil luuakse ühtaegu allikad, hangitakse andmed ja tehakse algust 
tõlgendusprotsessiga.

Kuna kultuuri pole võimalik kirjeldada objektiivse kõrvalseisja positsioo-
nilt, lahus igasugusest tõlgenduslikkusest, on ülioluline intervjueeritava 
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väljaütlemised sõnasõnaliselt fikseerida. Täpne dokumenteerimine aitab 
uurijal taasluua olukorra, milles midagi sõnadesse pandi või midagi pä-
rimuslikele teadmistele tuginedes korda saadeti. Selles mõttes erinevad 
välitööd ankeetküsitlusest, mille puhul pole võimalik rekonstrueerida si-
tuatsiooni, mis ajendas küsitletavat püstitatud küsimusele teatud moel 
vastama. Folkloristliku intervjuu salvestus seevastu võimaldab analüü-
sida suulist väljendust konkreetses situatiivses kontekstis. 

Kolmandas osas on vaatluse all teemad, millega puututakse välitöid te-
hes suuremal või vähemal määral kokku, sõltumata valitud meetodist ja 
uurimisteemast. Kirjutatakse uurija ja uuritava vaheliste suhete teemast, 
sh oma ja võõra rühmaga töötamise erinevustest. Arutletakse ka uurimis- 
eetika ja refleksiivsuse üle. Nagu eetikale, nii on ka refleksiivsusele haka-
tud enam tähelepanu pöörama seoses eelpool nimetatud paradigmamuu-
tusega. Eraldi peatükk on pühendatud ka tunnetele ja kehakogemusele, 
sest just need köidavad meid tugevasti kultuuri külge.

Õpiku neljandas osas jagatakse näpunäiteid, kuidas välitöömaterjale 
vormistada. Kuna folkloristid on olnud seotud rohkem Eesti Rahvaluule 
Arhiivi kui teiste arhiivide või muuseumidega, tuuakse siin ära, kuidas on 
korrastatud välitöömaterjale just ERA süsteemist lähtuvalt ning kuidas 
sealt leida varem talletatud materjali. Igaüks, kes oma intervjuumaterja-
lid ERAle esitab, saab lisaks materjalide korrastamise kogemusele seda-
kaudu ka parema ettekujutuse, kuidas on loodud sealsed varasemad alli-
kad. Nii intervjueerimise kui ka materjalide korrastamise kogemus kulub 
marjaks ära igale folkloristile, aga eriti just sellele, kes teeb arhiivipõhist 
uurimistööd. Ent välitöömaterjale ei leidu mitte ainult ERAs, vaid ka teis-
tes arhiivides. Viimases peatükis on toodud näide Eesti Kirjandusmuu-
seumi Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist, mis vahendab välitöömaterjale 
hoopis teisel viisil.

Aga kuivõrd lähedale on humanitaar- või mistahes muul teadlasel üldse 
võimalik pääseda maailmale, kui mõista selle all päris elutegelikkust? 
Nagu öeldud, muutis postmodernism nähtavaks need vahendamisviisid 
(diskursused), mille modernism seadis maailma ja selle representat-
sioonide vahele. Neid vahendamisviise on mitmesuguseid – ka eri teadus-
harudel on need erinevad – samas ei ole üks teisest täpsem või õigem. Vähe 
sellest, postmodernismist välja kasvanud postkoloniaalne lähenemine ja 
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sellest innustust saanud mõtlejad on paljastanud, et kõikidele teadus-
harudele on oma pitseri vajutanud Lääne kultuuris juurdunud mentaalsed 
kategooriad, ent nende kasutamine ei aita adekvaatselt mõista Euroopa-
väliseid kultuure ega ühiskondi. Isegi looduse ja kultuuri eristamine ei 
ole midagi kultuurideülest, vaid valgustusajastul loodud mõttekonst-
ruktsioon. Kultuuriuurijaid aitab diskursuste rägastikus toime tulla 
refleksiivsus ning postmodernsete ideedega igati kokkukäiv püüdlus 
suunduda võimalikult otse rahvapäraste (eemiliste) kategooriate maailma 
(olgugi, et nende hilisemal vahendamisel mistahes auditooriumile tulevad 
paratamatult mängu uurija teadusharu tööriistad).

Inimesele, kes püüab orienteeruda üha mitmekesistuvamas maailmas, ei 
lähe korda postmodernne üldteoreetiline väide, et ühte suurt tõde ei ole 
olemas. Üksikisikul on oma identiteedi säilitamiseks sageli siiski tarvis 
tema elukogemuse ja mõttemaailmaga sobivat suurt narratiivi. Seda on 
võimalik leida, kui liituda sarnase maailmanägemisega üksikisikuid koon-
davate võrgustikega. Need – tänapäevasel digiajastul lihtsalt leitavad – 
võrgustikud võivad seista üksteisega vaenujalal. Kui ühel pool on alter-
natiivseid lähenemisviise eelistavad isikud ja võrgustikud, siis teisel pool 
on sageli oma status quo’d säilitada üritavad võimuesindajad või riiklikud 
struktuurid ja nende poole hoidvad indiviidid. Kui üksikisikud räägivad 
ühte, ent näiteks bio- ja koolimeditsiin või võimustruktuurid teist, võib 
ühiskonnas tekkida vastakate väärtuste pinnalt konflikte, mis ohustavad 
edasist rahulikku kooseksisteerimist.

Folklorist saab ühiskonna asjades kaasa rääkida sel moel, et ta tunneb 
õhusolevad erimeelsused või juba lahvatanud konfliktid ära ja dokumen-
teerib neid kajastavad sündmused. Ta saab talletada konflikte põhjusta-
vate pingete verbaalsed ja pildilised väljendused, nagu nt riikliku intsitut-
siooni tegevust naeruvääristav anekdoot, mõnel protestiaktsioonil peetud 
kõne, vandenõuteooriat kuulutav foorumipostitus, poliitiline grafiti jne. 
Kuna folklorist aktsepteerib erinevaid maailmanägemisviise, on ta või-
meline ära kuulama erinevate osapoolte seisukohad. Tänu empaatilisele 
kuulamisoskusele ja võimele vaadelda ümbritsevat terava pilguga avane-
vad folkloristile uksed erinevatesse maailmadesse, misläbi on võimalik 
ühiskondlikke protsesse sügavamalt mõista. Nüüdisaeg esitab folkloristi-
dele ja teistele kultuuriuurijatele väljakutse neid eri eemiliste arusaama-
dega maailmu üksteisele vahendada ja lähendada.
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Folkloori talletamine ja talletajad
Madis Arukask

Meid ümbritsev mitmekesisus, uurima ja avastama kutsuv tegelikkus on 
osati meile tuttav, aga paljuski ka tundmatu. Inimese uurimine tähendab 
ennekõike tema käitumise ja kultuuriliste väljenduste uurimist. Sageli on 
need teadvustamatud ja nii sissekasvanud, et inimene ise ei omistagi neile 
erilist tähelepanu. Nii on folkloor ehk rahvaluule vitaalne, kuigi kohati 
raskesti hoomatav inimkultuuri ja -tegevuse väljendusvorm. Folkloori 
olemasolu on niivõrd iseenesestmõistetav, et me saaksime sellest kõige 
lihtsamini aru alles siis, kui seda ühtäkki enam meie vahel ega ümber ei 
oleks. Kujutlege end kõnelemas ilma stereotüüpseid väljendeid (kilde, pa-
roole) kasutamata, spordivõistlusi ilma fännide iseloomuliku kisakoorita 
või elukogenud inimesi ilma neile omase sõnalisse või ka sõnadeta väljen-
dusse kätketud elutarkusteta. Folkloor ja folkloorne väljenduslikkus on 
seega otsekui liim, mis meie igapäevast elutegevust koos hoiab ning seda 
sisustab.

Folkloor on olnud argitõeluse loomise vahend aastatuhandeid ning on seda 
nüüdki. Teadlikult või teadvustamata on folkloori kogu aeg märgatud ja 
ka kogutud. Juba ammu enne folkloristika ja ühiskonnateaduste teket võis 
võõraste kultuuride kirjeldusi kohata kroonikates või reisikirjades ning 
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sellised varased sissevaated on olemuselt sageli folkloorsed või folkloori 
kajastavad (vrd ka ptk Folkloori jäädvustusviiside muutumine > Juhuslikest 
kirjapanekutest keskajal valgustus- ja romantismiajastu uurimusteni). 
Nende kaudu on üritatud võõrast endale arusaadavamaks teha, ehkki tihti 
tõepärasusele lõivu makstes. Folkloori abil on määratletud enda kuuluvust 
ja identiteeti. Just folklooris selle sõna kõige laiemas mõttes esiletulevate 
ilmingute abil on saadud nimetada ja kirjeldada nii oma kui ka võõrast, 
tehes seda ühtlasi mingil stereotüüpsel viisil. Folkloor on seega nii sisu 
kui ka pakend eksistentsiaalselt olulise äratundmisel ja tundmaõppimisel, 
selle omavahelisel kommunikeerimisel, aga ka kunstiliselt viimistletud 
esitamisel, milleks inimestel on alati kalduvusi. Isegi usk on suures osas 
folkloorne, kuivõrd sügavaid religioosseid tundeid kutsutakse sageli esile 
ja antakse edasi läbi väljakujunenud rahvaluulelise võttestiku.

Kui kitsalt või laialt?

Et folkloori koguda, peame endale teadvustama, mida ja milleks me jääd-
vustada tahame. On võimatu talletada kogu kultuurilist käitumist pide-
valt ja tervikuna, olgu see kasvõi mõne väikesearvulise etnilise rühma, 
sotsiaalse erialagrupi või üksikisiku oma. Selgelt püstitatud uurimisüles-
anne lubab folkloristil oma tegevust paremini piiritleda, jättes muu väljal 
esiletuleva esmase tähelepanu alt kõrvale. Teadmine, mida konkreetselt 
talletada, tingib ka jäädvustusviisi üksikasjad.

Hõlpsam on märgata tavalisest erinevat. Seega on mõnevõrra lihtsam 
jäädvustada ja uurida nähtusi, mis paiknevad kultuuriliselt, ajaliselt või 
ruumiliselt kaugemal ning erinevad uurija tavapärasest ümbrusest. Tei-
sest küljest eeldab see vajalikul määral võõra materjali tundmist, milleks 
tuleb teha eeltööd. Kaasaegses folkloristikas talletatakse ja uuritakse ka 
endale hästi tuttavat ainest – perekonnalugusid, siinsamas toimetavate 
noorte kultuurilist käitumist, erinevaid popkultuuri ilminguid või muud 
igapäevaselt lähedasemat.

Küsimusele, milleks folkloori jäädvustada, saame leida ajas ja ruumis 
erinevaid vastuseid. Professionaalse folkloristi huvi rahvaluule kogumise 
vastu on enamasti teaduslik. Välitöid tehakse sageli mingi konkreetse    
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uurimuse teostamiseks. Kui teadlast huvitab mingi nähtus või teema, on 
ainese jäädvustamine üks tema uurimistöö etappidest. Sarnaselt ko-
guvad vajalikku allikmaterjali ka teiste teadusharude esindajad, seda ka 
väljaspool humanitaar- ja sotsiaalteadusi, kasutades selleks loomulikult 
vastavaid meetodeid.

Tegelikkuses ei ole teaduslik folkloori jäädvustamine aga sugugi nii ühe-
suunaline ja üheplaaniline nähtus. Folkloori on kogutud ka selleks, et ar-
hiivikogud esindaksid eesti folkloorinähtusi kogu nende mitmekesisuses, 
moodustades võimalikult laiapõhjalise ja mitmekesise teadmus- ja uuri-
misbaasi, täites nii teadlaste kui ühiskonna vajadusi. Kogenud folklorist 
ei tee välitöid üksnes mingit temaatiliselt piiritletud üksikküsimust kä-
sitledes. Vastupidi, välitöine vaatevinkel võib olla ka ta igapäevaelu loo-
mulik osa, elukutsega väljakujunenud viis inimesi ja kultuuri silmata. Nii 
saab folklorist kogu aeg teha tähelepanekuid – kasvõi lühimärkmete või 
kiirelt võetud fotona, isegi mälestustena – ja jätta need sahtlisse ootama 
või teadvusse settima, et soovi korral nende juurde kunagi tõsisemalt ta-
gasi pöörduda. Pidevate ülestähenduste tegemine huvipakkuvatest näh-
tustest oli näiteks folkloorihuvilise keeleteadlase akadeemik Paul Ariste 
(1905–1990) eluaegne harjumus, ilma et tal endalgi oleks esialgu olnud 
selget plaani talletatuga edasi töötamiseks. Vahel võib juhtuda, et sarnast 
materjali koguneb aja jooksul juurde ning lõpuks saab huvitav, kuid tähe-
lepanu juhuslikult köitnud ja ülestähendustes või teadvuses alal hoitud 
materjal tõukeks pikaajalisele uurimistööle. Sellised juhud ei ole sugugi 
haruldased, kuivõrd teaduslikuks tegevuseks on olulised nii huvi kui tä-
helepanuvõime.

P. Ariste isik, kelles teaduslik uurijahuvi põimus inimliku entusiasmiga, tu-
leb hästi esile järgnevas kogumispäeviku lõigus, milles ta jagas oma emot-
sioone 1942. aastal esimest korda Vadjamaad külastades: 

Vadja innustab. Ja peaa kiilsõna si on, et peab kiirustama. Järgmised uurijad või-
vad siit leida küll vadja keele kõnelejaid, kuid kiiresti kaovad need, kes tunnevad 
vana maailma. 

Ariste, Paul 2005. Vadja päevikud 1942–1980. Litteraria. Eesti kultuuriloo al-
likmaterjale 22. Koost. Ergo-Hart Västrik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 
lk 45.
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Kuhu, kellele ja milleks?

Eesti folkloristikas on olnud heaks tavaks teha kogutud materjalid kätte-
saadavaks ka teistele uurijatele – juhul, kui selleks on olemas uuritavate 
nõusolek. Sel juhul tuleb arvestada kogutud ainesele rakendatavate pii-
rangutega, nt peab olema tagatud vestluspartnerite ja asjasse puutuvate 
isikute anonüümsus, kui seda soovitakse või kui selle järele on vajadus. 
Elukestvate tähelepanekute puhul ei saa loomulikult eeldada kõige mär-
gatu ja ühel või teisel moel ülestähendatu kommenteeritud ja korrastatud 
esitamist avalikuks kasutuseks – seda enam, et inimeste ja kultuuri uuri-
mine on sageli väga tundlik tegevus.

Üksnes enda tarbeks ja enda käsutusse jääva materjali talletamine folk-
loristikas tõestab ka nihet antropoloogilise uurimise suunas. Viimases on 
uurija isiklik suhe uurimisobjektiga esmaeelduseks ning välitööde käigus 
saadav materjal võibki jääda vaid teadlase valdusse. Nii või teisiti, folk-
loori jäädvustamine nii etteplaneeritud aktsiooni kui ka juhuslikemate 
talletustena saab olla edasise teadusliku uurimistöö materjaliks.

Siiski võime kohata ka teisi põhjusi rahvaluule dokumenteerimiseks. Need 
võivad olla seotud teaduslike eesmärkidega, või ajendatud muudest ühis-
kondlikest või isegi poliitilistest motiividest. Pilk folkloristika ajalukku 
avab meie ees hoopis kollektiivsema ettekujutuse folkloorist ja „nõudluse“ 
selle kogumise järele. Uusaegses Euroopas kujunes just folkloor 18.–19. 
sajandil selleks ressursiks, millest sai energiat rahvuslik emantsipeeru-
mine ja moderniseerumine paljudes maades. Iseäranis Ida-Euroopa rah-
vastel, aga ka iirlastel oli folkloor ühiskondlik-poliitiline garantii ja kul-
tuuriline tõestus, et ollakse rahvusena tõsiseltvõetavalt olemas. Folkloor 
ei olnud seega mitte üksnes rahvapärane kunst või ilu, vaid oluline kapi-
tal, mida sai argumendina välja käia ja millest võis seejärel asuda edasi 
arendama moodsat rahvuskultuuri.

Eesti kultuurilugu on selle kõige otsesem tunnistaja. Näiteks ei oleks ole-
mas Eesti ärkamisaega ilma „Kalevipojata“. Eepose saamislugu on otse-
selt seotud rahvaluule kogumist ja uurimist sisaldavate eeltöödega. Rah-
vuse tekke, „Kalevipoja“ ja folkloori seosed on olnud sedavõrd tihedad, et 
eepost on peetud pikka aega mitmel pool eesti rahvaluule näiteks. Teame 
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tänapäeval, et teaduslikust seisukohast see vaade kriitikat ei kannata. 
„Kalevipoja“ folklooriga samastamisel võib olla aga ideoloogiline maik. 
Nii nagu algupärane folkloor traditsioonilises kultuuris, on poolrahvapä-
rane eepos uuemal ajal töötanud identiteedi markeri ja tugevdajana.

Moderniseerumisperioodil oli folkloor seega iseäranis oluline kultuurilise 
enesekirjelduse loomiseks ning seeläbi ka rahvusliku eneseteadvuse 
tõstmiseks. „Kalevipoja“-protsessi järel 19. sajandi teisel poolel hakati 
Eestis folkloori sihipäraselt teaduslikult jäädvustama ja arhiveerima. 
Selle töö suuri pioneere oli Jakob Hurt, tema kõrval Matthias Johann 
Eisen, Jaan Bergmann, Jaan Jõgever, Oskar Kallas ning paljud teised 
toonased haritlased, aga ka kohapealsed entusiastid. Sel epohhil tähistas 
folkloori kogumine spetsiifilise teadusliku huvi kasvu, kuid samas ka 
ajastulist vajadust distantseeruda traditsioonilisest kultuuritüübist, et 
saada rahvusena mitmekesisemaks, kui võimaldas seni domineerinud 
talupoeglik elulaad. Modernne rahvus ei saanud põhineda paikkondlikel 
kogukondadel, suulisel kultuuritüübil ja arhailistel teadmistel. Folkloori 
asuti koguma, et „päästa“ muidu kaotsimineva ja ununema hakkava 
elulaadi ilminguid (vt ka ptk Uurija suhe uuritavatega > Uuritavad 
uurijate keeles). Folkloori talletamine arhiivi hakkas aga ühtlasi 
sümboolselt tähistama seda, et üks kultuuriline arenguetapp on läbi 
saanud ning et mineviku ja kaasaja vahele tuleb tõmmata eraldusjoon.

Nii rahvaluule teaduslik kogumine ja uurimine kui ka selle baasilt uue 
rahvusliku kultuuri edasiarendamine tähendas niisiis distantsi võtmist 
varasemast. Tuleviku jaoks ei olnud vaja jäädvustada rahva seas ringle-
vaid lugusid ja laule ning suulise suhtlemise viise kogu nende mitmeke-
sisuses. Kõrgelt hinnati ja distantsilt suudeti jälgida vaid kokkuleppelist 
valikut „vanavarast“. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses jäädvustatud 
folkloor ja sellest sündinud teaduslikud või populaarsed publikatsioonid 
olid tunnistuseks traditsioonilise rahvapärimuse olemasolust ning ära-
tõukepunkt uude, teistsugusesse tulevikku. Metafoorselt väljendudes oli 
ärkamisajal vaja folkloori koguda endale väärilise mineviku loomiseks ja 
lähtekoha tsementeerimiseks tulevikku siirdumisel. 

Kaarle Krohn kirjutab 1926. aastal ilmunud teadusliku regilauluväljaande 
„Eesti rahvalaulud Dr. Jakob Hurda ja teiste kogudest“ esimese köite sisse-
juhatuse alguses tagasivaatavalt kogumistöö olulisusest:
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Poolesaja aasta eest avaldas Jakob Hurt mõtte, et tuleks täielik kogu muistseid 
eesti rahvalaulusid välja anda. See mõte oli julge, sest laulude korjamisega oli 
alles algust tehtud; enne Hurta ei olnud tervest Eestist kahte tuhandetki laulu 
kirja pandud; neist oli [Alexander Heinrich] Neus umbes 350 trükki annud 
nime all „Ehstnische Volkslieder“, 1850–1852. Ise oli Hurt 1860. aastatel sugu-
laste abiga põhjaliku korjamise oma kodukihelkonnas Põlvas ette võtnud, mille 
laulud, umbes pooltuhat üleskirjutist, ta 1875, 1876 ja 1886 kolmes andes laskis 
trükkida. Need olid „Vana kannel“ nimelise lauludekogu esimene osa. See kogu 
pidi kõik eesti vanad laulud kihelkondade kaupa sisaldama.

Krohn, Kaarle 1926. Sissejuhatuseks. – Eesti rahvalaulud Dr. Jakob Hurda ja 
teiste kogudest. Esimene köide. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus, lk 
XII–XV.

Ärkamisajal alanud folkloori süstemaatiline ja võimalikult lõplik talleta-
mine jätkus Eestis ka 20. sajandil – ajal, mil moodne rahvuslus oli juba 
igati elujõuliseks saamas. Ühest küljest oli selle põhjuseks kitsamast tea-
duslikust huvist tuleneva kogumise kõrval soov ja vajadus arhiveerida 
kadumisele määratud folkloorižanre – neid laule, jutte ja kombeid, mis 
loomulikena eksisteerisid üksnes kindlas kultuurikeskkonnas. Folkloristi 
ülesanne kogumistööl oli võrreldav mingit looduslikku kooslust täielikult 
kirjeldada püüdva bioloogi üritusega – ta pidi tabama ja talletama erine-
vate rahvaluuležanride tekstid ning nende ühiskondliku tagapõhja: kus, 
millal, kuidas ja kelle poolt folklooritekst esitati. Tekstide taguse konteksti 
kirjeldamiseks ei jagunud veel 20. sajandi esimesel poolel kõigil kogujatel 
piisavalt arusaamist ja tähelepanu, tehnilistest vahenditest kõnelemata. 
Loomulikult tulenes see otseselt toonasest uurimistrendist. Selles osas 
erinevad kaasaegsete folkloristide tööd ning jäädvustusmeetodid sageli 
juba märgatavalt.

20. sajandil said Eestis hoo sisse kesksete uurimisasutuste (ERM, 
ERA jt) algatatud temaatilised kogumiskampaaniad või -võistlused, 
mis põhinesid etteantud küsitluskavadel ja juhenditel. Laiaulatusliku 
kogumise näited on koolipärimuse või mõne konkreetse elatusala pärimuse 
kogumise aktsioonid. Ühtpidi on nende eesmärgiks luua detailne, edasisi 
uurijaid võimalikult üksikasjalise materjaliga varustav andmekogu, kuid 
teistpidi taotlevad need ka avarust ning püüavad haarata võimalikult laia 
teemaala. Sellise kogumistöö eesmärk ja väärtus on olnud üldkultuuriline: 
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kitsamalt teadusliku kollektsioneerimise kõrval talletada ja säilitada 
ka rahva üldist kultuurimälu. See on põhinenud eeldusel, et kui mitte 
kohe, siis kas lähemas või kaugemas tulevikus peab leiduma uurijaid või 
huvilisi, kes kogutuga mingil põhjusel tegelema hakkavad. Näeme siin taas 
rahvaluulekogumise kollektiivselt motiveeritud, kultuurilist minevikku 
tulevikuga sillastavat funktsiooni.

Rahvaluulekogumise ideoloogiline aspekt ilmnes eriti selgelt nõukogude 
perioodil. Mõneti sarnaselt, kuigi sugugi mitte samaselt ärkamisajale tee-
nis folkloorikogumine kui akt iseeneses nüüd paiguti ka kultuurilise vas-
tupanu eesmärki. „Vormilt rahvuslik“ võis neil juhtudel olla rahvuslik (ja 
mitte „sotsialistlik“) ka sisult. Saame siin kõnelda kõige muu kõrval ka ko-
gumistöö märgilisest või sümboolsest tähendusest. Kuivõrd teatud ajaloo-
listel perioodidel võib folkloor olla vägagi politiseeritud, on ootuspärane, 
et sarnast konnotatsiooni kannab ka kogumistöö. Folkloori kogumine – 
üliõpilasena, vabatahtliku huvilisena – tähendas iseäranis nõukogude ajal 
(ja ehk hiljemgi) otsekui kuulumist iselaadsesse enampühendatute ringi. 
Kui 19. sajandil tähendas folkloorikogumine materjali juurte juurest ära-
toomist, siis nüüd võis sellel olla juurte juurde tagasi siirdumise märgiline 
maik. Kahtlemata on rahvaluule talletamine kõigil aegadel mõjutanud ko-
guja isiklikku arengut, tema maailmavaadet ja edasisi valikuid. Folkloori 
jäädvustamine ei ole kunagi olnud vaba ajastu taustadest, mis on vormi-
nud ka jäädvustaja ja folkloorikandja koostöö üksikasju.

Jäädvustajad ja jäädvustatavad

Ei Eestis ega mujal maailmas pole folkloori kunagi talletanud üksnes 
eriettevalmistuse saanud teadlased ja arhiivide töötajad. Kuivõrd eeldus-
päraselt lähtuvad välitööd huvist asja vastu, on sageli olnud jäädvusta-
jateks asjaarmastajad, omakandiinimesed, kohapealsed korresponden-
did. Inimesi ajendab oma piirkonna folkloori koguma just kodu-uurijalik 
huvi. See huvi lähtub sisemisest vajadusest uurida ja väärtustada rahva-
luule kaudu oma lähemat ümbrust ning selle töö adressaadiks ei pruugi 
sageli olla laiem üldsus, vaid omakandi inimeste ring. Siiski saab ka selli-
ses uurimistöös tulla esile väärtuslikku unikaalset ainestikku, kuna koha-
like inimeste eeliseks võrreldes mujalt tulnud uurijatega on ligipääs aine-
sele ja rohujuuretasandi taustteadmised.
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Seda võimalust peaks hindama ka professionaalsed folkloristid. Olukor-
ras, mil uurimistööks ettenähtud ressursid ja uurija aeg ei ole lõputud, 
võib kasutada kohapealsete inimeste huvi ühistöös mõlemapoolselt. Üks 
ja sama välitööprojekt võib täita osalejate jaoks mitmesuguseid eesmärke. 
Erinevad huvid võivad õnnestunud meeskonnatöös anda tulemuse, kus 
1+1 võrdub enamgi kui 2. Ühiselt ja oskuslikult korraldatud välitööde pu-
hul saab professionaalne uurija teadustööks vajalikku spetsiifilist ainest, 
samas aitab ta küsitledes välja tuua teemasid ja üksikasju, mis on talle 
tuttavad varasemast uurimistööst või märksa laiemat ajalis-ruumilist 
taustsüsteemi hõlmavatest teoreetilistest käsitlustest. Nii saavad ka päri-
muse tundjad enda kohta rohkem teada. Kohaliku assistendi abil tekivad 
lihtsamini kontaktid, sest ta tunneb informante paremini ja teab, milles 
keegi on pädevam (assistentide kui vahendajate kasutamise võimalike ne-
gatiivsete külgede kohta vt ptk Intervjuu > Erisugused intervjuud). Samuti 
võivad teadlasrühmalt tellida konkreetse uuringu kohalikud asutused. 
Professionaalse uurija osalemisel lisanduv sümboolne kapital kergitab 
inimeste silmis oma pärimuse väärtust.

Eesti folkloori süsteemne kogumine saigi alguse võrgustikest, mille moo-
dustasid kohalikud korrespondendid, kes ümbritsevaid olusid ja inimesi 
tundes ning neis paigus elades said pühendada pärimuse talletamisele roh-
kem aega ja tähelepanu – enam kui ükski mujalt tulnud uurija seda ajuti 
suutnuks. Korrespondentide abi kogumistöös on kestnud läbi 20. sajandi 
tänaseni. Näiteks Häädemeeste kandis oli selliseks tuntud ja oluliseks ini-
meseks aastakümnete jooksul kohalik kooliõpetaja Marta Mäesalu. Isiklike 
mälestuste põhjal saan öelda, et tema kogumistegevus oli pidev ning ras-
kesti eristatav muust suhtlusest omakandiinimestega. Samas aitasid tema 
tegevus ja seotus teadusasutustega kohalikel inimestel mõista pärimust olu-
lise sümboolse kapitalina. Selliseid inimesi leidub eesti kultuuriloos palju.

Folkloori jäädvustamine on olnud paljuski ka „meie“ pärimuse jäädvus-
tamine. Folkloristika kui teadus soovis eriti varasematel sajanditel han-
kida olulist teavet esivanemate vaimse pärandi kohta. Seeläbi loodeti ka 
iseenda kohta midagi tähtsat teada saada. Kogutud ainest on võimalik 
tõlgendada ja mõtestada nii, et see hakkab kõnelema ka kogujast endast. 
Kultuuriajaloos on alati oluline olnud võimalus kujundada mineviku abil 
olevikku soovitud moel.
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Suhtes antropoloogia ja etnoloogiaga on folkloristikas toimumas iseloo-
mulik nihe. Tänapäeval ei tarvitse folklorist uurida enam „meid“ – enda 
tegeliku või imaginaarse kogukonna olevikulist või minevikulist väljen-
dust. Vastupidi, folkloristi tööpõld on ammu laienenud kaugetele maadele 
ning kultuuriliselt teistsuguse juurde, ent ka enda kui teistsuguse juurde 
(vt ka ptk-d Välja mõiste ja Autoetnograafiline lähenemine > Väljakutsed 
enda kogemuste kirjapanekul). Koduses miljööski töötades konstrueerub 
tuttav sageli uudsena – näiteks avastusliku, võõrastava või traumaatili-
sena.

Teadlaste vaated samale uuritavale nähtusele muutuvad koos ajaga, neid 
mõjutavad arengud ümbritsevas kultuuripildis ja teaduslikes mõtestavates 
raamistikes. Ilmekas näide on eesti regilaulu-uurimises 1990. aastatest al-
guse saanud nihe. Nõukogude perioodil võis vaade regilauludele (ka muule 
folkloorile) sisaldada ajastulisi elemente: see oli suuresti „omade“, maa- ja 
töörahva muresid ning rõõme kajastav repertuaar. Nüüdseks on suhtumi-
sed teisenenud ja neidsamu laule tõlgendatakse uurimustes hoopis muul 
moel – näiteks otsitakse neist tekstidest mütoloogilise algaja peegeldusi või 
nähakse neis võimalust patriarhaalse ühiskonnakorra analüüsiks soouurin-
gute aspektist. Lähenemisviiside muutumine on teisendanud ka arusaama 
folkloori esitajast.

Siiski pole siin otsest vastuolu rahvaluuleteaduse minevikulise paleusega. 
Folkloristika kui teadusdistsipliini uurimisküsimused on alati tähtsusta-
nud rahvaluule uurimisel võrdlevat aspekti. Võrdlev menetlus on tähen-
danud sarnaste nähtuste tabamist erinevates keeltes ja kultuurides nii 
sünkroonses kui diakroonilises (ajaloolises) plaanis. Klassikalise folklo-
ristika keskmes asub endiselt folkloorižanride uurimine, neid kohtab aga 
väga erinevates aegruumilistes kontekstides. Muistend analüütilise žanri-
na on midagi universaalset nii Euroopa talupojakultuuris kui Kagu-Aasia 
maaviljelejatel, eepos suulise või kirjaliku väljendusena pakub mitmeid 
sarnasusi globaalselt jne. 

Kuid kultuuriliselt teistsugune ei asu üksnes sadade või tuhandete kilo-
meetrite taga. Tänapäeva tagasi tulles on täiesti seaduspärane, et koos 
linnastumisega on suur osa folkloristika uurimisalast kandunud tradit-
sioonilisest maaühiskonnast urbanistlikku keskkonda. Linn on oma 
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olemuselt kogu aeg olnud mitmekultuuriline ja -keelne. Ajapikku on 
linnast saanud üha enam folkloristide tööväli, kus kõrvuti ja läbisegi 
eksisteerivad erinevad rühmad ja kultuurid koos neile iseloomulike 
mitmekesiste repertuaaride ja praktikatega. Selle uurimiseks ei pea me 
folkloristidena enam kusagile kohale minema, sest me jalutame sellest 
niikuinii iga päev läbi. Nüüdisaegne linnakeskkond loob uusi folkloor-
seid väljendusvorme ja žanre, folkloor on saavutanud iseäranis suure 
mitmekesisuse ja levikukiiruse. Tänapäeva folkloor on globaalne feno-
men, mis seob, aga ka eristab ja identifitseerib traditsioonilise „rahva“ 
asemel nüüd pigem allkultuure ja muid väiksemaid sotsiaalseid rühmi. 
Kõige selle uurimine ja sealjuures välitööde tegemine pakub kaasaegsele 
uurijale uusi väljakutseid. Kaasaegne folkloor võib oma olemuselt olla 
hübriidne ja mänguline, mis tähendab, et selle tajumine ning žanriline 
määratlemine eeldab ka folkloristilt kohalolu, vaatlust ja osalust. Folk-
loori jäädvustamine ei tähenda enam distantsi võtmist uurimisobjektist, 
vaid vastupidiselt, paigutist taotluslikku sulandumist keskkonna ja kogu-
konnaga. Kaasaegne folklooriuurimine ja välitööd on suure tähtsusega 
igapäevaste kultuuriprotsesside mõistmisel.
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Võisime täheldada, et folkloori 
on eri aegadel talletatud erinevatel 

eesmärkidel – nii nagu folkloristikal 
teadusena on olnud ajas erinevad üles-

anded ja eesmärgid. Rahvaluule välitööde 
taust on võinud varieeruda kollektiivsest ja 

rahvuslikust identiteeditööst individuaalse ja 
eksklusiivse uurijahuvini mingi spetsiifilise ük-

sikküsimuse või folkloorse nähtuse vastu. On loo-
mulik, et muutuv ühiskond seab uusi ülesandeid ka 

teaduslikule uurimisele ja erinevatele teadusharudele. 
Seda kajastab ka folkloristlike uurimisobjektide ja -mee-

todite muutumine. Tuleb aga silmas pidada, et uurimistra-
ditsioonid loovad jätkuvalt distsipliini, ühtlasi nii kujundades 

kui ka hoides sellele iseomast identiteeti. Folkloorikogumise eri-
nevaid taustu ja eesmärke teades ja märgates saame mõtestada oma-

enda jäädvustamis- ja uurimistööd, toimugu see siis kas suurlinna getos, 
maakoha rahvamaja fuajees, põlisrahva rituaali jälgides 
maakera kuklapoolel või hoopis kusagil mujal, sest ei ek-
sisteeri inimest ega rühma ilma temale iseloomuliku rah-
valuuleta. Rahvaluule ei kao ega lõpe, seda on alati roh-
kem, kui me eales talletada ja uurida suudame.
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Ülesanded

Ülesanne 1.
Püüa enda ümber ära tunda folkloori – mitteformaalset, ametlikult mää-
ratlemata, sujuvalt kujumuutvat elupeegeldust nii sisus kui vormis. Leia 
folkloorset sellistes igapäevanähtustes (poliitikas, meelelahutuses, spor-
dis, tavasuhtluses, meedias jne), millest tavaliselt ei mõelda ühenduses 
rahvaluule mõistega. Pane oma paari päeva jooksul tehtud tähelepanekud 
kirja esialgu märkmetena ja siis päevikuvormis.

Ülesanne 2.
Kujuta ennast ette inimesena, kelle juurde tulevad uurijad „väljastpoolt“, 
et midagi iseloomulikku ja huvitavat jäädvustada. Neid võib huvitada näi-
teks sinu kodulinna pubikultuur, tudengifolkloor või subkultuur, millega 
end seostad. Mida sinult küsitaks ja mida vastaksid?
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Välitöödest Venemaa läänemeresoome 
rahvaste juures | Madis Arukask

Olen aastast aastasse teinud mõnenädalasi välitöid Venemaal elavate lää-
nemeresoome rahvaste juures. Ennekõike on need toimunud vadjalaste 
juurde päris Eesti piiri lähedal Leningradi oblastis ning vepslaste juurde 
Kagu-Karjalas, Leningradi oblasti ida- ja lõunaosas ning Vologda oblasti 
lääneosas. Venemaa läänemeresoome kultuurikeskkond on eesti uurija- 
le põnev ja emotsionaalselt laetud uurimispõld. Ühest küljest lähendab 
meid keel. Kui teha välitöid mõnes hõimukeeles, loob see iselaadse si-
deme uuritavatega, kellel emakeele igapäevane kõnelemine noorema ini-
mese kuvandiga enam kokku ei käi. Sealsamas saab kohe selgeks kultuuri-
line eristumine. Idapoolsed läänemeresoome rahvad on praktiliselt kogu 
oma ajaloo jooksul elanud Vene kultuuriruumis, mis on sidunud nende 
identiteedi suuresti Vene omaga. Eestlase arvamus, et see peaks olema 
nagu „meie“, võib siin saada tagasilöögi. Nõukogude periood võis eest-
lasi venemaalastele lähendada, sellele järgnev aeg aga pigem eristab. Neid 
kultuurilis-poliitilisi aspekte tuleb Venemaale minnes kindlasti arvesse 
võtta, et mitte ise eksiteele sattuda. Kasuks tuleb muidugi ka vene keele 
mõistmine.

Teiseks teeb läänemeresoomlased huvitavaks just nende enam konser-
veerunud rahvakultuur. Traditsioonilise kultuuri uurijale on see suure-
pärane võimalus tajuda veel osaliselt seda miljööd, millesarnasest pä-
rineb suurem osa 19. sajandil ja 20. sajandi alguses kirja pandud ERA 
folklooritekste. Venemaal saab justnagu fiktiivsest muistendimaailmast 
sageli reaalsus ja see on inimlikult võimas kogemus. Hõlpsasti võib tek-
kida tunne, et oled sattunud ajamasinasse. Kindlasti pole see sissepääs 
aga igavene, sest ka Venemaa muutub ja praegune vanem põlvkond kaob, 
kuigi nihe läänelikuga ilmselt säilib, seda ennekõike maapiirkondades.

Välitöödel on mind huvitanud vanem rahvausk ja seda mitte üksnes 
inimeste mälestustes, vaid ka igapäevaelus praktiseeritava, usutava ja 
elatavana. Seetõttu olen silmad-kõrvad lahti hoidnud kõigele usundilisele 
ning pole ennast piiranud kitsaste ülesandepüstitustega. Idapoolse 
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traditsioonilise rahvakultuuri uurimise juures on oluline olla kursis meie 
oma ainese, aga veelgi enam põhjavene folklooriga. Oskamata teemadele 
juurde tulla (st küsida ja vestlust õigesti suunata), võib oma välja juba 
ise üsna ahtaks kitsendada, sest usundilistel teemadel ei räägita kõigile 
kõigest. Samas võib hea küsimise peale hakata pudenema huvitavaid 
kogemuslugusid ja uskumusi, kuna see sfäär ei tarvitse inimesel olla 
tavaelust eristatud, nagu see on enam moderniseerunud kultuuriruumis.

Mitme aasta jooksul on mind Venemaal teiste teemade seas huvitanud 
inimühiskonna ja metsa vahelised maagilised kokkulepped, mille kesk-
mes on olnud teadjad ja külakarjused. Kõneldakse, et teadja ja karjus või-
vad sõlmida metshaldjaga hooajalise kokkuleppe. Nende kohtumine on 
võinud aset leida n-ö tegelikkuses ning nendevaheline leping on olnud 
üksikasjalik, ent salajane. Seda on võinud esindada ka mingi materiaalne 
ese (nt vahast pall, milles loomakarvad või midagi muud). Teadja ja mets-
haldjas on varustanud karjuse otsekui maagilise salaväega, karjuse asi on 
aga olnud kogu karjatushooaja jooksul hoida ning mitte anda enda käest 
salajase kokkuleppe sisu – selle materiaalset kandjat – näiteks karjuse-
sarve, vööd või piitsa. Lisaks on karjusele laienenud erinevad tavakäitu-
mise, füüsilise kontaktsuse, seksuaalsuse ja muuga seotud tabud – et le-
ping ei saaks rikutud ning animistlik mets karja hoiaks.

Lepingut pidada oskav ja suutev karjus on olnud au sees, sest temast on 
sõltunud küla ühiskarja käekäik ning seeläbi kogukonna elujärg. Samas 
on karjust võidud ka karta või omamoodi põlata. Tema rollikäitumine oli 
tõrjuv või lausa autistlik. Hea karjus ei ole pidanud muud tegema, kui vaid 
loomad hommikul kokku koguma ning metsa sööma saatma – kus nad 
on olnud metshaldja kontrolli all, nähtamatud ja kaitstud kiskjate eest – 
ning õhtul eriliste signaalidega tagasi kutsuma. Mõnede lugude kohaselt 
on nähtud ka karja hoidvaid vaime.

Sattusin sellele teemale välitöödel pooljuhuslikult. Hiljem lugesin vene 
folkloristide sellekohaseid uurimusi ning järgmisel välitöösessioonil os-
kasin juba teadlikumalt küsimusi püstitada ning vestlusi juhtida. Karjus-
test ja vastavatest karja väljalaskmise maagilistest rituaalidest oskasid 
kõnelda paljud loomapidamisega kokku puutunud naised. Samas olid 
need kirjeldused n-ö kõrvaltvaataja omad ja sageli mõnevõrra stampsed. 
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Huvitavam oli kõnelda inimestega, kes pärinesid ise karjuse perest ning 
suutsid kirjeldada oma isale karjatusperioodil laienenud keelde, või nen-
dega, kes teadsid lugusid lepingute katkemisega seotud tagajärgedest, mis 
võisid olla karjusele maagiliselt eluohtlikud.

Päris huvitav oli üks 2014. aastal toimunud kohtumine eluaegse, nüüd juba 
pensionile jäänud zootehnikuga – naisterahvaga, kes oli saanud asjakohase 
hariduse vastavates õppeasutustes ning töötanud aastakümnete jooksul 
mitmes kohalikus nõukogude ühismajandis. Olin tema kui haritud 
ja intelligentse naisterahvaga juba paar tundi eri teemadel rääkinud. 
Arvasin, et küsimused maagia teemal peaks temasugune inimene igal 
juhul välja naerma. Kuna mulle oli teada, et isegi nõukogude perioodil 
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palgati Vepsamaal kolhoosidesse karjusteks vastava maagia tundjaid, 
aga ka loitse oskavaid naisi, kes ravisid kariloomadel ussihammustusi ja 
muud, puudutasin lõpuks siiski ka seda teemat – ega pidanud kahetsema. 
Professionaalne kogenud zootehnik ütles mulle sõnaselgelt, et ta mitte 
ainult ei usu sellelaadse karjatamisega seotud maagia olemasollu, vaid 
on selle toimimisele oma töös ka korduvalt kinnitust saanud. Joonistus 
pilt kaasaegse loomakasvatuse ning aastatuhandete pikkuse metsavööndi 
karjusekultuuri sümbioosist.

Kõrvaliste jutud võivad olla värvikad, kuid huvitavamad on kahtlemata 
kohtumised maagiat valdavate karjuste endiga. Need on midagi 
muud, kuna sarnaselt paljudele „kõrgema järgu“ rahvapärase maagia 
spetsialistidele, teadjatele ja ravitsejatele ei tarvitse ka karjused lasta 
oma tegelikel teadmistel avalikuks tulla. On harilik, et selline inimene 
võib intervjuu alguses mõne aja jooksul üht-teist „välja lobiseda“, siis 
aga hakkab tööle enesekontroll ja muidu jutukas inimene võib muutuda 
sõnaahtraks ja kidakeelseks. Olen vestelnud vepsa karjusega Vologda 
oblastis, kes ilmselgelt teadis nii mõndagi mind huvitavatest asjadest, 
kuid suutis jätta lihtsameelse vanakese mulje, kes üksikasjadest eriti ei 
tea, kuigi on midagi kuulnud.

Leningradi oblastis sattusin rääkima elupõlise karjusega, kelle vanemadki 
juba seda ametit pidasid. Esimesel sessioonil, kus osales ka teisi inimesi, 
oli ta üpris jutukas. Oli ilmne, et ta on teinud maagilisi karja piiramise 
rituaale ning valdab kogu temaatikat hästi. Jäi jutt, et tulen ta juurde 
mõnel teisel päeval uuesti. Kuna teema mind huvitas, siis kutsus ta lausa 
ise. Paraku kujunes meie järgmine kohtumine hoopis teistsuguseks. Kui 
ukse taga koputasin, teatas ta käre naine mulle läbi kinnise akna, et meest 
pole kodus ning ta on läinud ei-tea-kuhu. Tegelikult oli taat kodus. Tegin 
ääri-veeri juttu, et ikkagi sisse saada, ning olin mõnda aega akna all, 
kuid see ei andnud tulemusi. Ilmsesti oldi vahepeal ümber mõeldud, kas 
tasub võõrale sedavõrd intiimseid salateadmisi rääkida. Vanapaari juurde 
õnnestus mul ekspeditsioonikaaslasega sisse saada alles järgmisel aastal. 
Siis oli olukord rahulikum, kuid ka nüüd ei rääkinud karjus välja enamat 
kui juba varem läbimõeldud ja piiritletud, üldiselt teadaolevat infot.
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Venemaal välitöid tehes on suhtemustrid uurija ja uuritava vahel mõni-
kord ettearvamatud. Sellises keskkonnas on välitööd väga mängulised 
olukorrad, kus vastaspooled teineteist sageli testivad ja proovivad. See ei 
ole pelk infovahetus, vaid pigem kauplemine koos tingimise ja vajadusel 
ka väikese alttõmbamisega. Traditsioonilise kultuuri esindajad võivad sel-
list mängu vägagi nautida. Kirjeldatud välitöised kogemused ja vastavad 
kogemusjutud on olnud heaks materjaliks nii mõnelegi minu sel teemal 
kirjutatud artiklile ja peetud ettekandele. Vepslastelt kuuldud karjuse-
maagiaga seotud jutud kinnitavad ja täiendavad varem dateeritud sel-
leteemalist ainest laiemast Põhja-Venemaa areaalist. Kuid oluline on ka 
emotsionaalne kogemuslikkus, mis kogumisolukorraga kodust kaugel sa-
geli kaasas käib.
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Folkloori jäädvustusviiside muutumine
Ergo-Hart Västrik

Välitööd on üks paljudest rahvaluule jäädvustamise viisidest. Folkloris-
tikas käsitletakse tänapäeval välitöid eelkõige uurimisprotsessi osana, 
kuid lisaks akadeemilisele uurimistööle on rahvaluulet jäädvustatud ja 
jäädvustatakse praegugi sageli ka muudel eesmärkidel (vt ptk Folkloori 
talletamine ja talletajad). Nii on olnud folkloori kogumine piirkondliku 
või rahvusliku eneseteadvuse loomise ja toetamise teenistuses ning väli-
tööde tegemise ajendiks võis ja võib olla soov talletada ajaloo tarbeks 
oma kodukoha kultuuripärandit või neid mitte-institutsionaalse kultuuri 
avaldumisvorme, mida muidu ei dokumenteeritaks. Lisaks eesmärkidele, 
mis folkloori talletamist suunavad, on aja jooksul muutunud dokumen-
teerimisel kasutatud tehnilised vahendid, uurija suhtumine uuritavatesse 
ning selle tegevuse mõtestamine üldisemalt. Näiteks folkloristika kuju-
nemisperioodil 19. sajandi teisel poolel olid folkloorikogujate huvikesk-
mes konkreetsed rahvaluuletekstid (nt muinasjutud, laulud, vanasõnad, 
mõistatused jm), kuid alates 1930. aastatest hakkasid professionaalsed 
folkloorikogujaid pöörama tähelepanu tekstide kõrval ka tekstide esita-
jatele ja esitussituatsioonile ning mõnevõrra ka ümbritsevale kontekstile. 
Vastavad rõhuasetused kogumistöös ja uurimisfookuses on mõjutanud 
otseselt seda, kuidas folkloori jäädvustatakse ja mida selle juures tähele 
pannakse või panemata jäetakse.

Reeglina varasemad kogumisviisid uute pealetulemisega ei kao, vaid jää-
vad uute lähenemiste kõrval kasutusele ja teisenevad pikema aja jooksul. 
Seega ei ole allpool käsitletud jäädvustusviisid omased vaid ühele kindlale 
ajajärgule, vaid neid on ajapikku folkloristide töövõtete arsenali lisandu-
nud ja uute vajadustega kohandatud. Küll on muutunud arusaamade tei-
senedes kesksed jäädvustusvõtted ja dokumenteerimispraktika ideoloo-
giline raamistatus. Nii võiks praegu kasutusel olevate (või ka minevikus 
kasutusel olnud) jäädvustusviiside kujunemisloo ja tausta tundmisest olla 
abi ka planeeritavate välitööde ja varemkogutud arhiiviainese mõtestami-
sel.
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Juhuslikest kirjapanekutest keskajal valgustus-    
ja romantismiajastu uurimusteni

Kuigi folkloristika kujunes iseseisva akadeemilise distsipliinina välja 19. 
sajandil, on folkloori jäädvustatud ka varem ning sellesse tegevusse on 
olnud kaasatud erineva taustaga huvirühmad. Varaseimad kirjalikud 
allikad Eesti ala elanike rahvaluule kohta on keskaegsed kroonikad, milles 
leidub muuhulgas tähelepanekuid rahvapäraste usundiliste arusaamade, 
laulmise ja itkemise kohta. Uskumused, usundiliste rahvajuttude süžeed 
ja üksikud laulud tulevad esile alates 17. sajandist ka kohtu- ja kiriku-
visitatsiooniprotokollides – folkloorseid motiive mainitakse neis pea-
miselt seoses usundi ja nõidusega, mida vastustasid nii ilmalikud kui ki-
riklikud võimud. Sellised varased rahvaluule allikad on juhuslikku laadi. 
Enamjaolt pandi need kirja puhtpraktilistel kaalutlustel eesmärgiga 
juhtida tähelepanu vaimulike arvates lubamatutele kommetele siinsete 
inimeste argielus. Keskaegsetesse ja varauusaegsetesse väljaannetesse 
ning dokumentidesse jõudnud kirjapanekud on sageli sõnastatud kolo-
niaalsest vaatepunktist lähtuvalt, mille alusel suhtuti maarahva kui alama 
seisuse esindajatesse ja nende folkloori üleolevalt ning mõnikord ka ala-
vääristavalt.

Esmase sissejuhatuse eesti folkloori varaste allikate kohta pakub Eduard 
Laugaste (1909–1994) koostatud antoloogia „Eesti rahvaluuleteaduse aja-
lugu I“ (1963). Üks seal esitatud ülestähendustest on näiteks regivärsiline 
„Nõelamängulaul“, mis leidub 1680. aastast pärit Pärnu linnakonsistoo-
riumi kohtuprotokollis, milles süüdistati Audru kihelkonna Lemmetsa küla 
talupoega Ralli Hansu naaberküla elanike kahjustamises. Samas protokollis 
on kirjeldatud ka nn metsiku tegemise kommet.

Jungi talus olevat Ralli Hansu õepoeg Tõnis metsiku sellest talust torupilli saatel 
oma seljas [küla] piirile kandnud lootuses saada paremat vilja-aastat. Tantsu 
algul, kõik laupäevad, oli Ralli Hansu oma tütar, nimega Ello, laulnud ees, teised 
tema järele, nagu ta selle laulu Läänemaal Mihkli kihelkonnas Karinõmmel, kus 
ta praegu elab, oli õppinud. See on järgmine:

 Nõtku, nõtku, nõelakene,
 nõtku, nõela neitsikene.
 Ära kadi (~kadus) nõelakene.
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 Nõel es kao tuppedesta (~tukkudessa),
 nõela kadi (~kadus) nõeludessa,
 pisuke (~pisut) raudine pihusta.

Kui ese viimast korda on ära viidud, lauldakse jälle, nagu see Lauri Andrese naise 
Maarja tunnistust mööda kõlab:

 Õlisel (õlgsel) mets elada.
 Metsikul mets minna,
 sarapik saata.

Laugaste, Eduard 1963. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu I. Valitud tekste ja 
pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 62.

Folkloori lühivormide (vanasõnade, kõnekäändude, mõistatuste jm) üles-
kirjutusi leidub suuremal hulgal baltisaksa pastorite koostatud eesti va-
nimates grammatikates ja sõnastikes alates 1660. aastatest. Neil väljaan-
netel oli praktiline eesmärk parandada puudulikult eesti keelt valdavate 
ametikaaslaste maakeeleoskust. Andmed puuduvad selle kohta, kuidas ja 
kellelt kogutud folklooritekstid kirja pandi, sest toonane jäädvustamis-
praktika taustandmete ülesmärkimist ei eeldanud. Siiski võib nende al-
likate lähemal lugemisel järeldada, et osal sakslastest õpetlastest oli hea 
eesti keele oskus ning sedakaudu talupoegadega lähedane kontakt, osad 
aga toetusid ütluste ja rahvakeelsete väljendite publitseerimisel oma teos-
tes teiste kogutu ümberkirjutamisele.

Omas ajas erandlikuks ja eesrindlikuks võib pidada Äksi ja Põltsamaa 
pastori August Wilhelm Hupeli tegevust, kes valgustusajastu vaimus ko-
gus oma väljaande „Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland“ 
(‘Liivi- ja Eestimaa topograafilised teated’, I–IV, 1774–1783) jaoks andmeid 
ulatusliku kirjasaatjate võrgustiku abil. Ta levitas oma kaastöö üleskutset 
koos konkreetsete küsimustega trükitud kujul ning avaldas selle ka Riia ja 
Tallinna kuulutuslehtedes. Ilmselt suuresti just sellise andmete kogumis-
viisi tõttu leidub Hupeli töödes detailirikkaid kirjeldusi eesti ja läti talupoe-
gade eluolu kohta, kuigi tema hinnang kirjeldatule võis olla osati mahategev 
ja patroniseeriv.

Muutus suhtumises rahvaluulesse toimus seoses romantismiajastu ideede 
levikuga 18. sajandi lõpus, mil hakati talupojakultuuri väärtustama ja 
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sedakaudu ka idealiseerima. Johann Gottfried von Herderi ning vendade 
Jacob ja Wilhelm Grimmi töödest innustust saanud baltisaksa õpetlased 
hakkasid üles kirjutama rahvalaule ja -jutte selleks, et eesti keelt ja 
rahvakultuuri teaduslikult kirjeldada ja uurida. Esile tõsteti rahvaluule 
esteetilist väärtust, millega rõhutati selle vahetust, loomulikkust 
ja looduslähedust. Herderlikest ideedest innustatuna avaldati eesti 
rahvalaule esmalt sageli tõlgetena saksa keelde, kuna sooviti nende 
esteetilisust demonstreerida just saksakeelsele haritud lugejale. 

Suur osa 1810.–1830. aastatel tehtud sakslastest õpetlaste eesti rahvaluule 
üleskirjutustest avaldati väljaannetes nagu Johann Heinrich Rosenplänteri 
Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen Sprache (‘Täiendusi 
eesti keele paremaks tundmaõppimiseks’). Enamik rahvaluuletekste 
ilmus neis väljaannetes juba eesti keeles. Samasse ajajärku jäi ka esimeste 
baltisaksa teadusseltside loomine, mille üheks tegevusvaldkonnaks 
sai lisaks eesti keele uurimisele rahvaluule jäädvustamine. Osa sellel 
ajajärgul tehtud detailseid kirjeldusi siinse rahva argielu ja rahvaluule 
esituse kohta põhinevad uurijate vahetutel tähelepanekutel, kuid 
kirjapanekute tegemise täpsema koha ja aja kohta andmed üleskirjutuste 
juures tavaliselt puuduvad. Rahvalaulude ja -juttude kogumisel kasutasid 
pastorid oma tuttavate ja õpilaste abi. Nii on näiteks teada, et Pärnus 
teeninud J. H. Rosenplänteri poolt Õpetatud Eesti Seltsile (ÕES) saadetud 
rahvaluulepalade üleskirjutajateks olid 1832–1836 tema eestlastest 
leerilapsed. Aastatel 1800–1843 Kadrina pastori ametis olnud Arnold 
Friedrich Johann Knu ̈pffer oli aga esimene, kes märkis üleskirjutatud 
laulude juurde mõnel üksikul juhul ka laulja nime.

Baltisaksa õpetlaste eeskujul hakkasid rahvaluule vastu huvi tundma ka 
esimesed eesti päritolu haritlased, kes asusid pärast pärisorjuse kaotamist 
(1816. aastal Eestimaa ja 1819. aastal Liivimaa kubermangus) tegutsema 
ÕESi juures. Nendel õpetatud meestel ei olnud maal elavate rahvuskaas-
lastega suheldes keelebarjääri, kuid seisusevahed jäid.

Pingetele linnas haridust saanud „härra“ suhtlemisel külanaiste või -mees-
tega on osutanud näiteks Friedrich Reinhold Kreutzwald, meenutades oma 
ülikooliaegset laulude üleskirjutamist Paide lähedal 1828. aastal:
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Sel ajal, kui ma ühelt tütarlapselt saadud kiigelaulu parajasti oma kirjutustahvlile 
märkisin, kuulsin ma kõrvalseisvalt eestlaselt märkuse: „Kas pole veel küllalt, 
et me härrastele juba kõigest kümnist peame maksma, kas tahavad nad nüüd ka 
laulukümnise meie juures sisse seada, et kõigelt oma tolli saada.“ 

Fr. R. Kreutzwaldi tegevust rahvaluule kogumisel kommenteerinud Ottilie 
Kõiva (varasema nimega Niinemägi, snd 1932) on oletanud, et pingete põh-
juseks võis olla tema külarahvast erinev sotsiaalne staatus ja päritolu (mõi-
savalitseja poeg), mis ilmselt mõjutas koguja juuresolekul esitatud laulude 
valikut. 

Kõiva, Ottilie (koost.) 2014. Aeg ärgata. Kakskümmend kaheksa eesti rah-
valaulu. Kirja pannud Friedrich Reinhold Kreutzwald Järvamaalt Viisu külast 
1828. aastal. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 17–18.

Eesti soost rahvaluulekogujatel oli võrreldes baltisaksa pastoritega siiski 
lihtsam lauljate ja jutustajatega kontakti saada. Lähemaid andmeid kogu-
jatega koostööd teinud inimeste kohta ei märkinud üles nemadki. Lauljaid 
ja jutustajaid võeti kui kollektiivse traditsiooni anonüümseid esindajaid, 
kelle isikupära esiletoomist ei peetud tähtsaks. Jäädvustatud rahvaluulet 
kasutasid toonased haritlased muuhulgas ilukirjandusliku loomingu al-
likana (nt Fr. R. Kreutzwaldi eepos „Kalevipoeg“), kuid alusmaterjaliks 
olnud tekste iseseisvalt siis veel täiel määral ei väärtustatud ning mõnel 
puhul pole need seetõttu säilinud. Siiski pandi sellel ajajärgul alus ka juba 
rahvaluuletekstide teaduslikule publitseerimisele, kui baltisakslasest 
estofiil Alexander Heinrich Neus avaldas 1850–1852 esimese eesti rahva-
laulude antoloogia „Ehstnische Volkslieder“ (‘Eesti rahvalaulud’, I–III).

Folkloori jäädvustamine rahvusliku liikumise raames,   
kohalike kaastööliste ja stipendiaatide abil 

Ühenduses 1860. aastatel hoo sisse saanud rahvusliku liikumisega sai 
folkloori jäädvustamine uue ideoloogilise raamistuse: paljude inimeste 
kaasabil toimunud rahvaluule kogumine oli üks olulisi komponente ühtse 
rahvusliku kogukonna tunnetamise protsessis. Sellel ajajärgul toimus 
eestlaste rahvusena konsolideerumine ning just siis hakati rahvaluulet 
mõtestama ajaloolise mälu säilitajana. Rahvaluulena käsitleti ennekõike 
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eestlastest maaelanikkonna suulist (ja paganlikku) pärimust. Kujukalt 
kajastavad arusaama folkloori minevikulisusest ja väärtuslikkusest too-
nased rahvaluulet tähistavad mõisted „rahvamälestused“ ja „vanavara“. 
Selle ajajärgu kogumisviise Eestis on kõige lihtsam iseloomustada Jakob 
Hurda tegevuse näitel. J. Hurt oli üks rahvusliku liikumise eestvedajatest 
ning samas ka rahvaluule suurkogumise algataja, kelle eeskuju on eesti 
folkloristika edasisele kujunemisele tugevat mõju avaldanud. 
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1860. aastatel jäädvustas J. Hurt ise rahvaluu-
let kodukandis Põlva ümbruses ning kaasas 
kogumistöösse pereliikmeid ja tuttavaid. 
Programmilise rahvaluulekogumise käivitas ta 
1870. aastate alguses Eesti Kirjameeste Seltsi 
tegevuse raames, ärgitades isiklikus kirjava-
hetuses haritlasi kaastööle. Ühtlasi avaldas 
J. Hurt ajalehtedes põhjalikke kogumisüles-
kutseid, milles palus huvilistel üle kogu Eesti 
talle rahvaluulealaseid kirjapanekuid saata. 
Pärast 1888. aastal avaldatud üleskutset „Paar 
palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütarde-
le“ sai rahvaluule kogumisest üldrahvalik 
ettevõtmine, mille käigus saatis talle ligi 20 
aasta jooksul rahvaluuleüleskirjutusi umbes 
1200 vabatahtlikku kaastöölist. Tagasisi-
de andmiseks pidas J. Hurt kaastöölistega 
kirjavahetust ning publitseeris ajavahemikus 
1888–1906 ajalehtedes 156 kogumisaruan-
net.

Sellel ajajärgul rakendatud kogumismeetodit võib nimetada epistolaarseks, 
sest suhtlemine kohalike kaastööliste-kirjasaatjatega (keda nimetatakse 
ka korrespondentideks) toimus kirja teel ja/või trükimeedia vahendusel. 
Publitseeritud üleskutsetes olid visandatud teemad, küsimused ja 
märksõnad, mille kohta kogumise algataja kaastöölistelt materjali ootas. 
Samuti olid üleskutsetes sõnastatud põhimõtted, millest rahvaluule 
ülesmärkimisel tuleks lähtuda. Näiteks rõhutas J. Hurt korduvalt vajadust 
kuuldud jutud ja laulud üles kirjutada kohalikus keelemurdes sõna-
sõnalt, ilma midagi juurde lisamata või ära võtmata. Kaastööd saadeti 
postiga kogumistöö korraldajale, kes andis tagasisidet samuti kirja teel. 
Sellele lisandus kogutule hinnangu andmine ja kogujate juhendamine 
ajalehes avaldatud aruannetes. Suuremate või väiksemate käsikirjaliste 
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saadetistena saabunud kaastööd süstematiseeris J. Hurt laekumise aja 
ja päritolu alusel. Käsikirjade korraldamisel lähtus ta kihelkondlikust 
printsiibist ning lasi need saadetise formaati arvesse võttes edasise 
hõlpsama kasutamise huvides ka köita. Sellisel viisil toimides pani               
J. Hurt ühtlasi aluse eesti rahvaluule teadusliku süstematiseerimise ja 
arhiveerimise traditsioonile.

Enamik toonaseid vabatahtlikke kirjasaatjaid olid kohaliku kogukonna 
liikmed ning sageli ka pärimuse head tundjad. Sel põhjusel põhineb osa 
kirjapanekutest kaastööliste endi teadmistel ja mälestustel, osa aga teis-
telt, reeglina tuttavatelt lähiümbruse elanikelt kuuldul. Alates 1891. aas-
tast palus J. Hurt kogumisaruannetes saata teavet ka selle kohta, kust ja 
kellelt tema kaastöölised rahvaluulet kogusid. Nii on sellel ajajärgul juba 
paljudes kaastöödes ära märgitud inimeste nimed, kellelt üks või teine 
rahvaluulepala üles kirjutati. Isikuandmete jäädvustamise nõue on saa-
nud tänapäeval välitöödel üldiseks tavaks, kuid nüüd arvestatakse ka 
sellega, et uurijatega koostööd teinud inimestel võib olla soov jääda ano-
nüümseks (vt ptk Uurijaeetika).

Kohalike kirjasaatjate abil rahvaluule jäädvustamine oli tulemuslik just 
seetõttu, et kogujad tundsid hästi kohalikke olusid ja neil oli lihtsam ini-
mestega kontakti saada. Lähedase kultuuritausta soodsale mõjule kogu-
mistöös juhtis J. Hurt poeetilises sõnastuses tähelepanu kõnes muinasaja 
uurijate kongressil Riias 1896. aastal: 

Õpetatud uurija seisab seestpidi ja väljastpidi enam ehk rahvast kaugel, minu 
kaastöötegijad elavad keset rahvast, on rahva liikmed, kannavad suure hulga 
kogutavaid aineid juba lapsepõlvest saadik eneste sees kaasas, kuulevad ja näe-
vad igapäeva uusi asju, võivad kõikidesse olemistesse, ka kõige peenematesse 
paikadesse ja kõige salajasematesse urgastesse rahva elus sisse tungida, neid las-
takse enamisti ilma takistamata kõigis paigus kergesti ligi astuda ja võetakse 
kahtlemata vasta, mingisugune seisuse vahe ei lahuta neid rahvast, mingisugune 
õpetatud mehe nägu ei tee lihtsaid külainimesi araks ega kartlikuks, selge keel 
ja kõne, tihti sõpruse ja suguvõsa side teevad ruttu ukse, südame ja suu lahti.

Hurt, Jakob 1989. Kõne Eesti vanavara korjamisest muinasaja uurijate 
kongressil Riias Augusti kuus 1896. – Mida rahvamälestustest pidada. Artik-
lite kogumik. Koost. Ülo Tedre. Tallinn: Eesti Raamat, lk 84. [Avaldatud esi-
mest korda ajalehes Olevik 1896–1897.]
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Ajalehtedes avaldatud avalikke temaatilisi üleskutseid rakendasid sellel 
ajajärgul J. Hurdaga kõrvuti ka mitmed teised kogumisaktsioonide 
algatajad, kes tundsid huvi rahvakultuuri eri valdkondade vastu (nt 
arheoloogia, etnobotaanika, kohanimed, rahvaviisid). Avalike üleskutsete 
kaudu kaastööliste leidmine on jäänud ühe kogumisviisina folkloristide 
töövõtete hulka tänapäevani. Sellist jäädvustusviisi on tulemusrikkalt 
kasutatud ka Soomes ja Iirimaal, kuid rahvusvahelises võrdluses on 
tegemist pigem vähelevinud praktikaga (näiteks Venemaal ja Lätis pole 
sedalaadi üldrahvalikke ettevõtmisi tavaks korraldada).

J. Hurda algatatud kaastööliste võrgustiku arendamist jätkati 1920. aastate 
lõpul, mil ERA asus vabatahtlike korrespondentide tegevust juhendama 
ning vastav võrgustik toimis ka pärast Teist maailmasõda. Kohalikele kaas-
töölistele korraldati siis õppepäevi ja koolitusseminare ning neile lähetati 
järjekindlalt uusi küsitluskavasid, mille abil kohapealset kogumistööd teha. 
Publitseeriti ka korrespondentidele suunatud väljaandeid „Rahvapärimuste 
selgitaja“ (1936–1940) ja „Rahvapärimuste koguja“ (1961–1976), mis on 
kättesaadavad skaneerituna andmebaasis Digar ja ETERA.

Kohalikele kaastöölistele suunatud avalike üleskutsete vahendusel rahva-
luule jäädvustamise kõrval lähetati samal ajajärgul kogumistööd tegema 
ka üliõpilastest stipendiaate. Sellelegi praktikale pani aluse J. Hurt, kes 
suunas juba 1870. aastate lõpus üliõpilasi konkreetsesse piirkonda rahva-
luulet üles kirjutama rahvuslike seltside kaudu. Stipendiaatidele hangiti 
reisirahad ja nad tegid välitöid kokkulepitud aja jooksul üksi või paari-
kaupa mingi kindla eesmärgiga: näiteks koguda piirkondades, kus seda 
varem pole tehtud; jäädvustada ainest konkreetse teema kohta või välja-
ande jaoks. Stipendiaadid varustati täpsemate kogumisjuhistega ning 
kuna neil tuli pärast kogumisretke kordasaadetu kohta aru anda, pärine-
vad neilt ka esimesed rahvaluule jäädvustamist üksikasjalikumalt kajas-
tavad reisikirjeldused, mis on tänapäevaste välitööpäevikute eelkäijaks. 
Toonaste üliõpilaste kogumisretki võib õigustatult nimetada välitöödeks, 
kuigi sellel ajajärgul veel vastavat nimetust ei kasutatud. 
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Stipendiaatide aruannetes ja (reisi)kirjades kohtab sageli kirjeldusi prob-
leemide kohta, millega üliõpilased maapiirkondades ettevõetud kogumis-
retkedel kokku puutusid. Korduvateks teemadeks on umbusklik suhtumine 
võõrastesse ja mõnel pool ka koostööst keeldumine usulistel põhjustel. Üks 
varasemaid sedalaadi aruandeid, kus need märksõnad esile tulevad, on Jaan 
Bergmannilt kogumiskäigu kohta Kolga-Jaani kihelkonda 1878. aastal: 

Esmalt käisin üksinda, kuni oma koduse (Soosaare) valla piirist üle astusin. Siis 
peeti mind kes teab mis petjaks või luusijaks või lihunikuks: mitte ühte laulu ei 
lauletud. Ei aitanud mahe sõna ega napsipudel maikugi. Siis tuli Kolga kihel-
konna koolmeister Grau kaasa ja kolme päevaga käisime kiriku ja Võisiku valla 
otsegu plaani mööda läbi ja läbi. Aga vähe vilja nägime omast vaevast: meid ei 
tuntud või ei tahetud tunda, palumine ja paitamine ei maksnud, keegi ei tahtnud 
„pattu teha“, sest vanade laulude laulmist peeti vastutamata patuks.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 15. 

Kogumisretkedel abistasid stipendiaate sageli kohalikud kooliõpetajad, 
kellelt saadi teavet heade pärimustundjate kohta. Haritlastest vahendajad 
tundsid paremini konkreetse piirkonna olusid ning nende kohalolek võis 
soodustada inimestega kontakti saamist. Tiiu Jaago on artiklis „Regilaul 
ja inimene“ analüüsinud Läänemaal tegutsenud J. Hurda stipendiaatide 
tegevust ja toonud esile, et kogumistöö õnnestumine sõltus suurel määral 
just kohalikest abistajatest-kaastöölistest. 

Stipendiaatide tegevus hoogustus Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) egiidi all 
korraldatud rahvaviiside kogumise aktsiooni käigus 1904–1916. Aktsiooni 
eestvedaja Oskar Kallas oli esimene, kes nõudis järjekindlalt stipendiaa-
tidelt kogumispäevikute kirjutamist ning talle saadetud reisikirjades ja 
välitööülevaadetes leidub rohkesti näiteks kõnekaid ajastuomaseid detai-
le, häid isikukirjeldusi ning teekonnal aset leidnud juhtumuste kajastusi. 
Toonaste välitöövõtete hulka kuulus lauljatele-jutustajatele nende panuse 
eest raha maksmine ning vajadusel ka alkoholi pakkumine, et oma koos-
tööpartneritega paremini jutule saada. Tänapäeval pole raha maksmine 
Eestis tehtavatel välitöödel siiski tavaks ning kaastööliste purjujootmine 
on nüüdse välitööeetika seisukohast taunitav.
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Rahvaluule jäädvustamine 20. sajandil: välitööretked,  
kogumisekspeditsioonid ja -võistlused

Folkloristika kui teadusvaldkonna lõplik institutsionaliseerumine toimus 
Eestis pärast riiklikku iseseisvumist, kui Tartu Ülikoolis loodi 1919. aas-
tal eesti ja võrdleva rahvaluule professuur ning 1927. aastal asutati Eesti 
Rahvaluule Arhiiv. Sellega pandi alus järjepidevale rahvaluule alasele 
akadeemilisele kõrgharidusele ning folkloori keskarhiivile, kuhu koondati 
seni teadusseltside ja eraisikute valduses olnud rahvaluulekogud. See või-
maldas koostada esmase ülevaate senikogutust ja asuda teadlikult rahva-
luulet jäädvustama neis piirkondades, kus seda seni veel tehtud polnud. 
Kogumistöö süsteemsemaks muutmiseks koostati küsitluskavasid, mida 
kasutati muuhulgas rahvaluuleliste nähtuste levikupiiride väljaselgitami-
sel. Lisaks kohalikele kaastöölistele ja üliõpilastest stipendiaatidele hak-
kasid 1920.–1930. aastatel välitöid tegema ka erialase väljaõppe saanud 
folkloristid. Rahvaluulet asuti uurima võrdlevalt ja mitmekesiselt, välja 
kujunesid eri teaduslikud vaated ja uurimissuunad. Siinse folkloristika 
huviorbiiti tõusis ka Eesti vähemusrühmade rahvaluule, mida oli vaja 
tunda kultuurisuhete väljaselgitamiseks. 

Mõnevõrra üldistatult võib väita, et kuni 20. sajandi keskpaigani kujutasid 
folkloristlikud välitööd endast lühema või pikema kestusega kogumisretki, 
mida tehti üksi või paari-kolmekesi. Valdavalt keskendus uurijate tähele-
panu maaelanikkonna pärimusele, kuid leidus ka juba neid folkloriste, 
kes tegid üleskirjutusi linnakeskkonnas. Välitöödele mindi ühistranspor-
diga ning kohapeal liiguti ringi jala või jalgrattaga, peatudes lühiajaliselt 
seal, kuhu parasjagu õhtuks välja jõuti ning kus lahke pererahvas öömaja 
võimaldas. Välitöödel püüti koguda tühjendavalt mitmekesist ainestikku, 
keskendudes siiski enam vanapärasele pärimusele. Väljal olemine nõudis 
pidevat ja vahetut suhtlemist ning iseseisvat hakkamasaamist äärmusli-
keski olukordades. 

ERAs leiduvale mitmele Eesti vähemusrühma folkloorikogule (nt rootsi, 
mustlase, juudi) pani aluse hilisem TÜ soome-urgi keelte professor Paul 
Ariste (1905–1990). Lisaks vähemusrahvaste folkloorile jäädvustas P. Ariste 
tudengiaastatel rahvaluulet ka oma kodukandis. Näiteks 1930. aastal oli ta 
koos kaasüliõpilase Karl Leichteriga (1902–1987) kogumiskäigul Torma 
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ja Iisaku kihelkonnas. P. Ariste värvika välitööpäeviku põhjal puutusid 
noormehed sel retkel kokku vägagi ekstreemsete ööbimistingimustega: 

Varahommikul. Ei taha yhelegi inimesele, isegi neile mitte, kes soovivad mulle 
halba, et nad veedaks öö sähandses kohas, nagu meie pidime olema. Magama 
pandi päris viisakasse puhtasse voodisse. Olime juba ette rõõmsad, et saame 
veeta rahulikult öö. Lootused petavad aga alati. Vaevalt saime olla veidi pikali, 
kui kogu ihu hakkas kipitama. Leichter tõmbas tikust tule, et vahest on pisikaid. 
Nii oligi. Linad olid täiesti kirjud. Sääl oli suuri ja väikeseid, tumedamaid ja he-
ledamaid. Ei ole kunagi näind koos nii palju elavaid loomi. Arvasime asja voodi 
syyks, ja kuna toas oli veel teine tyhi raudsäng, tõstsime kogu magamisvärgi 
pärast hoolast kloppimist teise — sinna raudsesse. Sääl polnud asi sugugi pa-
rem. Lutikaid tuli samapalju ja neile lisaks ka täisid. Magamisest polnud juttugi. 
Kolisime hirmuga suurele lauale, kus kõhuli olles kaitsesime endid sellega, et 
tõrjusime loomakesi mööda laua jalgu yles ronimast. Hommikul oli fonograaf 
täielikult täis blondima ihuga elukaid. Armastu/se/st muusika vastu! Seks ajaks, 
kui majarahvas virgus, olime loomadest enam-vähem lagedad. 

Salve, Kristi 2015. Ühe noore rahvaluulekoguja jälgedes. – Üleaedsed. Eesti 
mõttelugu 126. Koost. Madis Arukask. Tartu: Ilmamaa, lk 48.

Teise maailmasõja eelsel perioodil oli üks aktiivseimad elukutselisi rahva-
luulekogujaid Richard Viidalepp (aastani 1933 Viidebaum, 1904–1986). 
Ta alustas rahvaluule kirjapanemist 1920. aastate teisel poolel üliõpila-
sena ning pärast tööle asumist ERAsse sai temast arhiivijuhataja Oskar 
Looritsa (1900–1961) kõrval üks peamisi kogumistöö korraldajaid ja 
ideolooge. Näiteks koostas R. Viidalepp 1936. aastal brošüüri „Juhised 
rahvaluulekogujatele. Mida ja kuidas koguda?“

Oma 1937. aasta Muhu kogumispäevikus arutles R. Viidalepp kogumistöö 
põhimõtete üle: 

Mulle meeldiks rahvaluule-ainete kogumist muuta enam süsteemikindlamaks ja 
teadlikumaks, enam uurimistööks. Mõne kihelkonna „tühjakskogumine“ peaks 
olema ühtlasi selle paiga rahvatraditsiooni läbiuurimine, mitte aga rutuline 
läbijooksmine või läbisõitmine ega nipete-näpete jäädvustamine. Meie peaksime 
eeskujuks võtma loodusteadlasi, botaanikuid või zoolooge, mitte aga keelemehi, 
kes ühe või kahe vanaeidekese jutu põhjal on valmis rekonstrueerima terve 
kihelkonna keelemurde. Järelikult – ajaliselt ettesäetud piirid pole soovitavad. 
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Korjajal peab olema küllalt aega, et mõnda kohta teha mitu käiku või peatuda 
kauem.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 139. 

1940. aastate lõpus senist tava folkloori jäädvustamisel muudeti ning 
välitöid hakati korraldama suurema hulga inimeste osavõtul, kes viidi 
uuritavasse piirkonda tellitud transpordiga ning välitöödel osalejate 
peatuspaigaks oli mõni varem kokkulepitud kool või muu riiklik asutus. 
„Peakorterist“ liiguti üksi või paarikaupa päevaks ümberkaudsetesse 
küladesse. Suurema kollektiiviga välitöödel olemine võimaldas kogujate 
tihedamat omavahelist suhtlemist õhtuti pärast peatuspaika naasmist. 
Pikemaajalisi, mitme uurimisasutuse ühiseid kogumisaktsioone nime-
tati siis „asutustevahelisteks teaduslikeks ekspeditsioonideks“. Ekspedit-
sioonid – nimetus võeti kasutusele ka ühe asutuse või paari-kolme uurija 
organiseeritud kogumisretkede tähistamiseks – korraldati tavaliselt kind-
lasse maapiirkonda, mille valikul arvestati Eesti ala endist kihelkondlikku 
jaotust. Nn suuremate ekspeditsioonide osalejate arv jäi vahemikku 6–14 
inimest ning tavapärane välitöödel viibimise ajaperiood oli kahest näda-
last kuu ajani. Ekspeditsioonide ettevalmistamiseks töötati läbi varem 
samast piirkonnast kogutud arhiiviainestik ning valmistati ette küsitlus-
kavad. Rahvaluulekogujate tulekust anti teada kohalikus ajalehes, mõni-
kord ka raadios või televisioonis. 

Folklorist Rudolf Põldmäe (1908-1988), kes alustas rahvaluulekogumist 
juba 1929. aastal tudengina, kirjutab oma Saaremaa kogumispäevikus 1958. 
aastal:

Läksin ka ajalehe „Kommunismi Ehitaja“ toimetusse. Olin sinna saatnud eelteate 
meie ekspeditsiooni kohta ja see ilmus 15. mail. Imestasime, kui palju seda oli 
loetud, sest peaaegu igas külas teati ja mõnevõrra oodati meid. Ajalehe toime-
tus oli vägagi huvitatud meie tööst ja soovis jätkuvalt informatsiooni. Kirjutasin 
sealsamas valmis ülevaate senisest töökäigust ja see pidi peatselt ilmuma. Arvan, 
et säärane tutvustamine on tööle tingimata vajaline.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 207.
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Juba Teise maailmasõja eelsel perioodil võeti kasutusele tühjendava (või 
ka frontaalse) kogumise mõiste, mille all peeti silmas välitööde käigus 
võimalikult paljude piirkonnas tuntud folkloorižanride jäädvustamist, 
ilma et oleks üht või teist teemat või valdkonda eelistatud. Nõukogude 
perioodil oli erinevatel folkloristikaga tegelevatel asutustel kindlaksmää-
ratud ametlikud uurimisteemad ja välitööpiirkonnad, mis ekspeditsioo-
nide toimumise kohti ja eesmärki mõjutasid. ERA korraldas avara foo-
kusega kogumisekspeditsioone kuni 2000. aastateni, mil need hüljati 
projektipõhise rahastussüsteemi tõttu, mis ei võimalda teadustöötajatel 
kulutada aega frontaalsele kogumistööle ega ajamahukale välitöömater-
jalide korrastamisele. Hiljem on välitööd olnud reeglina konkreetsema 
temaatilise või žanrilise fookusega.

Lisaks eelpool nimetatud jäädvustusviisidele on alates 1930. aastate al-
gusest rahvaluule jäädvustamisel rakendatud kogumisvõistlusi. Võist-
lused olid esmalt suunatud peaasjalikult kooliõpilastele, kellega suhtle-
misel kasutati õpetajate abi. Esimese sedalaadi võistluse korraldas ERA 
1931/1932. õppeaastal, mil õpetajatele saadetud küsimuslehtede vahen-
dusel koguti andmeid lastehirmutiste kohta. Aastatel 1934–1935 koguti 
kooliõpilastelt rahvamängude kirjeldusi ja 1938–1939 viidi läbi koha-
muistendite kogumise võistlus. Hiljemgi on olnud kõige suuremahulise-
mad kogumisvõistlused suunatud kooliõpilastele (nt aastatel 1992–1993 
ja 2007 koolipärimuse kogumine), kuid selle kõrval on toimunud ka kõi-
gile huvilistele avatud kogumisaktsioone. Alates 2009. aastast on ERA 
iga-aastastest temaatilistest kogumisvõistlustest kujunenud üks peamisi 
arhiivi kohalike kaastöölistega suhtlemise viise. Võistlustegi puhul aval-
datakse teave toimuva kohta meediaväljaannetes, huvilistele saadetakse 
temaatilised küsitluslehed, millele on lisatud juhend, kuidas kaastöö 
vormistada. Alates 2000. aastatest on olnud võimalik kogumisvõistluste 
raames kaastööd teha ka internetikeskkonnas. 2013. aastal avas ERA 
rahvaluule kogumise portaali Kratt (http://kratt.folklore.ee/). Selle va-
hendusel on võimalik vastata arhiivi küsitluskavadele ning üles laadida 
fotosid, videoid, heli- ja tekstifaile.

Rahvaluulekogumise kui vabatahtliku tegevuse väärtustamiseks maksti aas-
tatel 1935–1940 ERA eestvõttel parimatele rahvaluulekogujatele ühekord-
set rahalist preemiat. Toetust saadi selleks esmalt Vabariigi Riigivanemalt, 
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alates 1938. aastast presidendilt, ning auhinnarahad 
anti üle Eesti Vabariigi aastapäeva aegu. Preemia saa-
jad määras ERA kolleegium eelneval kalendriaastal 
arhiivi laekunud kaastööde põhjal. Kuue aasta jooksul 
said nn iseseisvuspäeva preemiat kokku 156 rahvaluu-
lekogujat. 1994. aastal sõjaeelne tava taastati ning rah-
valuule kogumispreemiat antakse välja igal aastal siht-
asutuse Vabariigi Presidendi kultuurirahastu poolt.

Tehnilised uuendused rahvaluule jäädvusta-
misel

Rahvaluule jäädvustamisel kasutatud tehniliste 
vahendite valik on aja jooksul muutunud vasta-
valt uute võimaluste lisandumisele. Kui kuni 20. 
sajandi alguseni toimus rahvaluule üleskirjuta-
mine pliiatsi ja paberi abil, siis aastatel 1912–1914 
rakendas soome üliõpilane Armas Otto Väisänen 
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esmakordselt Eestis välitöödel kaasaskantavat fonograafi. See algeline 
helisalvesti võimaldas heli jäädvustada vaharullidele ning seda samas 
esitajatele kohapeal ka ette mängida. Helisalvestamine lubas esitust 
märksa täpsemalt ja nüansirikkamalt dokumenteerida, kuid teisalt seadis 
see jäädvustustele väga kindlad mahulised piirid. Fonograafisalvestised 
olid lühikesed, sõltuvalt vaharulli suurusest maksimaalse kestusega 3–5 
minutit, ning fonograafiga jäädvustati esmalt üksnes laule ja pillimängu 
(proosateksti reeglina mitte). Lisaks fonograafile kasutas osa EÜSi sti-
pendiaate esitajate ja nende eluolu dokumenteerimiseks fotoaparaati. Kui 
esmalt käis fotode tegemine suureformaadiliste klaasnegatiivide abil, siis 
fototehnika arenedes võeti kasutusele negatiivfilmid, mille 20. sajandi 
lõpus asendas digitaalfotograafia.

20. sajandil kasutusele võetud tehnilised uuendused on rahvaluule jääd-
vustamise viise ja põhimõtteid mõjutanud muudelgi puhkudel. Näiteks 
aastatel 1936–1938 korraldati rahvamuusika heliplaadistamise aktsioon 
ning parimad laulikud ja külapillimehed kutsuti selleks otstarbeks Tallin-
nasse. Salvestused jäädvustati siis Riigi Ringhäälingu stuudiotehnikaga 
šellakplaatidele. Alates 1940. aastate lõpust folkloristide kasutusse tulnud 
esimesed magnetofonid olid rasked ja õrnad aparaadid, millega oli kee-
ruline välitöösalvestusi teha. Süsteemsemalt hakati Eestis folkloristlikel 
välitöödel heli magnetlindile salvestama alates 1956. aastast. Siis võeti ka-
sutusele esimesed kaasaskantavad magnetofonid, kuigi ka nendega tööta-
mine nõudis eraldi transpordivahendit. Salvestussessioonideks toodi pa-
rimad lauljad ja jutustajad kokku kohalikku keskusesse, kus olid sobivad 
tingimused ja korralik elektrivool.

Ottilie Niinemägi (Kõiva) on värvikalt kirjeldanud salvestustingimusi eks-
peditsioonil endise Rõuge kihelkonna aladele 1957. aastal:

Viimane päev Varstus. Püüame igat minutit kasutada helilindistamiseks. Hommi-
kupoolikul lubati MTJist [st masinatraktorijaamast] voolu. Läksime Vana-Roo-
sasse haarangule. Raske on praegu enam kedagi kätte saada. Rahvas on heina-
maal. Tühja me sõit siiski ei läinud. Kanala juurest saime autosse Marie Nuti, 
tee pealt August Languse ja ühisel nõul võrgutasime ära ka Maali Käärmanni. 
Suured teened olid siin sõnakal August Langusel, kes meie tööst hästi aru sai. 13. 
juulil oli ta kuulnud ka raadiosaadet meie ekspeditsioonist. Nähtavasti meeldis 
see talle väga.
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Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 203.

Reeglina ei tehtud helisalvestust esmase küsitlemise ajal, sest piiratud 
võimaluste tõttu tuli teha hoolikas valik, mida laulja või jutustaja reper-
tuaarist jäädvustada. Salvestustehnika arenedes muutus see kergemaks ja 
kompaktsemaks, samuti odavnes salvestamisel kasutatud magnetlint, mis 
võimaldas teha pikemaid salvestusi ning dokumenteerida helisalvestistel 
enamal määral esitus- ja kasutuskonteksti. Kui veel 1950.–1960. aastatel 
olid helisalvestamisel fookuses ennekõike regilaulud ja pillilood, siis 1970. 
aastatel said jäädvustustes ülekaalu jutustatud folkloor ja vestlused.

Mida aeg edasi, seda kiiremini võeti kasutusele järjest uusi helisalves-
tusaparaate. 1980.–1990. aastatel kuulus mõnda aega folkloristi varustuse 
juurde kaasaskantav kassettmakk, mille varsti vahetasid välja lühikeseks 
ajaks digitaalsed DAT-magnetofonid. Seejärel tuli MiniDisc’ide kümnend, 
mille asemele tulid omakorda mälukaardiga salvestid jm. Portatiivsete 
digisalvestite kasutuselevõtt 1990. aastate lõpus on võimaldanud 
jäädvustada kogu välitööde suhtlussituatsiooni algusest lõpuni ilma 
vahepeal salvestit välja lülitamata. See mõjutas jäädvustatud ja arhiivi 
üle antavate helisalvestiste mahtu, mis suurenes selle muutuse tagajärjel 
olulisel määral.

Sama tendents iseloomustab ka välitöödel filmi- ja videosalvestiste tege-
mist. Kui alates 1950. aastatest oli välitöödel filmimine väga erandlik näh-
tus, siis 1980. aastatel ühes VHS-kaamerate laiema levikuga muutus ka 
videotehnika enamatele uurijatele kättesaadavaks. Parema kvaliteediga 
salvestusi sai teha juba MiniDV-kassettidele, mille tänaseks on sarnaselt 
helisalvestitega asendanud mälukaardiga videokaamerad. Nii nagu on 
odavnenud tehnika ja salvestustarvikud, on ka videojäädvustuste mahud 
ja osakaal suurenenud.

Digiajastu on mõju avaldanud ka tekstilise info jäädvustamisele. Et üha 
enam välitöödel tehtavaid märkmeid ja kirjeldusi luuakse digitaalselt – 
ja sama käib laiemalt internetis ning sotsiaalmeedias ringleva folkloorse 
ainese kohta –, jäädvustatakse ja arhiveeritakse see materjal samuti 
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digitaalselt. Skaneerimise või ümberpildistamise abil saab jäädvustada 
ka selliseid pabersäilikuid, mida nende omanikud ei soovi loovutada. 
Digitaalsete failide pikaajalisel säilitamisel tuleb tähelepanu pöörata 
failivormingute ja nende rakendustarkvara pidevale uuenemisele. 
Arhiivinduses kasutatakse digitaalsete materjalide pikaajalise säilivuse 
tagamiseks standardseid arhiivivorminguid ning materjalist tehakse 
kindlasti ka üks või mitu turvakoopiat.
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 Ülesanded

Ülesanne 1.
Hea valiku eri ajajärkude rahvaluulekogujate välitööpäevikutest pakub 
Mari-Ann Remmeli koostatud väljaanne „Rahva ja luule vahel“ (1997). 
Too selles väljaandes esitatud välitööpäevikute katkete põhjal esile, missu-
guseid sõnu kasutavad erinevate ajajärkude rahvaluulekogujad ja folklo-
ristid välitöödel kohatud inimeste tähistamiseks. Analüüsi, kas kasutatud 
kirjeldusviisid on aja jooksul muutunud ja, kui on, siis mil viisil. Üles-
annet võib teha ajajärkude kaupa, nt kahe perioodi kogujate päevikuid 
kõrvutades. 

Ülesanne 2.
Vaatle sama väljaande põhjal rahvaluulekogujate välitööde käigus suhtle-
misel tekkinud probleeme. Mis on nende probleemide põhjused ja kuidas 
oleks saanud neist hoiduda? Too esile korduvad mustrid. Ülesannet võib 
teha ajajärkude kaupa, nt kahe perioodi kogujate päevikuid kõrvutades.

Ülesanne 3. 
Paaristöö. Vali Mari-Ann Remmeli raamatust „Rahva ja luule vahel“ mõ-
ned välitööpäeviku katked, milles on mõni vihje ajastule, millal see kirja 
pandi. Loe see kaaslasele ette ja lase tal mõistatada, millisest ajajärgust 
või mis aastast päevikukatke pärineb.
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Ühisekspeditsioonil Vjatkamaa 
eestlaste juures | Anu Korb

Kirovi Pedagoogilise Instituudi õppejõu etnograaf Irina Truškova tun-
gival palvel sõitsime Pille Niinega 2001. aasta suvel Vjatkamaa eestlaste 
juurde, ühisekspeditsiooni eesmärgiks oli koguda materjali sealsete eest-
laste kultuuripärandist. Pikemas perspektiivis oli Irinal kavas kirjutada 
monograafia Vologda-Vjatka piirkonna rahvaste etnokultuurilisest mit-
mekesisusest. Praeguse Kirovi oblasti Oparino rajooni territooriumile ra-
jasid eestlased oma kodud 20. sajandi esimesel kümnendil, kuid asundu-
sed hääbusid juba 1940. aastate teisel poolel. 2001. aastal elas Oparino 
rajoonis eestlasi üsna vähe, kohalike õpetajate abiga leidsime põhiosa 
neist ka üles. 

Kirovis pidime tegema esmalt visiidi Kirovi oblasti haridusministri juurde, 
meid tutvustati pidulikult kui välismaa teadlasi. Lootsin paarinädalast 
nappi välitööaega maksimaalselt kasutada ja võimalikult kiiresti 
Oparinosse sõita. Meie nelja-liikmelise seltskonna: Irina, tudeng Julia, 
minu ja Pille väljasõit lükkus võõrustajate palvel siiski järgmise päeva 
õhtule. Oparinos kohtusime kõigepealt kohalike õpetajatega, seejärel 
külastasime koduloomuuseumi, kus oli ka ekspositsioon eestlastest. 
Tahtsime ametnike pakutavast lõunasöögist ära öelda, et omapäi eestlastele 
külla minna, kuid see polnuks viisakas. Meie rikkalikku kostitamist pidasid 
võõrustajad äärmiselt oluliseks. Pärastlõunal suundusime kuuekesi – 
lisaks kaks kohalikku kultuuriametnikku – Oparino asulas elava Valteri 
ja lätlanna Tamara kitsukesse elamusse. Peremees oli sõnaaher, Tamara 
jutukam, kuid teda häiris hulga võõraste juuresolek. Vestlust juhtis ja 
küsimusi esitas peamiselt intensiivne suhtleja Irina, kuid kohtumise 
raames asjalikku materjali talletada ei õnnestunud.

Tõdesime, et tõhusama kogumistöö tegemiseks tuleb ekspeditsiooni liik-
metel jaguneda väikestesse gruppidesse. Meie Pillega soovisime suhelda 
kohalike eestlastega ja emakeeles, sest pärimuse edasiandmisel on keelel 
oluline roll. Suutsime ka võõrustajatele emakeelse suhtlemise vajadust 
selgitada. Muuseumitöötaja Viktoria saatis meid Ella poole sõnadega, et 
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babuška oskab eesti keelt, kuid ta elamine on korratu. Tuppa Ella meid 
ei kutsunud, jutlesime õuepingil istudes. Viktoria lahkus pettunult, sest 
meie jutuajamisest ta keelebarjääri tõttu osa ei saanud. Ella ladus jutus-
tamisoskus ja võrumurdeline keel olid nauditavad. Salvestile jäi ka möö-
dasõitvate autode müra, koerte klähvimine jm. Ellat olnuks otstarbekas 
uuesti külastada, kuid meie tihedat töögraafikut arvestades polnud see 
võimalik.

Ella juhatusel jõudsime eestlaste Meeta ja Edgari poole, keda meie tulek 
näis rõõmustavat. Nad pakkusid meile lahkesti öömaja, mis olnuks kogu-
mistöö seisukohast parim lahendus, kuid polnud viisakas oma ekspedit-
sioonikaaslastest eralduda.

Järgmisel hommikul sõitsime kohalike kultuuritöötajatega umbes 2500 
elanikuga Maromitsa töölisasulasse. Näidisküsitletavaks olid meie saat-
jad valinud eesti mehega abielus olnud venelanna Anna. Naine võttis 
meid kodus vastu pidukleidis ja kaetud teelauaga, meenutas Latõški piir-
konna talus sündinud meest ülivõrdes. Anna käinud mehega sageli Eesti-
maal mehe sugulastel külas. Tööd tehtud kõvasti ja pere elanud suhteli-
selt hästi. Pidudel aga jäänud Anna hätta, sest pillimehest mees vajutanud 
kohe pilli kinni, kui keegi Anna tantsima viinud.

Pille ei soovinud hulgakesi mööda peresid käia ja ta läks omapäi asulasse 
hulkuma. Kui meie saatjad selle avastasid, tekkis üldine paanika: tüdruk 
eksib ära, temaga juhtub õnnetus jne. Võõrustajad tundsid end meie eest 
vastutavatena ja hingasid kergendatult, kui Pille tagasi jõudis.

Asulate-vahelisel kitsukesel betoonplaatidest teel Molomasse rappus auto 
sõidu ajal üsna korralikult. Moloma asula osutus varem-külastatud Opa-
rinost ja Maromitsast väiksemaks. Pikk-pikk peatänav, puumajad, ena-
masti kahepere-elamud tihedalt üksteise kõrval, mõlemal pool teed sü-
gavad kraavid. Perenaine Meeta näis algul üsna kohmetu: meie kohta oli 
talle teada antud, et tulevad välisriigi teadlased. Ise oleksin enda kohta 
öelnud märksa tagasihoidlikumalt – eestlane Eestimaalt. 

Samas asulas külastasime 80aastast Salmet, käsitöömeistrit ja head laulu-
oskajat, viie lapse ema, kes elas koos noorima tütrega. Meie tulekuks oli 
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ta spetsiaalselt valmistunud: istus pidupluusis-seelikus, hele rätt peas, ja 
muidugi ei tundnud ta end „välismaa teadlaste“ ees kuigi hästi. Omateh-
tud käsitööesemeid näitas Salme meelsasti: kirevaid kindaid-sokke, telge-
del kootud tekki jm. Salme keel oli võrumurdeline ja mahlakas. Koolis 
– mõnda aega olnud eesti kool Kuppari huutoris [eraldi paiknevas talus] 
– õpitud kirjakeelt. Salme lapsed käinud juba vene koolis. Laulud ütles 
Salme unustanud olevat ning ta hääl oli vanadusest kähisev.

Jaanituld me teha ei saanud, sest tuletegemine oli asulas rangelt keelatud. 
Kui teised saunas, jõudsin natuke perenaise Meetaga juttu ajada. Tema oli 
üks väheseid, kes meie kirjakeelset kõnet kuuldes ka ise kirjakeelele üle 
läks, arvates, et just see on õige. Kirjakeelt õppinud Meeta koolis ning tal 
oli siinsete olude kohta hulk eestikeelseid raamatuid, tellitud nõukogude 
perioodil postitsi või saadetud Eestimaale elama asunud sõbranna poolt.

Jaanipäeval avanes võimalus traktori järelkärus vaevumärgatavat metsa-
vahelist teed pidi Naumova küla lähistele vanale eesti-läti surnuaiale 
sõita. Meiega olid Moloma õpetaja Larissa ning Irina tudengiga. Hooga 
üle kraavi sõites lendas üle meie peade porikänkraid. Mitu tundi teel, 
lõpuks jalgsi üle vana jõesilla, jõudsime rohtukasvanud hauakääbasteni. 
Larissa jälgis hoolega, et meist keegi kogemata kääpale ei astuks. Leidsime 
üksikud metallristid ja hauakivid, hauakirju puhastades õnnestus kokku 
veerida mõned nimed ja eludaatumid. Rituaalse söömaaja tarvis laotas 
Larissa hauakünkale lina ning asetas sinna märsist võetud söögipoolise: 
valge leib, muna, vorst, kalakonserv, moosist tehtud jook ja muidugi viin.

Naumova külakohal, kuhu toodud eestlased taluelu likvideerimise järel, 
seisis osa majadest veel püsti, mõnes toas mööblitki sees. Naumova la-
gunemise järel asuti põhiliselt Moloma külla. Irina ronis innukalt maja-
varemete sisemustes ja lakapealsetel ning otsis pildistamiseks eestlastele 
kuulunud esemeid. Tagasisõit sujus kiiremini ja ähvardavad vihmapilved 
meieni ei jõudnud. Saunaskäiku tuli muidugi korrata.

Hommikul lahkusid Irina ja Julia välitöödelt. Saime nüüd vabalt Meetaga 
eesti keeles vestelda. Rääkisime eestlastest, kes elasid Tsälbuni huuto-
rites ja hiljem Naumova külas, Eestimaale tagasipöördunutest, sõja- ja 
kolhoosiajast, kohalikest käsitöömeistritest, noorte kooskäimistest jm. 
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Õdusa jutuajamise katkestas õpetaja Larissa, kes meile teisigi siinseid 
eestlasi tutvustada tahtis. See osutus tühikäiguks. Perenaise Meetaga jäid 
jutuajamised lühikeseks ja paljud teemad läbi arutamata, sest meid oodati 
konkreetseks päevaks Oparinosse piirkonna õpetajatele eesti kultuurist 
rääkima.

Pärast loenguid hakkasid kohalikud haridus- ja kultuuritöötajad meie jä-
relejäänud väheseid tööpäevi taas planeerima. Üks Oparino ametnikest 
viis meid oma tädi Maria poole, ise jäi vestlust kuulama. Esmapilgul tun-
dus umbes 85aastane naine lootustandev, vastates meie tervitusele söa-
kalt: „Tere, tere, vana kere!“ Veidi hiljem selgus, et eriti palju Maria siiski 
ei mäletanud. Puht-venekeelse vennapoja juuresolekul ei saanud Mariaga 
emakeeles suhelda. 

Otsustasime, et keskendume Vazjuki ja Latõški eestlastele ning jätame 
ajapuudusel Almezis käimata – sealsed õpetajad olid meie tulekuks val-
mistunud ja meie otsusest nördinud.

Vazjukis huvitas meid eelkõige Pauliina, 
kelle kohta olime kuulnud, et ta teab 
palju jutte ja laule. Kui õpetaja Irina saa-
tis meid Pauliina poole, ajas naine end 
vaevu voodist üles. Kordus seesama, mis 
mujalgi – kui vestluse juures viibis keegi 
kohalikest, muutus eesti keeles alustatud 
jutt kiiresti venekeelseks. Igatahes meie 
esmakohtumises olin pettunud: tundus, 
et olime hiljaks jäänud. Uuel katsel Pau-
liinat küsitleda palusime tungivalt koha-
likel meiega mitte kaasa tulla. Suutsime 
õpetajaid veenda, et tuleme asula vahel 
omapäi toime ja meiega ei juhtu midagi 
halba. Teisel kohtumisel oli Pauliina en-
diselt haiglane, kuid mitte enam pinges. 
Rääkis ladusat eesti keelt. Kui mõni ve-
nekeelne väljend jutu sekka lipsas, reh-
mas Pauliina käega: „Eh, setu!“ ja jätkas 

52



Ühisekspeditsioonil Vjatkamaa eestlaste juures | Anu Korb
 

emakeeli. Enne meid olid Pauliinat korduvalt küsitlenud siinse muuseumi 
töötajad. Salvestused tehtud diktofoniga, neid kuulata ei jäänud meil kah-
juks aega. Laule me Pauliinalt ei saanud – tervis ei võimaldanud laulda. 
Tähelepanekuid elust oli naisel aga rohkesti. Kolmandal päeval oli Pau-
liina meid lausa oodanud. Asulas teisi eesti keele oskajaid ei olnud, kuid 
Pauliina teadmised olid kõvasti üle keskmise. Viimasel korral vestlesime 
eriti kaua: ravitsejatest ja tarkadest, loomade ja laste hädadest, pehme 
ja kõva aja arvestamisest, siinsetest metsloomadest, rahvakalendri täht-
päevadest jm. Vahepeal lasi Pauliina meil teevee üles panna ning kapist 
leiba ja leivakõrvast otsida. Siis rääkisime edasi, Pauliina suuresti pikali 
olekus. Olime lähedaseks saanud ning Pauliinal oli meist silmanähtavalt 
kahju lahkuda. Õhtuks pidime jõudma ekspeditsiooni viimasesse asulasse 
– Latõškisse.

Kehva küladevahelise ühendusega rajooni piires tehtavail välitöödel oli 
kohalikest õpetajatest ja kultuuritöötajatest kahtlemata abi hajali elavate 
eestlaste leidmisel, transpordi organiseerimisel, vanale kalmistule jõud-
misel. Seevastu meie tegevuse üleplaneerimine, ülehooldamine, püüd 
toimuvat – ka elanike meelsust – kontrollida, takistasid mõistagi tööd. 
Kuna külaelanikke oli ehmatatud välismaa teadlaste tulekuga, nõudis 
normaalse suhtlemise taastamine tublisti vaeva.
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Välja mõiste | Pihla Maria Siim

Folkloristlikud uurimused põhinevad materjalidel, mis võivad olla väli-
tööde käigus loodud või ka kogumisvõistluste, küsitluste või üleskutsete 
tulemusel kirja pandud. Ka teoreetilised uurimused ei saa hakkama em-
piiriliste materjalideta. Välitööd koosnevad inimeste jälgimisest ja nen-
dega suhtlemisest, uuritavate tegevuste ning pärimuse dokumenteeri-
misest, tihti ka nendes tegevustes mingil määral osalemisest. Välitööde 
käigus paneb uurija paika selle, mille talletamisele ta keskendub. Uurija 
valikute kaudu toimub juba ka esmane materjali analüüs ja tõlgendamine, 
sest kõike talletada ei ole võimalik ka parima tahtmise juures.

Folkloristlike välitööde oluliseks osaks on peetud vahetut, silmast silma 
suhtlemist. Välitööde tegemine on reeglina tähendanud füüsilist kohal-
olekut väljal, kuhu minnes on uurija pidanud reisima eemale oma tava-
pärasest elukohast. Folkloristide väli on traditsiooniliselt asunud lähemal 
kui antropoloogide väli, aga ka oma kultuuri uurides on võidud minna 
kodust kaugemale, seda kas ruumilises või ajalises mõttes, otsides mine-
vikust kõnelevaid allikaid. Tähelepanu keskmes on sel juhul olnud eel-
kõige traditsioonilised žanrid ning usundiline ja kombestikuline materjal, 
kusjuures jutustajad on esindanud pigem erinevat sotsiaalset gruppi kui 
uurija. Uurija positsioon võib paigutuda ka kuskile kahe vahele (vt ka ptk 
Oma ja võõra rühma uurimine) ning ühe ja sama ajastu uurijadki võivad 
defineerida folkloori ja välja erinevalt.

Janika Oras (snd 1963) on oma doktoritöös käsitlenud varasemate folklo-
ristide välitöökohtumisi 1950.–1960. aastate välitööpäevikute põhjal. Ta 
kirjeldab folkloristide ühe põhiprobleemina vajadust sekkuda talurahva 
argiellu. Maainimene justkui tõmmatakse oma argistest toimetustest välja 
selleks, et salvestada soovitud materjale, „häid vanu rahvaviise.“ Et enamik 
tollastest folkloristidest oli üles kasvanud talus, võib nende puhul rääkida 
sotsiaalsest kaksikidentiteedist: nad esindasid küll folkloriste, akadeemilist 
maailma, aga asetasid end välitöödel kergesti maainimese positsiooni (vt 
Olli (Ottilie) Kõiva kogumispäevikut 1959. aastast RKM II 87, 156/8):
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Käisin veel kord Annat otsimas [et viia teda salvestamiskohta]. Ta oli ikka veel 
heinamaal. Villem [kelle abiline Anna oli], kuulnud, et Pamma küla inimesed 
juba Leisis [salvestamisel] käisid, näis küll natuke kahetsevat. Aga looilmast oli 
tal siiski rohkem hale. Pika tingimise peale leppisime kokku, et tulen järgmisel 
hommikul kella kaheksaks ja lindistan väikese magnetofoniga pool tundi. [...] 
Sõitsime Ellen Liiviga vara hommikul liinibussiga Nava külla, et vähemalt porta-
tiivse magnetofoniga päästa head vanad rahvaviisid. Lindistasime kolmveerand 
tundi. Villem käis nagu tunnimees akna all, valvates, et me liiga palju kallist 
heinaaega ei raiskaks. Vähemalt kõik vanad laulud saime lindile.

Oras, Janika 2008. Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm. Arhiivitekstid, ko-
gemused ja mälestused. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 27. Tartu: EKM 
Teaduskirjastus, lk 88.

Väli ei ole oma loomult selgelt piiritletav, vaid pigem fragmentaarne. 
Uurija konstrueerib välja (ning uuritava grupi) ja määrab selle piirid, 
kuigi mõnikord tehakse seda alles peale välitööde lõpetamist. Kuidas 
uurija välja mõtestab, sõltub välitööde eesmärgist või uurimisküsimu-
sest, millele soovitakse vastust leida. Sõltuvalt sellest, mida folkloori all 
mõistetakse, valitakse välitöödeks ka sobiv koht (või kohad). Väli on see 
kontekst, kus toimub allikate loomine – reaalsusest kujundatakse uuri-
muse jaoks materjal, folkloristika puhul tehakse seda tavaliselt kvalitatiiv-
set lähenemist kasutades, toetudes sellistele meetoditele nagu intervjuu, 
vaatlus ja vestlus. Selles protsessis on esmane roll uurija arusaamal väl-
jast: kuidas ta piiritleb välja ajaliselt, ruumiliselt ning tekstuaalselt. Uuri-
mise eesmärgil väljal olemist markeerivad ka teadlase kindlad tegevused 
ja praktikad, nagu näiteks ümbruskonna tähelepanelik jälgimine, märk-
mete tegemine, enese teadvustamine ja tutvustamine uurijana, vahest ka 
teistmoodi meeleseisund (vt ka ptk-d Tunded, kehakogemus ja meeled ja 
Osalusvaatlus > Vaatamisest teeb vaatluse dokumenteerimine).

Muutunud arusaamad väljast

Arusaamad väljast muutuvad pidevalt, seda mõjutavad nii uurimuse fookus 
kui uurimiskeskkonna muutused. Folkloristide ja teiste kultuuriuurijate 
arusaam väljast on tihti olnud geograafiline. See tähendab, et kultuuri 
ja kollektiivi on mõistetud selgelt piiritletavate üksustena, mis kuuluvad 
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kokku kindla territooriumiga. Alates 1980. aastatest on hakatud sellist 
arusaama üleilmastumise ning inimeste kasvava liikumise tõttu küsimärgi 
alla seadma ning ümber hindama. Olukorras, kus inimesed liiguvad 
rohkem ja sotsiaalsed suhted pole seotud kindla piirkonna või riigiga, 
peaksid ka kultuuriuurijad olema valmis järgnema uuritavaile inimestele 
või nähtustele (vt ka ptk Mitmepaiksed välitööd). Suhete võrgustikud ja 
praktikad ületavad tihti lokaalseid piire. Selles kontekstis on mõttekam 
mõista välja kindla paiga asemel pigem sotsiaalse keskkonna ja kultuuri-
lise ruumina, mis moodustab uuritavaile inimestele tähenduslikest 
suhetest.

Anne Heimo käsitleb oma uurimuses pereajaloo viljelemise uusi vorme in-
ternetiajastul. Huvi oma pere ja suguvõsa mineviku vastu on jätkuvalt suur 
ning infotehnoloogia areng on toonud kaasa murrangulise muutuse eriti nn 
hargmaistele peredele. Inimesed otsivad suguvõsa juuri mitte ainult oma 
kodumaalt, vaid ka sugulaste kodumaadelt üle maailma. Heimo vaatleb tee-
mat eeskätt Austraaliasse siirdunud Soome väljarändajate näitel. Tema hu-
vil pereajaloo ja just Austraalia soomlaste pereajaloo vastu on isiklik taust. 
Heimo veetis lapsepõlve Austraalias ning kuulis üles kasvades oma vane-
mate ja teiste Austraaliasse ümberasunute jutustusi väljarändamisest. In-
fotehnoloogia arenguga on tekkinud nn diasporaa-genealoogia ning Heimo 
järgi võib õigustatult küsida, kas nähtust oleks võimalik uurida, uurimata 
inimeste tegevust võrgus. Hargmaiste perekondade pärimuse uurimine on-
line ja off-line keskkonnas nõuab mitmepaikse lähenemise rakendamist ning 
erinevate meetodite ja erialade teoreetiliste lähenemiste kombineerimist.

Heimo, Anne 2014. Pereajalugu internetiajastul: diasporaa genealoogia ja 
jätkuv ajalookirjutusprotsess. – Mäetagused 56, lk 155–180. http://www.
folklore.ee/tagused/nr56/heimo.pdf (16.01.2017).

Uurija rolli väljal peetakse järjest olulisemaks ning ka välitööd ise on 
kujunenud uurimuse otseseks aineseks. Sellest perspektiivist on vajalik 
vaadelda tervet välitööde protsessi ja kõiki kohtumisi, milles sünnivad meie 
teadmised mõne nähtuse kohta. Välitöid on võimalik mõtestada uurija 
ja uuritavate kohtumiste ning suhete kaardistamise ja analüüsimisena. 
Välitöödel põhinev uurimus on uurija analüüs, tema koostatud narratiiv 
väljal kogetust. Seetõttu eeldatakse uurijalt sedagi, et ta avaks oma 
uurimisprotsessi tagamaid, mis on mõjutanud uurimisteema valikut ning 
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välja piiritlemist (vt ka ptk Refleksiivsus). Unustada ei tohiks ka poliitilist 
konteksti, mis võib välitöid mõjutada.

Kodu ja väli

Paljud uurijad on eelistanud hoida lahus kodu ja töö, kodu ja välja. Välja 
defineerimisel on domineerinud duaalsus: välja on olnud lihtne määrat-
leda selle kaudu, mida see pole. Kodu ja väli seega kinnitavad üksteise 
olemasolu. Selline suhtumine distantseerib uurijat alati mingil määral 
uuritavatest inimestest ning on ühtlasi üks põhjustest, miks uurijad on 
vahel oma uuritutest rääkinud või kirjutanud võimupositsioonilt. Samuti, 
kui välja mõistetakse paigana, mis ei ole kodu, on mõned – kodust kauge-
mal asuvad – väljad justkui rohkem väljade moodi kui teised. Nii võib hõlp-
sasti näida, et igasugused äärealad ja maapiirkonnad sobivad linnastunud 
folkloristi välitööde jaoks paremini kui suurlinnatänavad või rokk-kont-
sert. Nüüdisaegses folkloristikas see siiski paika ei pea ning igapäevaselt 
tuttav ümbrus on folkloristile samavõrra hea uurimiskeskkond. Kodu ja 
välja vahelist dihhotoomiat saab ületada ning üks võib teiseks muutuda. 
Ka siis, kui tehakse välitöid „oma kodus“, on välja ja kodu erinevus diskur-
siivselt tunnetatav.

Kuigi uurija elu ja töö põimumist on raske vältida ükskõik millist välja 
uurides, on need kõige selgemalt üksteisega seotud lähedase välja puhul. 
Tänapäeva antropoloogilisi ja folkloristlikke välitöid iseloomustab see, 
et uurijad töötavad järjest tihedamini interdistsiplinaarsetel väljadel 
ning selliste uurimisteemade ja inimestega, millega või kellega nad ise 
on lähedalt seotud. Ka see tendents rõhutab vajadust uuesti defineerida 
välja ja välitöid, asetades küsimärgi alla antud kategooriate loomulikkuse. 
Väli pole kuskil valmis ja ootel, et uurija selle leiaks ja toimuvat salves-
tama asuks, vaid väli on alati konstrueeritud. Väli mitte ainult ei raamista 
uurimistööd, vaid on ka ise palju väljakutseid pakkuv uurimisobjekt.
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Uurija ja välja suhte muutumine

Kokkuvõtlikult võib seega öelda, et uurija ja välja suhted on muutunud 
kahel moel. Ühelt poolt on välitöödele mindud järjest kaugemale oma ko-
dust, teiselt poolt on väli nihkunud uurijale lähemale nt seoses sellega, et 
kasvanud on huvi tänapäeva folkloori vastu. Folkloristid teevad välitöid 
ka uutes keskkondades, nagu internetis, ega pea välitööde tegemiseks 
ilmtingimata oma arvuti juurest lahkuma.

Välja nihkumine uurijale lähemale – kas ruumiliselt, ajaliselt või oma 
rühma uurimise mõttes – mõjutab ka uurijate ja uuritavate vahelist suhet. 
Uurijatel tuleb pöörata rohkelt tähelepanu uurimuse tulemuste teatavaks 
tegemisele ning arvestada – vähemalt mingil määral – uuritavate arva-
muste ning reaktsioonidega. Tänapäeval on uurimused laiemale publi-
kule kergemini kättesaadavad ning uuritavad oma positsioonist ja õigus-
test ka varasemast teadlikumad: nad on uurijaga võrdsemas positsioonis. 
Välitööde lõppedes ei saa uurija reeglina pakkida oma asju kokku ning 
tulla koju, andmata uuritud rühmale teavet uurimistöö ning selle eelda-
tavate tulemuste kohta. Mõnikord on uurimus lausa tellitud, nt uuritava 
rühma või teemaga seotud inimeste poolt. Tellitud või projektipõhiste 
uurimuste puhul – kui uurimuse eesmärgid on paika pandud koos töö-
tava uurimisgrupi poolt – võib osutuda uurija ning uuritavate huvide ja 
ootuste tasakaalus hoidmine keeruliseks (vt Liis Reha kogemuslugu). 
Huvide konflikt võib tekkida ka uurijate vahel: kui terve uurimisgrupp on 
uurimistöö eesmärgid ja rõhuasetused koos paika pannud, ei ole need nii 
paindlikud kui individuaalse uurimuse puhul.

Kui kodu ja väli on üksteisele lähedal või koguni pealistikku, võib uurijal 
olla raske teha vahet kodu ja välja, vaba aja ja uurimise vahel. Välja ja 
kodu piire hägustab lisaks kaasaegne tehnoloogia, mis teeb piiride ületa-
mise kergemaks või märkamatumaks. Uurija võib samal ajal olla kodus 
ja kodust eemal (väljal): need ei ole üksteist välistavad kategooriad ning 
piir nende vahel pole selge. Uurijal on seega raske olla ainult väljal või 
lahkuda sealt tervenisti – väli tuleb temaga alati kaasa, saab osaks tema 
elust ja arusaamadest. Vahemaa siin või seal (kodus ja väljal) oleku vahel 
pole alati füüsiline, vaid tegemist on pigem eksperimentaalse ja tunnetus-
liku siirdumisega, mida markeerivad kindlad tegevused. Väli pole lihtsalt 
geograafiline koht, kuhu minna, vaid pigem kontseptuaalne ruum, mille 
tähenduse üle pidevalt arutletakse.
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Ülesanded

Ülesanne 1. 
Palun tutvu kahe näitetekstiga ning pane kirja, kuidas on antud uurimus-
tes välja piiritletud (nt ajalis-ruumiliselt, inimeste vaheliste seoste kaudu, 
kontekstipõhiselt, uurija tegevuste kaudu, diskursiivselt). Mis on antud 
uurimustes ajendanud uurijat välja just sedaviisi piiritlema ja kuidas see 
on uurimuse tulemusi mõjutanud?

Kalda, Mare 2014. Geopeitus – 21. sajandi harrastus mängu žanriraamis 
ja väljaspool. – Maailm ja multitasking. Tänapäeva folkloorist 10. Toim. 
Mare Kõiva. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 221–254. 

Voolaid, Piret 2007. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 
2006. aasta kevadel. – Mäetagused 35, lk 155–170. http://www.folklore.
ee/tagused/nr35/kogumine.pdf (16.01.2017).

Ülesanne 2.
Tutvu Katre Koppeli kogemuslooga ning analüüsi selle näitel välja piirit-
lemise võimalusi ning väljakutseid. Kuidas on tekstis kirjeldatud välja pii-
ritlemist ning uurimisküsimuse sõnastamist? Kuidas muutus arusaamine 
väljast uurimistöö jooksul? Mis seda mõjutas?
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II osa: Kohtumised väljal

Ettevalmistused välitöödeks
Risto Järv, Merili Metsvahi

Välitööd pole ainult töö väljal, vaid oluline on ka see, mis välitöödele eel-
neb. Kuna ettevalmistustööd intervjuude tegemiseks on harilikult pike-
mad ja põhjalikumad kui valmistumine osalusvaatluseks, keskendutakse 
siin ennekõike esimesele. Välitöid ettevalmistavas faasis võib toimuda: 

・ välja piiritlemine;

・ välitööde tegemiseks vajalike eelteadmiste hankimine uuritava ainese  
     ja muu vajaliku kohta;

・ küsitluskava koostamine;

・ välitöödel vajalike abivahendite valik ja ettevalmistamine;

・ vajalike eelteadmiste kogumine küsitletava(te) kohta ning küsitleta       
     va(te) teavitamine eelseisvast küsitlemisest;

・ välitööde kulutuste kavandamine.

Vaatamata välitööde tähenduse muutumisele aja jooksul, erinevatele mee-
toditele ja lähenemistele, on uurija välitöödel olles alati erakordselt hõi-
vatud. Ideaaljuhul on kõik tema meeled avatud uue ainese leidmiseks ja 
talletamiseks. Ühtlasi peab uurija olema valmis samal ajal mitut erinevat 
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rolli täitma ning neid vajadusel loovalt vahetama. Seepärast on mõistlik 
välitöödel kasutada maksimaalselt aega materjali jäädvustamiseks ning 
hankida võimalikult palju teavet uuritava kogukonna ja ainese kohta juba 
varem, ehkki muidugi täienevad teadmised ka välitööde käigus.

Suurema ettevalmistava tööga peavad arvestama rühmaviisiliste välitööde 
projektijuhid või indivuaalse uurimistöö tarbeks välitöid tegevad uurijad. 
Need, kes ei pane ise paika välitööde eesmärke ega koosta küsitluskava 
ning osalevad hilisemas materjali tõlgendamises ainult osaliselt, saavad 
hakkama vähemate ettevalmistustöödega. Sellisel juhul tuleb enne väljale 
minekut läbi töötada küsitluskava, õppida tehnikat käsitsema ning tutvuda 
kohalike olude ja/või muu kontekstuaalse teabega niivõrd, kuivõrd see on 
võimalik ja vajalik. Järgnevates alapeatükkides on arvestatud ennekõike 
sellise uurijaga, kes kas juhib välitööprojekti või kelle välitööd kuuluvad 
ta individuaalse uurimistöö juurde.

Välja piiritlemine, eelteadmiste kogumine ja     
küsitluskava koostamine

Eelteadmiste hankimise vajadus sõltub väga palju uuritavast ainesest, aga 
ka sellest, kuivõrd paigas on uurimisküsimused. Kui uurimisküsimused 
ei ole veel vormunud, võivad konkreetsema suunitlusega välitöödele eel-
neda eelteadmiste kogumiseks mõeldud ettevalmistavad välitööd. Nende 
käigus osaletakse uurima hakatava võrgustiku tegevustes või lihtsalt jäl-
gitakse neid, võib-olla ka vesteldakse potentsiaalsete uuritavatega, ent 
esialgu ei salvestata vestlusi ega dokumenteerita nähtut ja kogetut kuigi 
üksikasjalikult. Selliste välitööde eesmärgiks on taustteabe hankimine, 
välja konkreetsem piiritlemine ja esmaste uurimisküsimuste püstitamine.

Muidugi leidub ka teisi võimalusi, et uuritavat kogukonda või ainest 
tundma õppida ning uurimisvälja konkretiseerida. Mõnikord polegi eel-
toodud ettevalmistusviis võimalik. Siis tasub aineses orienteerumise hõl-
bustamiseks lugeda teemassepuutuvaid käsitlusi ja/või tutvuda varem 
mäluasutustesse talletatud ainesega. Eelneva teabe kättesaadavus võib 
olla väga erinev. Näiteks on Anu Korb Venemaal Siberi eestlaste asun-
dustes tehtud välitööde puhul välja toonud, et enne välitöödele minemist 
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polnud kunagiste eesti külade kohta võimalik saada piisavalt teavet ning 
oluline selgus alles kohapeal.

Kui välitöid tehakse võõras piirkonnas, tasub enne kohale sõitmist tut-
vuda ümberkaudsete aladega laiemalt ning mitte keskenduda vaid kit-
samale uurimisteemale. Laiem ettevalmistus tagab välitöödel parema 
reageerimisvõime olukordadele, millega seal silmitsi võib sattuda. Siiski 
tuleb suhtuda igasugusesse eelinfosse ettevaatlikult ning jälgida kohapeal 
toimuvat lahtiste silmadega.

Nii varasemaid erikäsitlusi kui ka arhiivimaterjali tasub lugeda kriitilise 
pilguga. ERAsse võimalikku ainest otsima minnes (samuti nagu ka ainese 
analüüsil) tuleb arvestada sellega, et mida võõram oli rahvaluulekoguja 
intervjueeritutele, seda vähem sooviti talle rääkida väga isiklikel ja konf-
liktsetel teemadel. Isegi kui arhiiviainese loomise juures ei viibinud väl-
jastpoolt tulnud rahvaluulekoguja, vaid see pandi kirja kohaliku inimese 
poolt, oli see suunatud väljaspoolsele adressaadile, kelle huvides tegut-
seti. Seega saab arhiivimaterjali põhjal teha järeldusi nii kohaliku elu-olu 
kui ka kogukonnasisese suulise kommunikatsiooni kohta teatud reservat-
sioonidega.

ERAsse kogunenud materjali laadi ja sisu on mõjutanud ka asjaolu, et 
mingid ainevaldkonnad olid teatud aegadel tabustatud (nt nõukogude 
ajal olid selleks mh vaimulik rahvaluule, poliitiline folkloor ja seksuaal-
folkloor). Uurijale on abiks tutvumine omaaegsete küsitluskavadega ning 
nende eripärade teadvustamine. Näiteks kujunes ERAs enne igale suu-
remahulisele ekspeditsioonile minekut rutiinseks tavaks varem kogutud 
arhiiviainestiku läbi vaatamine. Nii kordusid ühed ja samad teemad kü-
sitluskavast küsitluskavasse ning sellesisulisi tekste kogunes arhiivi roh-
kesti, samas kui mõned teised valdkonnad – olgugi et rahva seas toona 
aktuaalsed – võisid jääda folkloristide tähelepanu alt hoopis kõrvale.

Kui kas isikliku kogemuse kaudu või kirjanduse ja arhiivimaterjali vahen-
dusel on ettekujutus väljast ja uurimisteemast saadud ning uurimisküsi-
musedki rohkem või vähem paigas, on aeg koostada küsitluskava. Küsit-
luskavasse võiks koondada lisaks uurimisteemat otseselt puudutavatele 
küsimustele ka laiemat tausta avavad küsimused.
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Tartu Mänguasjamuuseum soovib täiendada püsiväljapanekut ning lisada 
sinna 1990. aastate mängude ja mänguasjade ekspositsiooni osa. Selle ette-
valmistamiseks intervjueeriti koostöös TÜ rahvaluule üliõpilastega aastatel 
1982–1994 sündinud noori, kasutades selleks küsitluskava, mis algab plo-
kiga „Pere ja lapsepõlv“:

Pere ja lapsepõlv

1. Kui suur oli Sinu pere lapsepõlves, kes sinna kuulusid?

2. Millega tegeles(id) Sinu vanem(ad) ja teised pere täiskasvanud liikmed? 

3. Kus Sa lapsena elasid? Milline nägi välja teie kodu ja koduümbrus? Kas 
teil oli lastele mõeldud atraktsioone aias/hoovis?

4. Kas Sul oli oma tuba? Kuidas oli lastetuba sisustatud? Kuidas see oli de-
koreeritud (nt plakatid seintel vms.)?

5. Kas Sa elasid periooditi mujal (näiteks suvilas või elasid suvel mõnda aega 
vanaema-vanaisa pool)? Kuidas sealne elu erines tavalisest elust kodus?

6. Palun iseloomusta lühidalt oma lapsepõlve – milline see oli?

7. Kui kaua kestis Sinu jaoks lapsepõlv ja mis tähistas selle lõppu?

Plokile „Pere ja lapsepõlv“ järgnevad paljude küsimustega plokid „Mängu-
asjad“ ja „Mängud ja ajaviide“ ning üsna lühikesed „Lasteaed“ ja „Kool“.

Enamasti liiguvad küsitluskavades küsimused üldiselt üksikule, ent see 
pole kindlasti reegel. Niikuinii pole välitöödel vaja kirjapandud kava 
küsimushaaval järgida, sest see on pigem abistav loend kui kohustuslik 
intervjuuküsimuste järjestaja (vt ka ptk Intervjuu > Intervjuu kulg).

Juuru kihelkonnas 2009. aastal toimunud ERA kohapärimuse töörühma 
välitööde küsitluskava oli neljaastmeline: algul üldised teemad, mis puudu-
tasid ümbrust ja ruumitunnetust; teiseks suunavad küsimused; seejärel 
küsimused paigaliikide kohta ning viimaks küsimused varasemates teade-
tes kajastuvate objektide kohta. Seevastu TÜ rahvaluule osakonna muinas-
jututeemalistel rühmaviisilistel välitöödel Setomaal aastatel 2004–2006 
sisaldasid üliõpilastele vestluse suunamisel abivahendiks antud küsitlus-
kava seitsmest leheküljest kolm esimest konkreetsemaid küsimusi jutusta-
mise aja, koha ning muu olustiku kohta, samuti olid seal loetletud tuntumad 
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jutusüžeed märksõnadena. Lõpuosa käis muu, üldisema ainese, sh usundi, 
ajaloo ja uurijate poolt välja pakutud spetsiaalsete teemade kohta. 

Igal juhul tuleb ettevalmistatud küsitluskavale lisaks kasutada intervjuee-
rimisel n-ö mõttelist küsitluskava, mida intervjuu jooksul järjepidevalt 
täiendatakse. Kui tegemist on teemadega, mis on intervjueerijale läheda-
sed ja millega ta on isiklikult kokku puutunud, on abi sellest, kui vastu-
sed kõigile küsimustele enne välitöödele minekut iseendast lähtuvalt läbi 
mõelda või koguni läbi kirjutada. Niimoodi on välitöödel olles hõlpsam 
vastaja jutuvoogu suunata ning uusi alateemasid sisse tuua.

Muidugi on väljad ja uurimisküsimused mitmekesiseid. Kui eesmärgiks 
on teada saada, kuidas millestki kõneldakse, ei pruugi jutuvoo suunamine 
ja uute alateemade sissetoomine intervjueerija poolt üleüldse asjakohane 
olla (vt ptk Intervjuu > Intervjuu kulg). Niisiis puuduvad üldkehtivad 
põhimõtted, kuidas välitöödeks valmistuda ning kas ja kuidas koostada 
küsitluskava.

Tehnika valik ja ettevalmistamine

Et inimene ei suuda paratamatult kõike meelde jätta, on oluline välitööde 
tulemus talletada. Intervjuu puhul on varasematel aegadel olnud põhili-
seks folkloori jäädvustusviisiks materjali üleskirjutamine kas kohapeal või 
mälu järgi. Teatud juhtudel on see aktuaalne ka tänapäeval, eeskätt sal-
vestuse taustinfo (esmaste andmete, olukorrakirjelduse jms), aga ka oota-
matu või salvestiselt välja jäänud teabe jäädvustamiseks. Seega tasub jätta 
võimalus teha märkmeid nii intervjuu ajal kui vahetult pärast seda (vrd 
ptk Välja dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik > Märkmed väl-
jal: intervjuu; Välitööpäevik). Pildistamine on tänapäeval üsna tavaline, 
kuid lisaks helisalvestustele tehakse välitöödel üha enam ka videosalves-
tusi. Filmi tehes saab hilisema analüüsi seisukohalt küll mitmekülgsema 
tulemuse, ent samas võib videokaamera kasutamine mõjuda uuritavale 
kammitsevalt ja panna ta „lukku“. Oluline on välitöid teha sellisel moel, et 
tehnika kasutamine lõhuks protsessi võimalikult vähe.
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Tänapäeval on võimalik kasutada erinevaid salvestusseadmeid ühesainsas 
telefonis, kuid parema ja kvaliteetsema tulemuse saab eraldi seadmetega. 
Telefon on mõistlik jätta välitöösituatsioonist eemale ka seetõttu, et 
helisalvestisele võib sõnumi või kõne saabumine jääda kuulda isegi 
hääletul režiimil.

Seega tuleb välitöödele minnes otsustada, millist tehnikat on optimaalne 
kasutada. Otsustus sõltub suuresti sellest, mida plaanitakse välitöömater-
jaliga hiljem teha. Kui on oluline, et uurija kõik sõnad välja kuuleks, ent 
helifaile säilitada ei kavatseta, ei pea taotlema maksimaalset helikvali-
teeti. Siis on oluline vaid see, et vaiksemalt lausutud fraasid hilisemal 
ülekuulamisel või litereerimisel kaotsi ei läheks, sest see võib mõjutada 
materjali tõlgendamist. Kui on aga ette teada, et katked intervjuust 
esitatakse näiteks väljapaneku või näituse raames audiofailidena või 
säilitatakse mõnes mäluasutuses helikandjal, tasub püüelda parima 
võimaliku helikvaliteedi poole. Tarvilik on arvestada nii rahalisi piiranguid 
(tehnika kvaliteetsus, andmemaht ja selleks kuluv raha) kui ka töötlemise 
jõudlust salvestamisel ja materjali korraldamisel. Neid asjaolusid arvesse 
võttes tasub väljal viibides salvestada materjali, mille korraldamisse ja 
säilitamisse on mõtet raha, aega ja energiat kulutada, pidades silmas nii 
enda kui ka teiste uurijate hüpoteetilist kasu.

Risto Järve meenutus oma välitöödest:

Setomaal 2004–2006 korraldatud muinasjutu-teemalistel välitöödel 
plaanisime vestlusi peamiselt helisalvestada ning videokaamera oli al-
gul kaasas pigem igaks juhuks. Kui tekkis idee koondada muinasjutu-
vestjate videoesitused, võtsime ette spetsiaalsed välitööd, mille käigus 
filmisime statiivilt. Nii on välitööde esimesel aastal ilma statiivita filmi-
tud videod lõpuks ilmunud DVD-l „Valgõ härg“ (2009) üpris hüplikud 
– kaugeltki mitte nii kvaliteetsed kui järgmiste aastate videosalvestised.

Arvestada tuleb ka töörühma suurust: üksi on välitöösituatsioonis keeru-
line kanda edukalt välja rohkem kui kaht rolli. Välitöödel võib olla tarvi-
lik suhelda vestluspartneriga, kuid samal ajal jälgida teraselt olukorda ja 
ümbrust ning tegelda mitmeliigilise talletamisega. Liigne rahmeldamine 
tehnikaga võib välitööolukorda ja vestluspartnerit segada. Seega tuleb 
tehnika valimisel arvestada, et seda ei võetaks kaasa ühe välitöötegija 
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kohta liiga palju. Üks inimene saab hõlpsalt hakkama ühe või äärmisel 
juhul kahe salvestiga. Seepärast on mõistlik rollid enne ära määrata, va-
jadusel neid välitööde ajal ümber jagades. Erinevad olukorrad pakuvad 
piisavalt valikuvabadust, näiteks võib pildistada alles pärast intervjuud.

Materjale jäädvustades oleks hea kaalutleda, kas need võiks olla väärtusli-
kud ka tulevastele uurijatele ja avalikkusele, ning sobivusel need üle anda 
mõnda mäluasutusse, tehes teistele kättesaadavaks kas kohe või tulevi-
kus. Arhiivi üle antud materjalide puhul hoolitseb arhiiv nende pikaaja-
lise säilimise eest: digitaalsed vormingud ja standardid muutuvad ning 
kodus hoitud salvestusmaterjalid võivad peagi loetavuse kaotada. Kui on 
kavatsus talletatu kindlasti mäluasutusse anda, on võimalik, et salvestus-
tehnika saab laenata selleltsamalt mäluasutuselt.

Samuti tuleb juba enne välitöid läbi mõelda, kuidas leppida kokku kü-
sitleja õigused materjali kasutamiseks. Nõusolekut on võimalik küsida 
mitmel erineval moel (vt ka ptk-d Uurijaeetika > Nõusolek uuritavailt ja 
Intervjuu > Intervjuu alustamine ja salvestusloa küsimine).

On endastmõistetav, et tehnika proovitakse läbi juba varem. Kui tehnika 
kasutamist alles välitöödel katsetama hakata, sunnib see vestluskaaslast 
ootama. Oluline on ka see, et välitöödel kasutatav tehnika oleks laetud, 
sest alati ei saa loota elektritoite võimalusele. Kindlasti peaks kaasas 
olema laetud aku. Kaasasolevate seadmete akude laetust tuleb kontrollida 
enne iga välitööpäeva, samuti peaks saama nende laadimine rutiiniks iga 
välitööpäeva eel.

Välitöömaterjalidest tuleb mõne aja jooksul teha koopia mingile teisele 
andmekandjale. Kõige kindlam on harjuda seda tegema igal välitööpäe-
val, sest kogu talletatud ainese ainueksemplari kaasas kandmine ning 
järjepidev juurde salvestamine samale infokandjale võib osutuda riskant-
seks. Seepärast tuleb välitöödele minnes võtta kaasa turvakoopiate tege-
miseks vajalik tehnika.

Salvestusvahendite valimiseks on raske anda konkreetseid nõuandeid, 
sest tehnika muutub kiiresti. Optimaalse valiku saab langetada, kui pi-
dada silmas salvesti kvaliteeti ja välitööde eesmärke. Igal juhul on kasulik, 
kui folkloristil on väljal kaasas ka paber ja pastakas.
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Küsitletavate ettevalmistamine

Enamasti on soovitatav potentsiaalsetele küsitletavatele välitöödest min-
gil moel ette teatada. Siingi sõltub palju uurimiseesmärgist. Kui teemaks 
on näiteks vaba aja veetmine lapsepõlves, on mõistlik, et intervjueerita-
vad teavad ette, millest juttu tuleb, sest siis on neil aega meelde tuletada 
asju, mis on argipäeva kontekstis ilmselt mälus tagaplaanile tõrjutud. Kui 
aga teema hõlmab näiteks ka regionaal- või päevapoliitika aktuaalseid kü-
simusi, võivad tulla tunded ja mõtted ehedamana esile, kui intervjueeritav 
ei ole ennast ette valmistanud. Hea õnne korral võivad spontaansed koh-
tumised või koputamised võõraste majade ustele – ennekõike maapiir-
kondades – vägagi tulemusrikkaks osutuda.

N-ö kodust kaugemale jäävate välitööde puhul võib uurija(te) ja uurita-
va(te) vahelist suhtlust vahendada kontaktisik, kelle osalus on kas ette 
planeeritud või pooljuhuslikult välja kujunenud. On tõsi, et mõnikord on 
võhivõõraga ilma vahendaja abita raske jutule saada (vrd ptk Folkloori 
talletamine ja talletajad > Jäädvustajad ja jäädvustatavad), ent vahendaja 
olemasolu toob kaasa rea täiendavaid tegureid, millega tuleb arvestada 
uurija–uuritava suhtluse analüümisel. See kehtib eriti juhul, kui vahen-
daja on kolmanda osapoolena kohal ka intervjuusituatsioonis (vt ptk In-
tervjuu > Erisugused intervjuud).

Kui välitöödes lööb kaasa suurem osalejaskond ja uurimisteema pole liiga 
delikaatne, võib avaldada enne välitööde algust tutvustava ülevaate aja-
kirjanduses (vt ka ptk Folkloori jäädvustusviiside muutumine > Rahvaluule 
jäädvustamine 20. sajandil) või korraldada kogumisprojekti sissejuhatava 
teavitusürituse kas enne välitöid või välitööde esimestel päevadel. Selline 
kokkusaamine võib olla ka üks võimalus intervjueeritavate leidmiseks.

Teinekord võib teadlasele uurimisteema ise sülle langeda. Nii koges 
tänapäeva muistendite uurija Eda Kalmre, et kui ajalehes avaldati artikkel 
linnajuttudest koos tema kommentaaridega, hakkasid lugejad ise tema 
poole pöörduma. „Pärast esimese artikli ilmumist võtsid minuga kontakti 
kümned tartlased, tegelikult intervjueerisin neid siitpeale veel mitme aasta 
jooksul, sest nagu ikka, üks teadja juhatas teise juurde,“ vahendab Kalmre 
oma kogemust sõjajärgseid kuulujutte käsitleva monograafia „Hirm ja 
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võõraviha sõjajärgses Tartus. Pärimuslooline uurimus kannibalistlikest 
kuulujuttudest“ (2007) alguses.

Välitöödel võib olla mõistlik teatud situatsioonis ümber häälestuda. Näide 
pärineb folklorist Kadri Tamme Läänemaal 1996. a toimunud välitöödel 
peetud kogumispäevikust.

Martna silla juures suurte pajude vahele tekkinud mõnusast pesast hõikavad poi-
sid midagi. Ma ei kuule täpselt mida, aga mõtlen, et küsin neilt koolipärimust. 
Kargan ratta seljast maha ja nemad pistavad punuma – ju nad midagi sündmatut 
hüüdsid. Ma ei anna alla, istun nende pesasse ja hakkan poisse tagasi meelitama. 
Algul eputavad ja natuke vist tõesti kardavad ka, aga kui ütlen, et mul on vägev 
makk, siis lõpuks siiski tulevad. (Milleks kõigeks küll MiniDisc hea ei ole!) Lin-
distan siis anekdoote Martna kooli 3. klassi poisilt, kel vene nimi ja kõnemaneer 
ja lauseehituses veidi venepärast, kuigi aktsenti pole.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 356.

Muud ettevalmistustööd: ettevalmistused taustmaterjali  
hankimiseks ja olme

Enne välitöödele minekut on vaja läbi mõelda, kuidas lisaks suulisele 
materjalile jäädvustada ka kontekstuaalset teavet (vt lähemalt ptk Välja 
dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik). Üheks võimalikus viisiks 
on talletada taustteavet välitööpäevikutes. Intervjuude puhul on konk-
reetset laadi taustteabe kiireks jäädvustamiseks kasutatud välitöösituat-
siooni kirjeldavaid nn situatsioonilehti. Situatsioonilehti on tarvitatud 
mitmetel ERA ekspeditsioonidel alates 1990. aastate lõpust ning ka TÜ 
ekspeditsioonidel aastatel 2003–2008. Situatsioonileht koosneb kahest 
alajaotusest: kogumisandmed ning olukorra kirjeldus. Käepärases A5 
formaadis lehel on esitatud iga intervjuusituatsiooni kohta järgmised 
andmed. Üldandmed (1) välitöödel käijate ning kasutatava aparatuuri 
kohta, talletuse mahu kohta; (2) kõneleja(te) taustandmed: elukohad, 
muud andmed. Olukorra kirjeldus: (1) inimeste ja mikrofoni/fotoapa-
raadi paigutuse skeem; (2) algtingimused ning intervjueeritavate vastu-
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võtt; (3) ülevaade vestluse kulust ning suhtlust mõjutavatest asjaoludest; 
(4) ülevaade kõneleja rääkimisviisist, kehahoiust jne; (5) ülevaade salves-
tise tehnilistest seikadest jne.

Situatsioonilehed võttis esimest korda 1996. aasta välitöödel Kullamaal 
kasutusele ERA folklorist Mari Sarv. Tema hinnangul on need vahendiks, 
kuidas saada ühtlane struktureeritud ülevaade välitöödest ning tagada sal-
vestuse oluliste taustandmete säilimine ka juhul, kui välitöödel osalejaid 
ei ole mingil põhjusel võimalik materjali korraldamisesse ja analüüsimisse 
kaasata. Eelstruktureeritud leht oma küsimuste valikuga tagab selle, et 
uurijatel ei ununeks kirja panna intervjueerimisolukorra taustandmed. 
Seetõttu tuleks välitöösituatsiooni kirjeldada esimesel võimalusel pärast 
küsitlemist. Teatud juhtudel võib lehe täitmine vahetult peale intervjuud 
olla ebamugav või isegi võimatu, teinekord aga võimaldab see järjesti-
kuste küsitluste puhul end toimunud intervjuust välja lülitada ning uueks 
välitöösituatsiooniks häälestada. Pole põhjust koormata välitöödel niigi 
pingutatud mälu, et pidada meeles andmeid välitööde olukordade kohta 
ja läbielatud tundeid, mis võivad olla materjali ja suhtlussituatsiooni 
mõistmiseks ning ainese tõlgendamiseks väga olulised.

Situatsioonileht ja välitööpäevik täiendavad teineteist (vt lähemalt ptk 
Välja dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik). Situatsioonileht 
annab konkreetse olukorra esmased andmed, kuid välitööpäevik võib olla 
analüüsivam ning anda ülevaate ka sellest, mis eelnes ja järgnes interv-
juule ning kuidas suhted arenesid. Mõlema puhul kehtib põhimõte, et 
mida varem kirja panna, seda adekvaatsem ja täpsem saab teave. Nädal 
hiljem on mälupilt juba ähmastunud, veelgi hiljem on meenutused sootuks 
fragmentaarsed.

Kui käia välitöödel maapiirkondades, on oluline korraliku kaardi olemas-
olu. Soovitatav on kasutada kaarte võimalikult suures mõõtkavas, marjaks 
võivad kuluda kaardiatlased või erikaardid. Kaardi puhul on vaja pöörata 
tähelepanu kujutatava maastiku detailsusele ja mõõtkavale – jalgsirän-
nakul on hea üks detailsusaste (mõõtkavaga vähemalt 1:20 000), auto- 
orienteerumisel teine. Läbi tasub mõelda, kas eelistada paberkaarti või 
on mugavam kasutada hoopis elektroonilistes seadmetes olevaid kaarte – 
sellisel juhul tuleb hoolitseda seadme tööks vajaliku elektrivarustuse eest.
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Tavaliselt pole kombeks ega võimalikki anda intervjueeritutele kulutatud 
aja eest rahalist tasu. On eeldatud, et välitööintervjuu kujutab endast mõ-
lemale osalejapoolele vaimset naudingut pakkuvat dialoogi. Teatud juh-
tudel on välitöödel küsitletava väärtusliku aja korvamine siiski vajalik, sel 
juhul peaks eeltööde sihiks olema selleks vahendite hankimine.

Andreas Kalkun kirjeldab oma doktoritöös, kuidas 20. sajandi alguses mä-
letatakse varasemaid Jakob Hurda välitöid. (’ tähistab larüngaalklusiili ja ´ 
palatalisatsiooni.)

Näiteks on abielunaine Martini Ir´o [Armas Otto] Väisänenile jutustanud, et 
Jakob Hurt olevat maksnud talle töömehe päevapalga, et lauliku mees ei pahan-
daks ja Ir´o saaks kiirel tööajal koos väikese lapsega Petseris laulmas käia. Nii-
siis, et Hurda juures „mitu nädälit“ laulmas käia, sai Ir´o Hurda käest raha, mis 
korvas majapidamises tema töökäed ja maksis kinni ka ebatavalise käitumise.

„Miis lupa-s´ küll, a’ ma’ massi – ol´l põimu aig – tüümehe iist palga, sis saa-as 
pereh sõimada’. Pallö jäi Hurdal kirotamalda’. Peräst poolõ olõ-õi kiäki’ kiro-
tanu’.“

Kalkun, Andreas 2015. Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi represen-
tatsiooniloole. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 33. Tartu: EKM Teadus-
kirjastus, lk 160.

Igal juhul on hea jätta küsitletule lisaks positiivsele muljele oma käigust 
ka mingi sümboolne ese: väike maius või meene. Lisaks on hea varustada 
intervjueeritu ka intervjueerija enda, tema uurimisrühma või asutuse vi-
siitkaardi või vähemalt kontaktandmetega, et küsitletaval oleks võimalik 
temaga hiljem ühendust võtta, kui tal tekib küsimusi.

Sõltuvalt välitöödest on eeltööde maht ja ulatus erinev. Ettevalmistava 
faasi põhjalikkusest võib sõltuda olulisel määral välitööde endi tulemus-
likkus, teisalt sõltub eeltööde optimaalne maht nii lõppeesmärgist kui 
rühma suurusest – eeltööd ei peaks kujunema ebaproportsionaalselt suu-
reks võrreldes järgnevate välitöödega, sest olulisim töö tehakse ära väljal. 
Kõike pole võimalik niikuinii ette näha ning kõige määravamaks välitööde 
tulemuslikkuse juures kujuneb ikkagi avatud ja empaatiline suhtlemine 
välitööde käigus.
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Ülesanded

Ülesanne 1. 
Tutvu erinevate Eesti rahvaluule andmebaasidega veebileheküljel http://
www.folklore.ee/ebaas. Otsi, millistest andmebaasidest võib saada infot 
välitööde planeerimisel, mis keskenduvad järgmistele uurimisteemadele: 
seto pühakulegendid; vaimolendid maal ja linnas; tänapäeva mõistatused.

Ülesanne 2.
Sea optimaalsesse järjekorda Tartu mänguasjamuuseumi 1990. aastate 
laste mänge ja mängimist käsitleva projekti etapid ja põhjenda oma vali-
kuid. Kujutle, et intervjueerijad on sündinud 1980. aastate keskel.

1. Intervjueeritakse 1980. aastatel sündinud inimesi nende lapsepõlve tee-
madel.

2. Koostatakse ülevaade intervjuumaterjalidest ja valitakse välja väljapa-
nekul esitatavad intervjuukatked.

3. Suulised intervjuud litereeritakse (pannakse ümber kirjalikku vormi).

4. Koostatakse küsitluskava.

5. Intervjueerijad panevad ise kirja enda lapsepõlvemälestused.

Soovituslik lugemine

Goldstein, Kenneth S. 1964. Pre-field Preparations. – A Guide for Field 
Workers in Folklore. Memoirs of the American Folklore Society 52. Hat-
boro, Pennsylvania: Folklore Associates, lk 36–46.

Jackson, Bruce 1987. Planning. – Fieldwork. Urbana, Chicago: University 
of Illinois Press, lk 20–28.

Järv, Risto 2000. Vana-aolidsõq jutuq kaasajal – kogumiskogemus Orava 
külas Siberis. – Mäetagused 15, lk 98–123. http://www.folklore.ee/            
tagused/nr15/jarv.htm (18.02.2017).

73



II osa: Kohtumised väljal

Järv, Risto 2003. Kui veerand usud, saad poole petta. Jututüüp AT 
1920B seostatuna konkreetsete isikutega. – Mäetagused 20, lk 51–68.                     
www.folklore.ee/tagused/nr20/kalavale.pdf (18.02.2017).

Järv, Risto 2008. Muinasjutuline Setumaa. – Setumaa kogumik 4. Uuri-
musi Setumaa loodusest, ajaloost ja folkloristikast. Tallinn: Tallinna Üli-
kooli Ajaloo Instituut, lk 220–245.

Kalkun, Andreas 2015. Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi rep-
resentatsiooniloole. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 33. Tartu: EKM 
Teaduskirjastus.

Kalmre, Eda 2007. Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus. Pärimuslooline 
uurimus kannibalistlikest kuulujuttudest. Tänapäeva folkloorist 7. Tartu: 
EKM Teaduskirjastus.

Korb, Anu 2005. Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas. Folkloristliku 
välitöö metoodilisi aspekte. Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia 
9. Tartu: TÜ Kirjastus. 

Korb, Anu 2007. Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana. 
Dissertationes Folkloristicae Universitatis Tartuensis 8. Tartu: TÜ Kirjas-
tus.

Metssalu, Jüri 2017. Juuru kihelkonna pühad allikad. – Paar sammukest 
XXVII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2010. Tartu: EKM Teadus-
kirjastus. 

Noyes, Dorothy 2003. Group. – Eight Words for the Study of Expressive 
Culture. Toim. Burt Feintuch. Urbana, Chicago: University of Illinois 
Press, lk 7–41.

Tamm, Epp; Taavet, Ave 2011. Sandiväsitaja külast Hiirevõhmumäeni. 
Juurus kohapärimust kogumas. – Lähme välja, endast välja: välitöödest 
refleksiivse pilguga. Vanavaravedaja 7. Toim. Liis Reha, Ehti Järv, Jaa-
nika Jaanits. Tartu: Tartu Nefa Rühm, lk 69–78.

74



Neenetsi kultuuri avastava folkloristi äratundmised | Karina Lukin  

Neenetsi kultuuri avastava folkloristi 
äratundmised | Karina Lukin (tõlkinud Kadri Tüür)

Neenetsite juures välitöid alustades olid minu teadmised nii tundranee-
netsite keelest kui vene keelest võrdsel tasemel, et mitte öelda lihtsalt 
halvad. Minu eesmärgiks oli välitööde käigus neenetsi keel selgeks saada 
ja koguda kohalike neenetsite suulist pärimust ning kõnet võimalikult 
laiaulatuslikult. Olin erakordselt pettunud, kui kohalike ülemuste soovi-
tusel sattusin välitöödele brigaadi, kus tundraneenetsi keel oli igapäeva-
kasutusest taandumas ning asendumas vene keelega. Hakkasin vene keelt 
õppima koos Kolgujevi saare neenetsitega, kes ise kõnelesid tugeva akt-
sendiga. Keeleprobleemile lisaks oli mul teinegi mure: inimesed ei taht-
nud mulle rääkida kommetest või religioonist, nad ei soovinud lugusid 
jutustada, laulda ega muud suulist pärimust esitada. 

Pöördusin esimestel välitöödel kogutud materjali juurde tagasi alles kolm 
aastat hiljem. Siis leidsin selle hulgast küll pärimust, ehkki varem olin 
olnud veendunud, et neenetsid polnud minuga mingit folkloori jaganud. 
See kogemus toetab Charles Briggsi lingvistilisel antropoloogial põhineva 
intervjueerimismetoodika lähtekohti. Teoses “Learning How to Ask: a 
Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Re-
search” (1986) rõhutab Briggs, et selgepiiriliste jutustamisviiside või kõ-
nežanride kõrval tuleb uurijal välitöödel pöörata tähelepanu antud rühma 
kõnelemisviiside üldisemale raamistikule: mida, kus, millal ja kes kellele 
räägib. Iseäranis Soomes ja Eestis, kus on päratu suured suulise rahva-
luule kogud, võib algajal uurijal olla raske mõista, et traditsioonilise pä-
rimuse valdajaid ei leidu enamasti hulganisti: neid on vähe. Lisaks sellele 
tuleb uurijal enesele teadvustada, et jutustamine ei toimu mistahes suht-
lusolukorras ning et lugusid ei räägita enamasti tervik-kompleksidena. 
Jutud võivad pärimuskandjate rühmas elada väikeste lookeste, viidete või 
referaatidena.

„Puhta“ pärimuse tagaajamine ei olnud esimesel välitööperioodil minu 
ainus viga. Tegin intervjuusid väga formaalsetes ja mulle harjumuspäras-
tes tingimustes, kus mul olid kaasas nii varem valmis kirjutatud küsimuste 
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kondikava kui ka diktofon. Selline suhtlusolukord oli neenetsitele kum-
maline ja ajas neid pingesse, suhtlus ei kippunud intervjuude ajal sugugi 
õnnestuma. Brigaadis oli ainult mõni nn hea informant, kes lindistamist 
soovis või isegi elavnes diktofoni rääkides. Kui ma hiljem välitööde ajal 
tehtud intervjuude ja märkmete juurde tagasi pöördusin, märkasin kii-
resti, et väljaspool intervjueerimisolukordi oli vastastikune suhtlus olnud 
märksa loomulikum ja et mitteformaalsetes olukordades räägitusse oli 
poetatud palju vormellikku kõnet ja viiteid pärimusele. Formaalses olu-
korras kogutud lood olid seotud sellega, mida oli mulle räägitud eraviisi-
listes jutuajamistes: inimesed viitasid mõlemal juhul terviklugudele, kuid 
nende otsast lõpuni ära rääkimine ei olnud kõigis olukordades tarvilik või 
võimalikki.

Selleks, et suuta neenetsite jutte tõlgendada neile arusaadavates raamides, 
tuli mul lähemalt arutleda ka keelevahetuse mõju üle neenetsite pärimusele. 
Pärimus ei muutu olematuks, kui kogukond keelevahetuse läbi teeb. 
Sellest tõsiasjast on folkloristikas või laiemalt kultuuriuuringutes sageli 
mööda vaadatud või on see tahaplaanile jäetud, selle asemel rõhutatakse 
keele tähtsust kultuuri elujõulisusele või etnilise identiteedi püsimisele. 
Kui uurijad pööravad tähelepanu ainult sellele pärimusele või kõnelustele, 
mida esitatakse kogukonna traditsiooniliseks emakeeleks peetavas keeles, 
jäävad kogukonnaliikmete hübriidsed, ühest keelest teise tõlgitavad 
ja loovalt uutesse kontekstidesse sobituvad lood kergesti kahe silma 
vahele. Nii tekibki ettekujutus surevatest kultuuridest, kogukondadest 
ja pärimusest, hoolimata sellest, et uurijate silme all tegutsevad loovad 
üksikisikud, kes annavad oma panuse mitmekultuurilisse keskkonda, ja 
seal leidub elujõulist kogukondlikku pärimust.

Kolgujevi saare neenetsite juures sai minu peamiseks koostööpartneriks 
kolm vanemaealist meest, kes olid kõik tunnustatud jutustajad ja 
pärimusekandjad. Kaks neist rääkisid meelsasti diktofonile, otsekui 
selleks, et olla kindlad, et nende pärimusteadmised saavad talletatud. Kõik 
kolm tahtsid minuga rääkida vene keeles, hoolimata sellest, et neid tunti 
ka kui neenetsikeelse pärimuse esitajaid. Juba esimeste välitööde ajal 
rääkis üks meestest mulle „esimestest neenetsitest“, kahest perekonnast, 
kes olid kaua aega tagasi tulnud saare eri rannikualadele elama. Sama lugu 
jutustasid mulle ka teised mehed, aga alles peale seda, kui olin nendega 
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rääkinud saare ajaloost nii, nagu see kajastub kirjalikes dokumentides. 
Mehed teadsid, et mina tean saare ajaloost fakte, mida nemad ei tea. Sestap 
arvasin, et Kolgujevi saare esimesi asukaid puudutavates jutuajamistes 
mehed lihtsalt valetavad mulle: nad rääkisid saare ajaloost täiesti 
meelevaldseid asju, vaatamata sellele, et me olime äsja vestelnud täpsetest 
aastaarvudest ja perekondadest, kes olid tõenäoliselt esimestena saarele 
kolinud. Üritasin intervjuude ajal meestele meie varasemaid jutuajamisi 
meelde tuletada, aga nemad rääkisid mulle ikka liiga varastest sajanditest; 
perekonnanimedest, millel polnud Kolgujeviga midagi pistmist; rõhutasid 
jahipidamise olulisust. Jätsin need intervjuud kauaks analüüsimata, sest 
mul oli raske aru saada, millest mehed ülepea rääkisid. 

Intervjuude sisu hakkas mulle arusaadavaks muutuma alles siis, kui tai-
pasin nende seost neenetsite lüroeepikaga. Neenetsite eepika üheks kesk-
seks teemaks on kaugetes ja kummalistes paikades käimine või sinna 
elama asumine. Ühed sedasorti paigad on saared. Seda käsitlevad laulud 
on oma olemuselt mütoloogilised: nende kangelastel on mütoloogilisi või 
šamanistlikke omadusi, aga mütoloogilisust luuakse ka sel moel, et sünd-
mused asetatakse kaugetesse, müütilistesse aegadesse ja antakse kange-
lastele võõrad nimed. Täpselt nii olidki mehed esimesi neenetseid puu-
dutanud intervjuudes teinud. Lisaks sellele järgisid nende lugude süžeed 
neenetsi eepikale tüüpilist perekondade või hõimude vahelise veritasu 
spiraali mööda liikuvat mudelit. Lood esimestest neenetsitest muutusid 
arusaadavaks alles siis, kui unustasin ära enda loodud ajaloolise raamis-
tuse, millest olin ka intervjuudes kinni pidanud, ja tegin ruumi mütoloo-
gilise ajaloo raamistusele. 

Mehed rääkisid mulle niisiis müüti sellest, kuidas Kolgujevi saar asustati. 
Nad tahtsid mulle rääkida midagi, mida arhiiviallikad ja raamatud ei aval-
da. Nad tahtsid rääkida minevikust, mis on vanem kui kõik need allikad, 
millest rääkisid minu loetud dokumendid. Mütoloogiline luulevormis laul 
oli teisendatud proosavormi ja seda räägiti vene keeles. 

Meeste jutustused osutavad, kuidas meie uuritavate arusaam tekstidest 
on samasugune kui meilgi. Michael Silverstein ja Greg Urban tõdevad 
raamatus “Natural Histories of Discourse” (1996), et tekstid esindavad 
kultuuri ajatut ja kontekstivaba poolt, neid seiku, mida inimesed saavad 
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jagada ja taaskasutada, ühelt põlvkonnalt teisele edasi anda. Kolgujevi 
neenetsitele on varem tundraneenetsi keeles lauldud müütilised lood 
esimestest saareasukatest just sedasorti tekstid. Nende jagamine ja 
edasiandmine on ilmselgelt tähenduslik veel 21. sajandilgi, sest neid laule 
on soovitud teha venekeelseteks proosavormis lugudeks. Mütoloogilise 
lähenemise kasutamine ilma eepika konventsionaalsete võtete abita 
ja teises keeles nõuab jutustajalt tööd ja andekust. Uurijatelt ja teistelt 
kogukonnast väljapoole jäänutelt nõuab nende tõlgendamine rafineeritud 
metodoloogilist haaret, aga ka neenetsite suulise pärimuse laialdast 
tundmist. 

Suulise kõne kogumine ja selle tõlgendamine ühiskonnas ringlevate ja 
seetõttu kogukondlikult oluliste tekstidena, nende tekstide keskse ja kor-
duva sisu tuvastamine ja identifitseerimine ei ole ainult folkloristikas olu-
line metodoloogiline äratundmine. Just keelevahetuse kontekstis aitab 
korduva ja uue sisu analüüsimine uurijal näha, kuidas kogukondade elu 
ja kultuur jätkuvad ka keelevahetuse järel. Kadumise, ohustatuse ja hävi-
mise diskursuse teisel poolel on alati loovus, kestmine ja elu. 
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Üks võimalus saada teadmisi teiste inimeste elu- ja mõttemaailma kohta 
on neid inimesi intervjueerida. Intervjuu ongi olnud folkloristlike väli-
tööde põhilisi meetodeid. Esmapilgul näib asi olevat lihtne: sina küsid ja 
nemad vastavad. Kuna nemad elavad uuritavas kultuuris ja/või teavad 
uuritava nähtuse kohta rohkem kui sina, peaks nad olema sind huvitavate 
teemadega läbi ja lõhki tuttavad ning oskama anda ammendavaid vastu-
seid. Tegelikult on lugu aga hulga keerulisem.

Intervjuu ei ole kõnežanr, mis kuuluks tavasuhtluse juurde. Seega peavad 
küsitletavad intervjuu käigus oma teisel ajal ja teises kohas saadud koge-
muse – mõnikord esimest korda – sõnadesse panema. Mil moel interv-
jueeritav seda teeb, sõltub aga tahes-tahtmata sellest, kes on kuulaja, 
millisel viisil sõnastab ta küsimused ja mismoodi intervjueeritavasse 
suhtub. Seepärast sõltub intervjuu õnnestumine muuhulgas ka selles 
osalejate eelneva kokkupuute laadist, intervjuuks valmistumise võima-
luse olemasolust või puudumisest ning silmast silma toimuva kohtumise 
käigus kujunevast suhtest (vt ptk Uurija suhe uuritavatega). Kuna interv-
juu on dialoog uurija ja uuritava vahel, ei saa uurija taandada omaenda 
isikut ja selle mõju intervjuu käigule, teisisõnu – uurijal tuleb olla reflek-
siivne (vt ptk Refleksiivsus).

Palju välitöödel käinud ERA folklorist Rudolf Põldmäe kirjutab oma väli-
tööpäevikus 1929. aastal sellest, mismoodi tuleks intervjueerijal intervjuee-
ritavatega suhelda. 

Kuid ühes[t] hädaohus[t] olin võrdlemisi hästi teadlik – mitte laskuda oma 
käitlemistes šablooni, mitte teha tööd mehaaniliselt, palgalisena. Püüdsin olla 
alati värske, leidlik, situatsioonides kiiresti reageeriv ootamatustele, ühesõnaga 
– olla elav inimene, kellelt ei puutu silma esimeses joones ta töö, jutuajamiste 
pealetungiv eesmärk. Selliste mehaaniliste „ametimeeste“ vastu rahval puudub 
usaldus ja viimase puudumine tagab töötulemuste nulli, vähemalt rahvaluule 
korjamisel.
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Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 86.

Intervjuu kui suulise kõne žanr hõlmab lisaks lausutud sõnadele ka viisi, 
kuidas neid sõnu välja öeldakse – olulised on hääletoon, hääle valjus, in-
tonatsioon, tempo ja pausid, aga ka kõnelemise juurde kuuluvad žestid, 
näoilmed ja kehakeel üldisemalt. Sõnadele lisaks kannavad needki infot 
intervjuu käigus väljendatud tähenduste kohta. Kuna intervjuu on kind-
las ajas ja ruumis konkreetsete kõnepartnerite vahel toimuv ühekordne 
sündmus, on oluline see salvestada. Auditiivne salvestamine ei jäädvusta 
kehakeelt ja ruumis toimuvat, mistõttu peaks helisalvestamisele lisaks do-
kumenteerima info nende kohta mõnel teisel moel (vt ptk Välja dokumen-
teerimine: märkmed ja välitööpäevik, siinset alapeatükki Intervjuu järel ja 
ptk Ettevalmistused välitöödeks > Muud ettevalmistustööd: ettevalmistused 
taustmaterjali hankimiseks ja olme). Videosalvestise tegemine jäädvustab 
olukorra küll terviklikumalt, kuid kuna kaamera kohalolu ja intervjueeri-
tava teadmine sellest, et teda filmitakse, mõjutab olukorda üldjuhul roh-
kem kui audiosalvesti kasutamine, tasub kaaluda, millistel puhkudel on 
filmimine vajalik. Kui otsustatakse filmida, ent esmane on auditiivne info, 
tasub filmimisega paralleelselt eraldi helisalvestus teha.

Ettevalmistused intervjuuks

Peatükis „Ettevalmistused välitöödeks“ on juba välja toodud praktilist 
laadi teave, mis on vajalik intervjuudeks valmistumisel. Siin nüanssee-
ritakse varem öeldut ning lisatakse kultuuridevahelist intervjueerimist 
puudutavat infot, mida tasub välitöödele minnes teada.

Ettevalmistused sõltuvad muude asjaolude kõrval sellestki, kui suur on 
distants uurija ja uuritavate vahel. Kui asuda intervjueerima omavanu-
seid samast keskkonnast pärit inimesi teemal, millega ollakse ka ise 
kokku puutunud, tasub küsitlema minnes läbi mõelda omaenda asjako-
hased kogemused. (Vt ka ptk Ettevalmistused välitöödeks > Välja piirit-
lemine, eelteadmiste kogumine ja küsitluskava koostamine.) Kui selline 
enda loodud autoetnograafiline materjal ka kirja panna, ei aita see mitte 
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ainult intervjuu temaatikas paremini orienteeruda, vaid see võib sobida 
ka uurimistöösse kaasamiseks.

Üldistavalt võib öelda, et mida kaugema kultuuriga on tegemist, seda 
pikem ja põhjalikum peaks olema välitöödeks valmistumine. Loomuli-
kult on hea õppida selgeks kohalik keel, sest intervjueeritavate keelt val-
damata ainult tõlgi vahendusel töötades võib hulk olulist teavet kaotsi 
minna. Muidugi on vaja tunda ka uuritavate kultuuri ja olmet. Pole ju 
mõtet minna tegema tööelu puudutavat intervjuud kalamehega, kui pole 
aimugi, mida tähendab „traal või mõrd“. Kultuuri ja eluolu saab tundma 
õppida nii kirjanduse vahendusel kui ka kohapealse vaatluse või osalus-
vaatluse kaudu. Osalusvaatlus ja vaatlus aitavad tundma õppida ka seda 
osa kultuurist, mida on intervjueerimise puhul eriti oluline arvesse võtta – 
uuritava kogukonna kommunikatiivset käitumist ja kõnelemistavasid. Nii 
näiteks varieeruvad inimrühmiti normid selle kohta, milliseid sõnumeid 
edastatakse sõnaliselt ja milliseid mitte. Igas kultuuris on asju, millest ei 
räägita, vaid mida lihtsalt tehakse. (Selle kohta, et selliseid toiminguid on 
raske verbaliseerida, vt ka ptk Autoetnograafiline lähenemine > Võimali-
kud uurimisteemad.) Uuritavate suhtluskäitumist tundma õppides saa-
vad selgemaks nii kirjutamata reeglid (kellel sobib kellega mingil teemal 
rääkida ja kellel mitte) kui ka see, missugused kõnežanrid on vaadelda-
vale kultuurile omased.

Intervjuu on kõnežanr, mida ei tunta kaugeltki mitte igas kultuuris. 
Kui intervjuu on tundmatu, ei pruugi uurija sedakaudu uuritavatega – 
vähemalt mitte esialgu – jutule saada (vt Karina Lukini kogemuslugu). 
Niisugustel puhkudel on rohkem abi sellest, kui uurija osaleb üritus-
tel, mis on seotud tema uuritava teemaga, ning püüab (osalus)vaatluse 
abil kindlaks teha, milliste kõnežanride kaudu vahendatakse tavaliselt 
kohalike seas teda huvitavat informatsiooni. Kui juba on hangitud piisa-
valt taustteavet, võib alustada intervjueerimisega. Samas tuleb valmis olla 
selleks, et mõnel puhul polegi intervjuu tõhusaim viis vajalikku teavet 
saada, vaid hoopis inforikkamaks osutub ühiste tegevuste käigus toimuv 
suhtlemine. Kahtlemata on teemasid, mille uurimiseks ei ole intervjuu 
kõige parem meetod mitte üheski kultuuris.
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Kui teemat on võimalik uurida intervjuude abil, on folkloristide seas 
olnud üsna tavapärane koostada küsitluskava, milles on kas uurimistöö 
või arhiivi täiendamise seisukohast olulised teemad ja alateemad punk-
tide või küsimuste kaupa lahti kirjutatud. Vajadus küsitluskava järele 
sõltub uurimisteemast ja koos välitöid tegevate uurijate hulgast (vt ptk 
Ettevalmistused välitöödeks > Välja piiritlemine, eelteadmiste kogumine ja 
küsitluskava koostamine). Indiviidikeskse lähenemise puhul – kui uurija 
teeb välitöid ühe isikuga erinevatel tolle elu puudutavatel teemadel (vt 
ptk Uurija suhe uuritavatega > viimane tekstiaken) – ei ole küsitluskava 
tingimata vajalik.

Kontakti loomine intervjueeritavaga

Olulist rolli intervjuu õnnestumise juures mängib see, missuguseks ku-
juneb kontakt intervjueerija ja intervjueeritava vahel. See sõltub väga 
paljudest asjaoludest, millest kõiki ei ole võimalik ette näha ega ennast 
nendeks ette valmistada. 

Tunnustatud folklorist ja ERA töötaja Mall Hiiemäe (snd.1937) rõhutab 
oma 1980. aasta välitööpäevikus esialgse kontakti suurt rolli välitööde su-
jumise seisukohast ja tõdeb, et kohtumise edasise kulu määravad enamasti 
esimesed 15 minutit:

Mina, võõras tulija ja mineja, kelle eesmärkide täitumise eelduseks on see miski, 
mida folkloristid nimetavad „kontakti saamise oskus“. Küllap sisaldab see miski 
üsna paljut ning on isikuti üsna individuaalne, millist teed pidi keegi läheb. Ot-
sustav on iga uue kohtumise esimene veerandtund ja sellest on vähe erandeid.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 275.

Kontaktivõtmist alustab folklorist üldiselt enese ja oma eesmärkide 
tutvustamisega ning potentsiaalselt uuritavalt küsides, kas ta on interv-
juuga nõus. Rahvaluule välitöödel on Eestis juba sedavõrd pikk ajalugu, et 
sõna rahvaluulekoguja kõnetab paljusid inimesi. Samas erinevad arusaa-
mad sellest, mis on rahvaluule, ning mittefolkloristi ja folkloristi käsitus 

82



Intervjuu | Merili Metsvahi

rahvaluulest ei lange tavaliselt kokku. Lõhet selle vahel, kuidas üks ja teine 
osapool folkloristi ülesandest aru saab, suurendab veelgi asjaolu, et täna-
päeva folkloristid tunnevad huvi laiema teemaderingi vastu, mitte ainult 
klassikaliste folkloorižanride, rahvausundi ja kombestiku vastu, nagu see 
oli varasematel aegadel.

2011. aasta oli seni viimane, mil TÜ folkloristika eriala magistriõppe väli-
tööde kursus toimus suvel ja väljaspool Tartut – Kihnus. Ettevalmistusfaa-
sis olid õppejõud koostanud küsitluskava Kihnu eluolu, folkloori, kultuuri, 
ajaloo ja tänapäeva sotsiaalsete suhete kohta. Eesmärgiks oli küsitleda ka 
Kihnu mehi, vastukaaluks sellele, et varasemad Kihnu uurijad olid kesken-
dunud ennekõike naiste intervjueerimisele. Üheks teemaplokiks, millele 
keskenduti, oli kohapärimus. Järgmised katked toonastest välitööpäeviku-
test tõendavad, et enese tutvustamise faas on välitöödel oluline ning tasub 
peamurdmist, kuidas seda teha.

Pelgasin natuke rääkida, et oleme rahvaluule osakonnast, sest meie kogemuse 
järgi see peletas paljud mehed ära. Et nemad ikka ei tea rahvaluulest midagi, 
juhatavad meid pigem naiste juurde. Sõnastasin siis teistmoodi, et tahaksime 
teada Kihnu praeguse ning vana elu kohta.

Pihla Maria Siimu Kihnu välitööpäevik, 27.08.2011

Senini ei ole ma leidnud sobivat ja piisavalt neutraalset enesetutvustust, mille 
peale informandid meid kusagile mujale saata ei üritaks või enda asjatundmatust 
ei rõhutaks. Arutasime, et võiksime tutvustuses rahvaluulekogumist mitte mai-
nida, sest see kutsub esile üsna ühesed kujutelmad. Ühe võimalusena on öelda, 
et tahaksime kohalugusid, kohtadega seotud pärimust, sest see annaks nii in-
formandile kui meile konkreetsema fookuspunkti. Ja ehk siis saakski rohkem 
paikadega seonduvat.

Lona Pälli Kihnu välitööpäevik, 24.08.2011

Uurija võimuses ei ole kõiki välitööde kulgu määravaid tegureid kontrol-
lida. Üks tegur, mis võib uuritava suhtumist uurijasse mõjutada, on tema 
varasemad kontaktid folkloristide või sama institutsiooni teiste esindaja-
tega, sest on tõenäoline, et just nende suhete laad määrab uuritava – vä-
hemalt esialgse – hoiaku uurija suhtes. Oma mõju võib uuritavale aval-
dada ka see, kui tal on olnud kontakte teiste isikutega, kelle roll näib talle 
sarnane temaga nüüd ühendusse astunud isiku rolliga (nt murdeuurijad, 
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vanu esemeid koguvad etnograafid, ajakirjanikud, dokumentaalfilmi tegi-
jad jne).

Madis Arukask, kes on käinud korduvalt välitöödel Venemaal, kirjeldab 
oma kogemusi suhtlemisel intervjueeritavatega, kellele on tulnud folklo-
ristiga kohtudes meelde nende varasemad kokkupuuted väljastpoolt külla 
tulnutega:

Olen mõnigi kord enam eraldatud maapiirkondades Venemaal sattunud olu-
korda, kus mind on segi aetud kellegi varem käinud uurija või misjonäriga, kel-
lest pole ilmselt mingil põhjusel head muljet jäänud. Olen neis olukordades pida-
nud vestluspartnereid ümber veenma, samas ka otsekui „päästma“ varemkäinud 
ja edaspidi külastada võiva uurijakogukonna liikmeid, kollektiivselt „nägu säili-
tama“. Saan seda teha vaid läbi inimliku isikliku veenvuse ja usutavuse, mitte 
mingi institutsiooni või positsiooni esindajana.

Lisaks rolliootustele võib äratada uuritavas teatud laadi mälestusi midagi 
uurija isiku juurde kuuluvat. Sellised varasematest kogemustest tulene-
vad eelhoiakud mõjutavad uuritava dialoogi uurijaga paratamatult.

Intervjuu alustamine ja salvestusloa küsimine

Tänapäeval kehtib nõue küsida intervjueeritavalt salvestusluba. Sageli 
markeeribki see intervjuu alguse. Juhiseid, millal täpselt sissejuhatavalt 
vestluselt salvestusloa küsimisele edasi liikuda, pole võimalik anda, sest 
iga olukord on unikaalne. Tihtipeale muudab olukorra keerulisemaks 
asjaolu, et suuline nõusolek salvestamiseks ja materjaliga edasiseks te-
gelemiseks tuleb jäädvustada helikandjale. Seega tuleb salvestustehnika 
üles seada ja sisse lülitada juba enne nõusoleku küsimist. Tavaline on see, 
et intervjueeritavale on selgitatud projekti sisu ning salvestamisvajadust 
juba kohtumisaega ja -kohta kokku leppides. Seega ei teki probleeme, kui 
salvesti sisse lülitamise järel palutakse tal kinnitada, et ta on intervjuee-
rimise ja intervjuu helisalvestamisega nõus. Helikvaliteedi tagamiseks on 
väga oluline leida salvestustehnikale koht, mis oleks mõlemale intervjuus 
osalejale piisavalt lähedal ning kaugel teistest digiseadmetest. Kui interv-
juud tehakse kodustes tingimustes ning helisalvestus säilitatakse, tasub 
võimalusel vähendada müra tekitavaid hääli ümbritsevast keskkonnast: 
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nt sulgeda läheduses mängiv raadio või televiisor ja vältida paberitega 
krabistamist mikrofoni läheduses.

Kui eelneva jutuajamise käigus pole salvestamisest veel juttu tehtud, tu-
leks küsida luba enne salvesti sisselülitamist. Sellisel puhul võib paluda 
intervjueeritavalt, et ta oma nõusolekut peale salvestamise algust kordaks. 
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Nii või teisiti sunnib selline küsimine osalejad tavavestlusest väljuma ning 
muudab olukorra formaalsemaks. Ent uurijaeetikat arvestades (vt ptk      
Uurijaeetika) ei tohi salvestusloa saamise nõuet siiski eirata. On viidud 
läbi välitööprojekte, mille raames on tulnud kõigilt intervjueeritavatelt 
võtta kirjalik nõusolek. Seegi ei muuda olukorda vähem ametlikuks, pi-
gem isegi vastupidi. Nõusoleku andmine ükskõik millises vormis annab 
intervjueeritavale märku, et tegemist pole vaba vestluse, vaid intervjuuga.

2013/2014. õa tegid TÜ folkloristika eriala tudengid välitöökursuse raames 
individuaalseid intervjuusid. Alljärgnev litereering on tehtud ühe salvestise 
algusest, K-ga on tähistatud magistranti ja V-iga tema vanaema, kellega ta 
tegi eluloolise intervjuu. K kõnelemise tempo oli keskmisest veidi kiirem.

V: [ütleb midagi, mis pole salvestisele jäänud]… rääkima?
K: Ee, jah, ma küsin su käest küsimusi. Et ma… see ongi nagu vestlus, nagu liht-
salt minuga räägiksid. Sa ei pea üldse liiga palju muretsema. Lase ennast lõdvaks 
ja nagu minuga räägiksid juttu. Aga alustuseks ma pean siis küsima seda, et kas 
sa oled nõus, et sinuga seda intervjuud tehakse ja see lindistatakse ja see materjal 
läheb siis Eesti Rahvaluule Arhiivi?
V:… [4sekundiline paus]
K: Oled sa nõus?
V: Olen nõus jah.
K: Nonii. Aga räägime siis põhimõtteliselt sinu elust…

Lisaks sellele, et intervjueeritav annab nõusoleku materjal helilindistada, 
on tal vaja ka teada, mis selle materjaliga edasi saab. Kas seda kasutatakse 
uurimistöös või -projektis? Kas see säilitatakse mõnes mäluasutuses? Kui 
see jääb tallele mäluasutusse, siis kas seda võivad kasutada ainult käi-
masolevas projektis osalevad teadlased või ka kõik teised, kellel on ma-
terjali vastu teaduslik huvi? Kas sellele pääsevad ligi ka mitte-teadlastest 
huvilised? Sageli antakse mingi uurimisprojektiga seotud materjal arhiivi 
ajutise kasutuspiiranguga, nii et määratud ajavahemiku möödudes on 
võimalik seda kasutada kõigil huvilistel (kasutuspiirangute kohta ERAs 
vt ptk-d Pärast välitöid: välitöömaterjalide korrastamine ja tagasiside 
andmine uuritavaile > Välitöömaterjalide korrastamine ja Uurijaeetika > 
Jäädvustatu arhiveerimine).
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Materjali tulevase saatusega seotud küsimused on vaja läbi mõelda juba 
enne väljale minemist, sest intervjueeritavat tuleb nendest teavitada. Mil-
lal täpselt on seda kõige sobivam teha, sõltub oludest, ent üldiselt peaks 
küsitletaval temalt talletatud materjali edasisest kasutamisest mingi et-
tekujutus olema juba enne intervjuu algust. Üksikasjalikumad seletused 
võivad jääda ka hilisemaks. Kui lisaks materjali säilitamisele ning üldis-
tuste tegemisele soovitakse intervjuust pärit tsitaate tarvitada eksposit-
siooni, uurimistöö või publikatsiooni osana, võib selleks intervjueeritult 
nõusoleku küsimise jätta järgmisesse töö etappi. Sellisel puhul tuleks 
intervjueeritud inimesega uuesti ühendust võtta ning küsida, kas ta on 
nõus, et temalt salvestatut tsiteeritakse, ning kas ta eelistab esineda oma 
pärisnime all või laseb uurijal kasutada pseudonüümi (vt ka ptk Uurija- 
eetika > Nõusolek uuritavailt).

Intervjuu kulg

Intervjuu pooled võivad olla enne intervjuu toimumist võõrad või läheda-
sed tuttavad, nad võivad vestelda enne intervjuud pikalt või piirduda 
ainult teineteise tervitamise ja paari sissejuhatava lausega – eristatav 
on hetk, mil minnakse tavavestluselt üle intervjueerimisele. Sellel hetkel 
muutuvad kõnelejate rollid ning neil, kes enne olid olnud kas toanaab-
rid, teretuttavad või koguni lähedased sugulased, tõuseb omavaheli-
ses suhtluses ühtäkki esiplaanile see, et nad on intervjuupartnerid: üks 
on intervjueerija ja teine intervjueeritav. Isegi kui kõnelemine kulgeb 
sarnaselt vestlusele ning olukord ei tundu erinev tavapärasest mõnusast 
suhtlussituatsioonist, jääb osalejatel n-ö kukla taha alles teadmine sellest, 
et tegemist on millegi muu kui igapäevase vestlusega.

Juba see, et üks suhtluspartneritest on n-ö tellija, kes üldjuhul algatab 
kontakti, sest tal on kindel uurimiseesmärk, tagab talle mingis mõttes või-
mukama positsiooni. Enamasti esindab see isik – küsitleja – ka mingit 
institutsiooni. Küsitletav on sel juhul tema institutsionaalsest taustast al-
gusest peale teadlik ning see mõjutab teda küsimustele vastates vähemal 
või rohkemal määral.

87



II osa: Kohtumised väljal

Ent intervjueerija-intervjueeritava võimusuhe ei ole nii ühene. Mõnikord 
– ja sugugi mitte ainult sellistel puhkudel, kui intervjueeritakse mõne 
asutuse juhatajat või teist kõrge sotsiaalse positsiooniga isikut – võib 
võimuvahekord intervjuu käigus muutuda. Kui intervjueeritav taotleb 
intervjuuga eesmärki, mis erineb uurija omast, võib ta hakata käituma 
ja kõnelema oma huvidest lähtuvalt. Sel juhul on intervjueerija ülesanne 
kõneleja tagasi intervjueerijat huvitavate küsimuste juurde suunata ja 
püüda vahekorrad väljal osavasti tasakaalustada. Neil puhkudel, kui in-
tervjueeritavale on intervjuu žanr võõras või ebameeldiv, võib juhtuda ka 
nii, et ta võtab endale olukorda sobiva rolli ja asetab oma suhtluspartneri 
rolli, mis sellega kokku kõlab. Tüüpilised näited sellisest rollivõtmisest 
on intervjueeritava kui kogenud põliselaniku suhtlus uurija kui sissesõit-
nud uustulnukaga või asjatundmatu „kolleegi“ õpetamine tippasjatundja 
positsioonilt. Nendes suhtlusolukordades tunneb küsitletav, et tema on 
olukorra peremees, sest valdab olulist informatsiooni, mille jagamine on 
tema võimuses. Eriti just varasematel aegadel on folkloristid oma töös sel-
list rollivõtmist sageli osavalt ära kasutanud.

Tavapärasemad on siiski olukorrad, mil intervjueerija peaks jälgima, et ta 
oma rolliga paratamatult kaasnevat võimupositsiooni ülearuse – mõni-
kord algaja ebakindlusest tuleneva – ametlikkusega või intervjueeritavale 
liiga kaugeks jäävate küsimustega ei rõhutaks. Kui suhte loomise faasis 
oli uurijal vaja tutvustada oma institutsiooni ja eesmärke, siis edaspidises 
suhtluses ei peaks neid enam rõhutama. Kuigi intervjueerija tegutsemise 
määrab edaspidigi ennekõike folkloristi roll, mängivad intervjuu õnnes-
tumises kaasa inimlikud ühenduslülid, mis põhinevad tema ja intervjuee-
ritava mingite rollide samasusel või sarnasusel. Välitööde käigus tõuse-
vadki esile just need, osapooli lähendavad rollid.

Küsimused peaksid sisaldama eemilisi mõisteid (vt ptk Uurija suhe           
uuritavatega > Analüütiline ja rahvapärane keel) ning intervjueerijal tu-
leks arvestada kõige muu kõrval ka uuritava isiku eripäradega. Kui interv-
jueeritaval on mugav, on õhkkond pingevabam ning loodud suuremad 
võimalused selleks, et ta ennast avaks. Kuna folkloristi eesmärgiks on 
saada vestluspartneri maailma kohta midagi uut teada, mitte saada kinni-
tust ette teada olevatele ideedele ja mõttekonstruktsioonidele, on vestlus-
liku õhkkonna ja osapoolte vahelise võimalikult vaba suhte kujunemisel 
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intervjuu õnnestumisele määrav tähtsus. Mõnusa õhkkonna loomisele 
aitab tihti kaasa ka intervjueerija mõningane eneseavamine ja omaenda 
kogemuste vahendamine uuritavaile.

Vaba suhte kujunemine ja intervjueerija enda kogemuste vahendamine 
ei tähenda siiski, et intervjueerijal on vaba voli hakata kuulutama oma-
enda tõde. Vastupidi – folkloristi tööd iseloomustab tõdede paljuse akt-
septeerimine. See eeldab, et hoidutakse intervjueeritava väljaütlemisi 
kommenteerimast ja kritiseerimast, isegi juhtudel, kui need on vastuolus 
intervjueerija kogemuste, arvamuste või faktiteadmistega. Nii näiteks on 
kõnekas, kui inimene räägib perepärimuse teemalises intervjuus oma su-
guvõsa kohta midagi muud, kui ilmneb dokumentidest.

Seega sunnib intervjuuolukord intervjueerijat ennast kontrollima, mis 
ühelt poolt justkui piiraks ta tegutsemisvabadust. Teiselt poolt aga või-
maldab intervjuu toimida moel, mis muudes olukordades poleks võima-
lik. Kuna intervjuu käigus muutub suhtlusviis – väljutakse tavavestlusest 
ja sisenetakse teistsugusesse suhtlusraamistikku – saab intervjueerija 
küsida küsimusi, mida ta tavavestluse käigus ei küsiks: kas sellepärast, 
et ta on intervjueeritavaga tuttav ja vastust sellele küsimusele tegelikult 
juba teab, või siis sellepärast, et ta ei söandaks väljaspool intervjuud sellist 
küsimust esitada.

Olgugi et intervjuu alguses on kaugenetud käimasolevast suhtlussituat-
sioonist, sisenetud erisugusesse suhtlusraamistikku ning käsitletakse ka 
teemasid, mis argivestluses esile ei kerkiks, püüab intervjueerija dialoogi 
arenedes eri vahenditega saavutada, et tavavestluse suhtlusraamistik 
taastuks – et osapooled tunneksid ennast nagu vesteldes. Sel moel peaks 
kujunema välja usaldusväärsem dialoog ning vähenema „esinemise“ osa-
kaal. Ent isegi kui õhkkond on mõnus, ei pruugi kaduda kõneleja – kas-
või alateadlik – taotlus jätta endast kuulajale teatud mulje. Isegi ausa ja 
siira inimese sõnad ja teod ei pruugi alati olla vastavuses. Seepärast ta-
sub kaaluda intervjuu kombineerimist ka osalusvaatluse või vaatlusega, 
mille käigus pööratakse põhitähelepanu inimeste käitumisele ja tegudele.        
Isiku-uurimusliku lähenemise puhul tuleb kasuks, kui intervjueerida sa-
madel teemadel ka uuritava lähedasi.
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Oma olemuselt on intervjuu sedavõrd individuaalset laadi meetod, et 
selleks vajaminevaid oskusi on kõige lihtsam õppida neid ise läbi tehes. 
Nii TÜ välitöökursuse tudengite koolitamisel kui ka ERA töötajate ette-
valmistamisel on seepärast peetud oluliseks, et iga osaleja saaks isikliku 
intervjueerimiskogemuse.

M. Hiiemäe 1981. aasta Põltsamaa välitööpäevikust nähtub, et enne üksi 
intervjueerima minekut saadeti noor folklorist mõne kogenuma kolleegiga 
n-ö vaatlejana kaasa:

9. juunil pannakse mind metoodikuks. Tiiu Tammo õpib ametit, s. o. rahvaluule-
kogumist. Pean koguja käitumismaneeri niivõrd tema isikust lähtuvaks, et ei ku-
juta ette, mida siin õppida on. Oleme Kõpu külas ja küsitleme Leida Lempsonit. 
Algul on mul õpetajaamet meeles, varsti unustan selja taga istuva Tiiu. Pärast 
ütleb, et oli küll õpetlik. Eks ta ise tea. Seni polnud ma küsimusele: „Kuidas sa 
lähed ja hakkad küsima?“ osanud vastata, sest niisuguste asjade etteteadmisega 
on nagu ilmaennustamisega. Järgmise pere puhul teen Tiiule ettepaneku, et lä-
hed vast ise, ja ongi näidistund lõppenud.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 276.

On üldine tava, et küsitluskava valmistatakse ette ja töötatakse läbi enne 
intervjueerima minekut, ent intervjueerimisel sellest rangelt kinni ei 
peeta. Kindlasti ei aeta küsitluskavas näpuga järge, seda ei tarvitse ko-
tist väljagi võtta. Kui küsitleja arvab, et mõned teemad on meelest läinud, 
võib ta intervjuu käigus küsitluskavale pilgu heita, kuid see ei tohi segada 
silmast silma suhtlust. Sageli on kombeks selline intervjuu kulg, et esmalt 
räägitakse intervjueeritavaga päevakajalisematel või üldisematel teema-
del ning hiljem liigutakse kitsama ainevaldkonna suunas. Hea on lasta 
intervjueeritaval vabalt kõnelda. Kui intervjuuks varutud aeg on piiratud 
ja kõneleja jutukas, tuleks neil puhkudel, mil teemad uurija huviväljast 
liiga kaugele liiguvad, jutustaja tagasi intervjueerijat huvitavate teemade 
juurde juhatada. Intervjuus ettetulevate olukordade lahendamine sõltub 
sellest, mis on uurija huviorbiidis. Kui teemaks on küsitletava identiteet 
või elulugude kõnestamine eri kultuurides, ei ole kõneleja kõnevoogu sek-
kumine mõttekas.

90



Intervjuu | Merili Metsvahi

Tihti kardavad algajad intervjueerijad pikki pause, ent selline kartus pole 
põhjendatud. Kui intervjueeritav jääb vait, ei tähenda see alati, et tal ei 
ole teema kohta enam midagi öelda. Ta võib vajada mõtlemisaega, aga 
võib pausi pidades ka järele proovida, kas küsitleja soovib veel sel teemal 
jätkata või hoopis uue küsimuse esitada. Intervjueeritava vaikimine võib 
märkida seda, et ta pole harjunud, et temale antakse nii pikalt sõna, või 
arvab, et küsitleja aeg on napp. Sel juhul on intervjueerija ülesanne märku 
anda, et teda huvitab see, mida küsitletav räägib. Selleks võib eelmise kü-
simuse teisendatud kujul uuesti esitada, võtta vestluspartneri äsjase jutu 
oma sõnadega lühidalt kokku või anda muul moel märku, et ollakse val-
mis edasi kuulama. Muidugi ei tohiks küsitleja panna küsitletavaid pau-
side pärast ebameeldivasse olukorda. Kui intervjueerija tajub, et interv-
jueeritaval on pika pausi tõttu ebamugav, on hea paus lõpetada ja mitte 
sundida ennast edasi vaikima.

Mõnikord algatab intervjueeritav pärast pausi uue teema. Juhul, kui 
uurimistöö keskmes on küsitletava isik ja identiteet, on see väga tähendus-
lik. Teema, mille küsitletav ise tõstatab, on enamasti temale tähtis. Ajast 
aega on folkloristid hinnanud sedagi, kui küsimuse vastus sisaldab alguse 
ja lõpuga lugu või lugusid. Lugu on uurijate maiuspala, sest see on käsit-
letav eraldiseisva üksusena ning analüüsida on võimalik nii selle struk-
tuuri, stiili kui ka tähendust ja kohta kultuuris (nt rahvajuttude puhul) või 
isiku identiteedis (nt kogemusjuttude ja memoraatide puhul). Kui uurija 
eesmärkide hulka ei kuulu küsija ja küsitletava vahelise suhtluse uurimine, 
vaid jutu või ka näiteks laulu terviklik salvestamine kvaliteetse audiofai-
lina, tuleks eelistada tagasisidestamist pigem kehakeele kui sõnade abil, 
et salvestisele ei jääks kõrvalisi hääli.

Intervjuu käigus räägitud lugude puhul tuleb arvestada, et selles situat-
sioonis kõlavad need tõenäoliselt teisiti kui pereringis või mõnes muus 
n-ö loomulikus esituskeskkonnas. Intervjuu osana esitatud loos võib olla 
suurem osakaal nendel tähendustel, mis pakuvad vastust intervjueerija 
esitatud küsimusele. See võib olla ka vormi poolest erinev (nt kasutatakse 
vähem olevikuvormi) kui intervjuuvälises suhtluses kõlanud lugu. Üldi-
selt on nii, et kui lugu on selle jutustaja identiteedi seisukohast oluline, on 
selle vorm erinevatel jutustamiskordadel stabiilsem. Kui aga tema mõte-
tes toimub pidev arutelu loo tähenduste üle – kas vahendatava kogemuse 
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uudsuse tõttu, seetõttu, et parajasti on käsil elu ümbermõtestamise prot-
sess, või mingil muul põhjusel – on see ebastabiilsema vormiga.

Siis, kui üks teema näib olevat piisaval määral ammendatud, võib pöör-
duda järgmiste teemade juurde. Liikumist uue teema juurde saab muuta 
sujuvamaks küsimusele eelneva (metatasandi) märkuse abil (nt „Nüüd ma 
tahaksin küsida hoopis teise teema kohta.“). Eelistatud on avatud struk-
tuuriga küsimused, mis jätavad intervjueeritavale vastamisel suurema va-
baduse. Vältida tuleks küsimusi, mis sisaldavad hinnangut, suunavad kü-
sitletavat vastama teatud kindlal viisil või lähtuvad maailmapildist, mida 
küsitletav ei jaga. Sellistel puhkudel võib olla ainsaks mooduseks, mida 
intervjueeritav saab oma hääle kuuldavale toomiseks kasutada, temale 
pealesurutud intervjuuraami lõhkumine. Nii ei pruugi ta vastata mitte 
küsimusele, vaid kommenteerida küsitleja eelarvamust või maailmanäge-
misviisi. Selliseid vastuseid võib uurija hõlpsasti vääriti tõlgendada.

Intervjueerija peaks silmas pidama, et küsimusele vastates ei vasta kü-
sitletav mitte ainult konkreetsele pärimisele, vaid kogu intervjuu(sarja) 
jooksul välja kujunenud situatsioonile. On võimalik, et küsimusele, mis 
nõuab järelemõtlemist, jääb intervjueeritav esialgu otsese vastuse võlgu, 
ent vastab sellele hiljem seoses veidi haakuva küsimusega.

Korduvintervjuude üks eeliseid on see, et küsitletaval on olnud kahe 
intervjuu vahel järelemõtlemisaega, mil ta on – mõnikord seda iseenda-
legi selgelt teadvustamata – küsitud teemadel mõtteid mõlgutanud. Ka 
intervjueerija silmis on korduvintervjuul eeliseid. Ta saab oma kogutud 
materjalid tähelepanelikult läbi kuulata ning nende põhjal küsimusi ette 
valmistada. On parem, kui küsitletav teab ette, et ühele intervjuule järg-
neb veel teine, muidu võib ta uue intervjuu ees vastumeelsust tunda ning 
karta, et hakkab ennast kordama.

Intervjuu algupoolel või isegi kogu intervjuu käigus (või korduvinterv-
juude puhul esimesel kohtumisel) ei tasuks puudutada teemasid, mida 
võidakse tajuda liigse privaatsfääri tungimisena. Usund, salajased riitu-
sed ja seksuaalsuhted on näited teemadest, mille üles kerkides võib in-
tervjueeritav ärrituda ning edasisest koostööst keelduda. Ent kõik sõltub 
siiski olukorrast, asjaosalistest ja nende kultuuritaustast, seega puuduvad 
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siin ühesed ja üldkehtivad reeglid. Tähtsam kui ühte või teise raamatusse 
kirjapandud nõuannetega kursisolemine on intervjueerija oskus kuulata, 
empaatiavõime ja paindlikkus.

Empaatiavõime – püüe mõista teise tundeid – võimaldab vältida olukordi, 
mis panevad intervjueeritava ennast ebamugavalt tundma, või aitab interv-
jueeritavat juba tekkinud negatiivsete tunnete meelevallast välja juhtida. 
Väite ilmestamiseks toon ära katke oma välitööpäevikust, mis kirjeldab in-
tervjuud eaka Kihnu naisega 26. augustil 2011:

Kui küsisime ta lapsepõlve kohta ja ta selle juures nutma hakkas, et ta väikesena 
oma kaheaastast venda kasvatama hakkas, ei olnud sobilik enam samal teemal 
jätkata. Vestlusesse sigines väike paus ja ma katkestasin selle küsimusega, mitu 
lapselast tal on. Neid oli tal seitse ja jutuajamine muutus optimistlikumaks.

Intervjueerijal tuleb olla paindlik selleks, et kohaneda eri liiki ootamatus-
tega – ja siin pole mõeldud mitte ainult toimetulekut olustikust ning in-
tervjueeritavast tulenevate ettearvamatute seikadega. Võib hõlpsasti ette 
tulla, et planeeritud uurimisteema muutub töö käigus täielikult, sest in-
tervjuu(de) abil avanevad uued perspektiivid ja teemavaldkonnad. Seega 
võib hea kuulamisoskus viia n-ö uute maailmade avastamiseni.

Pärast intervjuud

Intervjuu on teatud ajal kindlas olukorras toimuv kõnesündmus, mida ei 
saa korrata. Juhul, kui intervjueerija läheb tagasi intervjueeritava juurde, 
soovides midagi täpsustada või üle küsida, ei ole enam võimalik endist 
olukorda taastada ning esitada täpselt sama küsimust, mis eelmisel korral. 
Ehkki vormi poolest sama küsimust küsida muidugi saab, on seda ümbrit-
sev kontekst teine, kõneakt uus ning seega on uus ka vastus küsimusele.

Niisiis on oluline, et intervjuu salvestataks. Salvestis aga tuleb korrastada 
– see tähendab enamasti kas helinimestiku koostamist ehk indekseerimist 
(vt ptk Pärast välitöid: välitöömaterjalide korrastamine ja tagasiside and-
mine uuritavaile > Välitöömaterjalide korrastamine) või kogu intervjuu 
litereerimist. Põhjalikuma analüüsi korral on parim lahendus intervjuu 
litereerida. Litereering on suulise kõne sõnasõnaline kirjapanek, milles 
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on fikseeritud ka pikemad pausid, naeruturtsatused ja teised kuuldelised 
emotsioonide väljendused (neid võib märkida sulgudes). Intervjuu lite-
reeringu näol valatakse sõnalisse vormi kõik lausungid – sõnad koos täi-
tesõnadega, aga ka hüüatused ja mühatused – mis oleks ilma helisalvesta-
miseta kohe peale nende väljaütlemist möödanikku kadunud. Elav esitus 
kogu oma laia prosoodiliste vahendite (koondmõiste kõnelõikude kestuse, 
hääle valjuse ning kõrguse jms kohta) spektri ja esitaja emotsioone väl-
jendava miimika ning liigutustega on nüüd asendatud mustvalge tekstiga 
paberil või arvutiekraanil. Kirjavahemärgid ja kommentaarid sulgudesse 
asetatud pisimärkustega – kõrvuti välitöömärkmete ja -päevikuga – an-
navad küll lisateavet suhtlussituatsioonis väljendatud tähenduste avami-
seks, ent midagi läheb paratamatult kaduma.

Intervjuu suulisusest tulenevad kvaliteedid lähevad kirjalikes ülestähen-
dustes osalt küll kaotsi, ent see-eest on kirjalikul tekstil omadused, mida 
suulisel kõnel olla ei saa. Litereeringu näol on intervjuu uurija silme ees 
kogu ulatuses. Et intervjuus sisalduvaid tähendusi parimal viisil mõista, 
tuleks alustuseks analüüsida seda kui tervikut ja alles seejärel liikuda 
üksikdetailide uurimise juurde. Just intervjuu kui tervik annab uurijale 
võtme, mille kaudu ta saab õppida mõistma selles leiduvate sõnumite 
tähendust. Kui intervjuu stiili või prosoodia analüüsil on märgata järske 
muutusi, tähendab see enamasti, et kõneakte analüüsides tuleb kasutu-
sele võtta uus tõlgendusraam. Seesugused muutused annavad teada, et 
intervjueeritav on hakanud naljatlema, ironiseerima, parodeerima või 
muutnud muul moel kõnelemisviisi.

Intervjuud analüüsides tehakse sageli see viga, et intervjueeritava vastuse 
sõnasõnaline tähendus absolutiseeritakse ning selle suhtluskontekstist 
johtuv tähendus jäetakse tähelepanuta. Et viimastki saaks arvesse võtta, 
tuleb analüüsida, millised kommunikatiivsed funktsioonid on interv-
jueeritud isiku poolt väljendatul. Kas ta püüab midagi saavutada – näi-
teks seda, et intervjueerija muudaks oma mõtteviisi – või vaatab ta oma 
elule praegusest perspektiivist tagasi ega taotle muud kui oma sisekõne 
kuuldavaks tegemist neutraalsele kuulajale? (Vajadus viimase järele on 
eriti suur neil, kes on äsja mingi kriisi läbi elanud.) Võimalusi, mille poole 
võib uuritav püüelda, on tegelikult eelpool loetletutest palju rohkem. Pea-
mine on, et uurija üritaks neile jälile jõuda ning ei unustaks, et ka tema 
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enda isik ja roll mängib suhtluses oma osa. Seega on uurija oluline tööriist 
refleksiivsus: kuna tähendused sünnivad dialoogis, jääb pilt uuritavast 
nähtusest ilma uurija kohalolu ning väljaütlemiste ja käitumise mõjude 
analüüsimiseta liiga ühekülgne.

Ka see, mis intervjuu käigus näis ebaõnnestumisena, võib intervjuud ta-
gantjärele analüüsides pakkuda väärt teadmist. Sageli on väga kõnekad 
nii folkloristi esitatud küsimuse mõistmine teistsugusel viisil, vastusest 
kõrvale põiklemine, küsimusele vastamata jätmine või vastuküsimuse 
esitamine. Need annavad teada intervjuupartnerite maailmamõistmise 
erinevustest ja nende tõlgendamisel on abi muuhulgas ka refleksiivsest 
lähenemisest.

Kui intervjueerisin doktoritöö tarbeks koos oma kolleegidega kaheksal kor-
ral seto päritolu Ksenia Müürseppa (1911–2004), tuli aeg-ajalt ette küsi-
muse „vääritimõistmisi“.

Kui Risto [Järv] küsis Ksenialt 8. jaanuaril 2001. a küsimuse „Kas rohkem lu-
gusid kõneldi loomadest või inimestest?“, ei mõistnud Ksenia küsimust, olgugi et 
Risto küsis seda mitu korda kõva häälega ja ka mina küsisin teiste sõnadega üle. 
Kui appi oli tulnud ka Ksenia lapselaps Tatjana, kes tõlkis küsimuse setu keelde 
ja esitas selgelt mitu korda kõva selge häälega, kõlas lõpuks Ksenia vastus: No 
inemistest rohkõp. Selle, õt eläjäq saa-i ilma inimeseldä midägi tegeldä, piät ikka 
inimene olõma kaq. [...] [‘No inimestest rohkem. Sest loomad ei saa ilma ini-
meseta midagi teha, peab ikka inimene ka olema.’] Üks võimalus selle küsimuse 
teisitimõistmist tõlgendada on teha seda, eeldades suulises kultuuris end kodus 
tundvate inimeste kognitiivsete protsesside erinevusi kirjakultuuri esindajate 
kognitiivsetest protsessidest. Sellisel juhul võiks oletada, et Ksenia ei eeldanud 
ega mõistnud, et küsimus võib olla ühtaegu nii üldistav kui ka mingisuguselt 
teiselt (narratiivide) tasandilt, mitte reaalse elu tasandilt lähtuv. On tähelepa-
nuväärne, et Ksenia antud vastus kajastab piibli seisukohta (vt 1 Ms 1: 26; 1 Ms 
2: 20). Religiooni ajaloost on teada, et seoses kirjasõna tekkega kodifitseeriti 
esimest korda tõde ja hakati üleüldse esimest korda religioosse tõe ja vale vahel 
vahet tegema (enne olid ainult omad ja võõrad, mitte õiged ja valed jumalad) 
[...]. Ksenia vastusest võib seega välja lugeda adumist, et meile tuleb rääkida 
viimse instantsi tõtt – ja see tõde on pühakirjale toetuv.
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Metsvahi, Merili 2007. Indiviid, mälu ja loovus: Ksenia Müürsepa mõttemaailm 
folkloristi pilgu läbi. Dissertationes Folkloristicae Universitatis Tartuensis 10. 
Tartu: TÜ Kirjastus, lk 24.

Intervjuude tõlgendamist hõlbustab see, kui intervjueerija teeb intervjuu 
jooksul või vahetult pärast seda kas märkmikku või situatsioonilehele (vt 
ptk Ettevalmistused välitöödeks > Muud ettevalmistustööd: ettevalmistused 
taustmaterjali hankimiseks ja olme) märkmeid, mille võib hiljem vormis-
tada välitööpäeviku sissekandeks (vt ptk Välja dokumenteerimine: märk-
med ja välitööpäevik > Märkmed väljal: intervjuu). Välitööpäevikus saab 
kirjeldada konteksti neid aspekte, mis ei jäänud salvestisele, ent mõjuta-
sid või võisid mõjutada intervjuu kulgu. Kindlasti tuleks sinna kirja panna 
asjaolud, mis suhet häirisid, ning see, kui intervjuu käigus lisandus kuula-
jaid või toimus muid muutusi keskkonnas, millel oli intervjuule mõju. Kui 
intervjueeritav rääkis enne salvesti sisse- või pärast selle väljalülitamist 
teemadel, mis on uuritava teema või intervjuu sujumise seisukohast oluli-
sed, tuleb needki kirja panna. Üles tuleks märkida ka muu kontekstuaalne 
teave, kui see intervjuu käigus väljendatust ei ilmne, ent on intervjuu pa-
remaks mõistmiseks vajalik.

Juhul, kui intervjuud ei olnud mingil põhjusel võimalik salvestada, tuleb 
kohe pärast intervjuud kõik, mis meelde jäi, üles märkida. Niiviisi fiksee-
ritu kujutab endast küll teistsugust tekstitüüpi, milles kajastub uurija sub-
jektiivne valik ja mälu piiratus, ent parema puudusel võib seegi materjal 
– olenevalt uurimisküsimusest – kasutuskõlblikuks osutuda.

Erisugused intervjuud

Nagu üksikisikute vaheline suhtlus, nii võib ka intervjuu võtta väga eri-
nevaid vorme. Kõike minevikus võimalikku tänapäeva välitööde puhul ei 
aktsepteerita.

Intervjueeritavale alkoholi pakkumise tava, mida tänapäeval loetakse so-
bimatuks, oli kunagi üsna levinud. 1936. aastal kirjutas ERA stipendiaat 
Linda Köögardal (Koit) oma välitööpäevikus:
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Lalsis juhatati mind veel ühe vanamehe, Jaak Kõrgessaare juurde, kes ka pidi 
oskama rohkesti vanu rahvalaule. Aga, kuna ma harva sain hakkama meesobjek-
tidega, nii ka nüüd jäin hätta – vanamees tahtis jälle viina, targa peaga ei tulevat 
midagi meelde. […] Aga veel jumalagajätmisel seletas taat: „Teinekord tulete, 
tooge pool soru, küll siis tuleb rohkem miile [‘meelde’].“ Sellist nõuet esitama 
tundis end olevat õigustatud, kuna aastate eest oli käinud seal kaks noormeest 
Tartust fonograafiga, ja neil oli olnud kaasas „liiter“.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 114.

Strateegia, mis eeldab intervjueeritavaga vaidlemist, ei ole tänapäevase 
intervjuu puhul kuigi tavapärane, ent samas ka mitte mõeldamatu. 1934. 
aasta välitööpäevikus kirjutab R. Põldmäe oma intervjueerimisstrateegiast 
järgnevalt:

See on mu vana tarkus juba – ikka see asja põnevaks-kiskumine, probleemide 
ettekuhjamine, mille üle jutustaja alul komistab, eksleb, segastub ja siis võib-olla 
teatava ägedusega hakkab teed välja raiuma provotseeritud segaduste rägasti-
kust. Vaidlemine, isegi „kaklemine“, teisitimõtlemine, vastastikune seljalipane-
mine kordamööda – seesuguste „trikkidega“ olen küll võitnud mõnegi inimese, 
kellest võidusaamine pole olnud teisel teel võimalik.

Aga nüüd olen seesuguse taktikaga otsas: usku-kombeid ei saa väljendada hooga, 
neid peab otsima, tuhnima, siluma, konstrueerima, neis pole midagi tundetooni-
liselt elavat, see on kõik „teaduslik“ kraam muistendite ja laulude (kui neid aga 
oli!) kunstilise elavuse kõrval.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 102.

Lisaks nelja silma all peetavatele intervjuudele on võimalikud ka mitme 
küsitlejaga intervjuud ning rühmaintervjuud. Kui ühte inimest küsitle-
takse kahekesi, on mõistlik rollid juba enne intervjuu algust ära jagada 
ning valida üks põhiküsitleja. Intervjueeritaval on tavaliselt lihtsam, kui 
ta saab vastata ja vaadata otsa ühele, oma peamisele suhtluspartnerile. 
Kui küsitlejaid on suur hulk, võib see tagasihoidlikuma küsitletava seada 
ebamugavasse olukorda, nii et ta ei suuda end sedavõrd vabalt tunda ja 
väljendada, kui ühe või kahe uurijaga kohtudes.
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Kuni 2012. aastani toimus TÜ folkloristikatudengite peamine ettevalmis-
tus välitöödeks rühmaviisilise rahvaluule kogumise käigus. Sõideti kolmeks 
päevaks kuni kaheks nädalaks kuhugi maakohta, kus asuti inimesi interv-
jueerima. Rühma kuulus nii üliõpilasi, kes olid välitöödel esimest korda, 
kui ka õppejõude ning teisi juba varem välitöid teinud kraadiõppureid või       
folkloriste. Esimesel välitööpäeval käidi intervjueerimas kahestes, kolmes-
tes või neljastes puntides, nii et igas pundis oli vähemalt üks varasema vä-
litöökogemusega inimene. Tema võttis vastutuse intervjuu sujumise eest 
enda peale ning üliõpilane jäi esialgu tagaplaanile. Järgmistel päevadel 
käidi ringi enamasti paarikaupa, ent siis moodustati paare ka algajatest. Ta-
valine tööjaotus oli selline, et ühe paarilise peamine roll oli küsitleda ning 
teine vastutas tehnika eest – pani paika ja lülitas sisse salvestusmasina.

Rühmaintervjuu tähistab intervjuud, millest võtab osa mitu küsitletavat. 
Selle sujumises mängib tähtsat rolli küsitletavate omavaheline suhe. Suh-
teliselt võrdse suhte korral, mil  üks isik ei haara kogu initsiatiivi endale, 
võib suhtlus kujuneda väga viljakaks. Võib juhtuda, et pearolli hakkab 
mängima dialoog küsitletavate vahel. Kui selle sisu on küsitlejale huvi-
pakkuv, on ta õnnelikus olukorras: ta saab ühtaegu jälgida uuritava ko-
gukonna liikmete omavahelist suhtlust ning koguda teavet teda huvitaval 
teemal.

Sisukaks võivad osutuda ka teatud sündmuste käigus sooritatud (rühma-)
intervjuud. Sündmuste jälgimiseks on parim meetod küll osalusvaatlus, 
ent leidub ka olukordi, mil osalusvaatlust tasub kombineerida interv-
juuga. Nii näiteks võib perepärimusest huvitatud uurijale olla väga vilja-
kas suguvõsa kokkutulekul tehtud rühmaintervjuu, mille käigus osalejad 
üksteisega rääkides toovad minevikust esile aina uusi seiku, mis neil ei 
pruugiks meelde tulla individuaalintervjuude käigus.

Faktor, mis selliste ühise tausta või huvidega inimrühmade kokkusaamis-
tel mälestusi taaselustab, ei ole mitte üksnes aju mõistuspärane pinguta-
mine, vaid ka vanade tuttavate jällenägemisel tekkiv meeldiv emotsioon. 
On ju teada, et halvas tujus või koguni depressioonis olevale inimesele 
meenuvad pigem varasema elu negatiivsed sündmused ning inimesele, 
kes on parajasti rõõmus, positiivseid emotsioone tekitanud kogemused.
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Lisaks silmast silma kohtumistele on võimalik intervjuusid teha ka ar-
vuti vahendusel. Arvutiga saab intervjuud teha nii kirjalikult (vt ptk 
Välitööd internetis > Intervjuumeetodid) kui ka suuliselt, nt Skype’i teel. 
Viimane tuleb kõne alla juhtudel, mil tõepoolest ei ole võimalik silmast 
silma kohtuda (vt Anastasiya Astapova kogemuslugu). Kõneleja mii-
mika ja prosoodia on hea internetiühenduse puhul jälgitavad, mõni žest 
ja liigutus võib küll kuulaja eest (osaliselt) varjule jääda, ent tähelepa-
nelikul kuulamisel ei tohiks see olla probleem. Muutusi prosoodias ja 
hetki, mil sõnad ja kehaline käitumine lahknevad, on üldjuhul võimalik 
eristada ka sedasi intervjueerides. Kui vähegi võimalik, tuleks vältida in-
tervjueerimist telefoni teel. Telefonitsi võib küll täpsustada fakte, juhul 
kui intervjuu on juba tehtud ning salvestist analüüsides on tekkinud 
küsimusi, aga pikemate pärimiste puhul tasub eelistada kokkusaamist.

Kui välitöid tehakse võõras kultuuris, kasutatakse sageli vahendaja, kon-
sultandi või tõlgi abi. Sel moel on aga uuritava ja tema maailmani raskem 
jõuda. Sageli valitakse vahendajaks inimene, kes on juba kokku puutunud 
kultuuriga, millest uurija pärineb, ning on seega kohalikest suhtlustava-
dest kaugenenud (vt ka halfie-mõistet ptk-s Oma ja võõra rühma uuri-
mine). Folkloristi või antropoloogiga suheldes jääb ta oma päritolukul-
tuurist aina kaugemale, sest uurija n-ö koolitab ta välja omaenda kultuuri 
kommunikatiivsete strateegiate tundmises. Sellist praktikat on Charles 
Briggs oma raamatus “Learning How to Ask: a Sociolinguistic Apprisal of 
the Role of the Interview in Social Research” (1986) nimetanud kommu-
nikatiivseks hegemooniaks.

Üldkehtivate intervjueerimispõhimõtete sõnastamise muudabki raskeks 
see, et intervjuu tegemist mõjutavad asjaolud – vahendaja olemasolu 
või puudumine, intervjuus osalejate taust, uurimisküsimused jne – või-
vad olla väga erinevad. Siiski hõlbustab intervjueerija tööd alati avatus 
kõigele uuele ja paindlikkus, et toimuvale adekvaatselt reageerida. Kuna 
intervjuud on võimalik ette planeerida ainult teatud piirini, tuleb olla val-
mis erisugusteks ootamatusteks. Intervjueerija ülesanne on leida loovaid 
lahendusi – nt kui on näha, et mõni kohalolija segab intervjueeritavat 
midagi välja ütlemast, võib intervjueerija kolida salvestustehnikaga teise 
ruumi, kus on rahulikum, või leida mingi muu lahenduse, mis laseb tal 
edasi töötada. Kui kõik ei lähe nii, nagu planeeritud, ei tohi heituda, sest 
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intervjuu tulemus ongi reeglina ettearvamatu. Intervjueerija ei saa ega 
tohi oma mina peita või varjata. Parim, mida ta saab teha, on olla täiel 
määral tema ise ja kõigi oma meeltega situatsioonis kohal. Intervjueeri-
jale tuleb kasuks hea eneseväljendusoskus, ent sellest veelgi olulisem on 
oskus kuulata.

Teist kuulates tuleb meeles hoida, et inimmeeles ei ole teadvustatud ja 
valmis nähtuste, sündmuste või protsesside mudeleid, mis ootavad, et 
keegi need sealt üles korjaks ja dokumenteeriks. Maailma ja selle osade 
tähendused luuakse inimestevahelise suhtlemise käigus. Kuna ka interv-
juu on üks suhtlemise viis, on seegi vahend, mille läbi antakse nähtustele 
ja sündmustele tähendusi ning see toimub intervjueerija ja intervjueeri-
tava koostöös.

Pärast intervjuu tegemist ei ole ei intervjueerija ega intervjueeritav täpselt 
needsamad isikud, kes nad olid enne selle toimumist. Intervjueerija on 
saanud tunda teise inimese maailma puudutust ning intervjueeritav on 
võib-olla hakanud mõtisklema teemadel, mis teda enne ei kõnetanudki. 
Kui varasemal ajal täitsid rahvajutud ja teised folkloorižanrid maailma 
mõtestamisel hulga olulisemat rolli kui praegusel ajal, siis nüüdisajal on 
intervjuu kui kõnežanri osatähtsus maailmas toimuvale tähenduse and-
misel eriti tänu meedia pealetungile üha suurenenud.
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Ülesanded

Ülesanne 1. 
Loe läbi järgmine katke Amanda Raadla (1915–2003) 1937. aasta välitöö-
päevikust ja mõistata, millega on tegemist. Millises rollis on uurija kirjel-
datud hetkel? Kujutle, mis võis sellele olukorrale eelneda ja mis võimaldas 
sellel välja kujuneda.

Kui kõik olid voodites, esitati teisest toast mulle küsimusi mandrielu kohta. Se-
letasin ja juhtisin märkamatult vestluse vanadele pulmadele. See tõi elevust. 
Üksteise võidu seletati midagi pulmadest ja heideti nalja, nii et vahepääl toad 
olid täis naeru. Olime korraga nii kodused. Tundsin, nagu oleks olnudki omas 
kodus, kus meie õhtuti ikka harrastasime „üleüldist kõnelust“ voodist voodisse.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 145.

Ülesanne 2.
Loe läbi järgmine litereering ja mõtiskle, kas või kuivõrd intervjueeritava 
kultuurile oli omane selline kõnežanr nagu intervjuu. Milliseid žanre võidi 
kasutada tema päritolukultuuris maailma ja oma elu mõtestamiseks? 
Analüüsi aluseks võid võtta nii kasutatud kõnestamisviisi, žanri, stiili kui 
ka keele. (q tähistab larüngaalklusiili ja ´ palatalisatsiooni.)

K: A kõnelge oma elust... kuidas kõik otsast lõpuni... Mitte lõpuni, aga praegu-
seni.

V: Kõik otsast? Otsast: olli küläh. Tuud om mul häste meeleh. Esä-emäga lätsiq 
nurmõ tüühü, a mi jäimi sis vanõmba õega kodo. Tuu oll´ säidse aastakka must 
vanõmb, vanõmb õde. Oll´ voodi ja häll oll´. Ja vähämb lats oll´ sis hällüh. Noh 
ja meid jäteti sis latsõhoitjast. No lats vahepääl ikk´. Ma istsõ nii. Ma olli – ma 
ei teaq, kui vana ma olli – selle, et isa surri är, ma olli säitsme-aastanõ, a sis 
isa elli. Ma olli voodi pääl, a vanõmb õde nii istsõ ääre pääl, jalaq üle veere ja 
tuu sis hällüt´ last, kui nuttis. Ja noh, meil läts väega pall´o aigu, et kavva ei 
tuldaq kodo. Koes ommaq jäänüq isa-emaga? Susi om är söönüq! Hakkasi mi 
ikma, nutma. Ja ei tiiäq, kui kavva mi nutsime. Ja sis ütli sinnä vanõmbalõ õele: 
„Klaara, ei hakka enam nutma! Silmäviiq ommaq joba hapnõq.“ Vat sedä om 
meeleh. Ja sis – kui tulliq är vanõmbaq, sedä ei mälehtä – tulliq kodo, sis vyih 
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oll´ hää miil, et susi es süüq är. [Kõik algusest? Alguses oli küla. See on mul hästi 
meeles. Isa-ema läksid põllule tööle, aga meie jäime siis vanema õega koju. Too 
oli seitse aastat minust vanem, vanem õde. Oli voodi ja häll. Ja väiksem laps 
oli siis hällis. No ja meid jäeti lapsehoidjaks. Laps vahepeal nuttis. Me istusime 
nii. Mina olin – ma ei tea, kui vana ma olin – sest kui isa suri, olin ma seits-
me-aastane, aga siis isa elas. Ma olin voodi peal, aga vanem õde istus sedasi ääre 
peal, jalad üle ääre, ja hällitas last, kui too nuttis. Ja no meil kulus väga palju 
aega, kaua ei tuldud koju. Kuhu on isa-emaga jäänud? Hunt on ära söönud! Me 
hakkasime nutma. Ja ei tea, kui kaua me nutsime. Siis ütlesin vanemale õele: 
„Klaara, ärme enam nuta, pisarad on juba hapuks läinud.“ Vaat see on meeles. 
Ja siis – kui vanemad tulid, seda ei mäleta – tulid koju, küll siis oli hea meel, et 
hunt neid ära ei söönud.] 

Metsvahi, Merili 2007. Indiviid, mälu ja loovus: Ksenia Müürsepa mõttemaa-
ilm folkloristi pilgu läbi. Dissertationes Folkloristicae Univesitatis Tartuensis 10. 
Tartu: TÜ Kirjastus, lk 38.
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Ohtlikud kohtumised välitöödel
Margaret Lyngdoh (tõlkinud Elo-Hanna Seljamaa)

Minu uurimistöö fookuses on maagia, ravitsemise ja surmaga seonduv 
folkloor ning pärimus, mis käsitleb kuju muutumist, näiteks inimeste 
transformeerumist loomadeks. Olen tegelnud pikalt Kirde-Indias elava 
khasi hõimu uskumustega. Khasi ontoloogia tunneb mitmeid elusünd-
musi saatvaid rituaale (nt nimeandmise tseremoonia või surmaga seotud 
riitused), mille sooritamiseks tuleb inimestel suhelda peajumala U Blei ja 
klanni esivanematega. Khaside uskumused koonduvadki surma ümber ja 
surma kaudu ka arutletakse uskumuste üle. Surm on võti khasi traditsioo-
nide ja tähendusloome protsesside mõistmiseks. Khasi hõimu liikmena 
olen uuritava ainesega ka seestpoolt seotud ning välitöödel on minule 
eriline tähendus. Kõikjal Khasi mägedes välitöid tehes olen sattunud eri-
nevatesse olukordadesse ja mõned neist on ohustanud minu füüsilist või 
vaimst heaolu.

Üks selliseid kohtumisi leidis aset 2011. aasta veebruaris Umjari külas 
Raid Mathanis Ri Bhoi ringkonnas. Uurisin jhare nime all tuntud maagi-
list praktikat, mida võiks iseloomustada nimemaagiana. Jhare lähtub aru-
saamast, et elututel loodusobjektidel on salajane nimi ning salajane lugu. 
Et objektide väest osa saada, tuleb nende salajane lugu ja nimi rituaalselt 
appi kutsuda. Selleks kasutatakse rituaalset keelt, mis erineb kõnekeelsest 
khasi keele Bhoi murdest. 

See informatsioon pärineb minu 
peamiselt informandilt Marcus      
Laplangilt, kes elab Ri Bhoi ringkon-
nas Korstepi külas ja praktiseerib 
jhare maagiat. Kui ma küsisin temalt 
teiste jhare praktiseerijate kohta, 
kellega võiksin rääkida, juhatas ta 
mind Raid Mathanis Umjari külas 
elava mehe juurde nimega Pakyn-
tiew (tõlkes ‘Kyntiewi isa’). 
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Umjari asub Marcus Laplangi elukohast 30 kilomeetri kaugusel. Tollal 
olid Raid Mathani ja Umjari viivad teed peaaegu olematud, mistõttu kulus 
mul selle vahemaa läbimiseks ligi neli ja pool tundi. Leidsin üles Pakyn-
tiewi maja ja sain kuulda, et teda pole kodus. Minu kodukoht asub Umja-
rist 110 kilomeetri kaugusel. Võtsin veel teiselgi korral ette selle pika tee-
konna mööda raskesti läbitavat maastikku. Kui kohtusin Pakyntiewiga, 
teatas ta mulle otsekoheselt, et tal ei ole minu jaoks aega, ja palus mul 
järgmisel pühapäeval tagasi tulla. Seda ma ka tegin, saatjaks mu isa. 

Kui olin oma tuleku põhjuseid selgitanud, avaldas Pakyntiew mulle üht-
teist sellest, kuidas ta maagiat praktiseerib. Ta viis minu ja mu isa oma 
majja sisse. Mina ei tohtinud küsimusi esitada, kuid Pakyntiew jutustas 
alustuseks sellest, kuidas üks naine ta röövis, et maagia abil tagasi saada 
oma eksiteele sattunud abikaasa. Ma ei taibanud toona, et see lugu oli 
mõeldud mulle hoiatuseks. 

Siis lausus Pakyntiew, et kuivõrd ma olin näinud tema intervjueerimiseks 
nii palju vaeva, räägib ta mulle oma maagiast. Ta ütles: „Mul on nii palju 
väge, et saan kurjategijaid niimoodi varjata, et politsei ei leia neid kunagi 
üles. Ma suudan võita kohtuprotsesse ja aidata kandidaatidel võimule 
pääseda ning poliitikuks saada. Ma suudan ka vaenlastest lahti saada.“

Tema jutt ajas mind segadusse ja mul tekkis hirm. Küsisin temalt juma-
luse kohta, keda ta kummardab. Sain vastuseks nime, mida ma polnud 
oma uurimistöös veel kunagi kohanud. Seda jumalat tuli kummardada ja 
lepitada. Meie jutuajamine toimus Pakyntiewi maja sisemuses, kus pol-
nud valgust, sest tema sõnul saavat neil teemadel rääkida vaid pimedas. 
Siis ütles ta mulle, et tema tegelik nimi on Place Khymdeit. Pärisnime 
avaldamine oli märk usaldusest, millele aitas ilmselt kaasa see, et olin tul-
nud oma isaga. Isa istus meie jutuajamise ajal minu kõrval. Olen märga-
nud, et kui võtan oma vanemad välitöödele kaasa, äratab see khaside seas 
usaldust. 

Meest kuulates sain aru, et tema maagia on negatiivse mõjuga, see on 
mõeldud teiste inimeste kahjustamiseks ja neile haiget tegemiseks. Tund-
sin tema vastu põlgust ja hirmu ning mõistsin, et ma ei taha temaga enam 
kunagi rääkida. Tõusin, et lahkuda. Mees ütles mulle, et selgitab oma        
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võimete abil välja, kas ma olen tõesti see, kellena end esitlesin. Vastasel 
juhul lubas ta mulle eksitamise eest kannatusi põhjustada.

Olin tutvustanud end khaside kombeid ja traditsioone uuriva üliõpila-
sena ning palunud tal vastata küsimustele tema oskuste ja nende päritolu 
kohta. Ilmselt kahtlustas ta, et olen mõne teise maagi käsilane. Ma ei tea, 
kas see, mis minu elus edaspidi toimus, oli tema ähvardusega seotud. Iga-
tahes mõjutas see kohtumine mind sedavõrd, et panin mulle osaks saanud 
murerohked sündmused tema sõnade arvele. Lisaks pidin pärast seda in-
tervjuud mitu päeva haiglas viibima.
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Osalusvaatlus | Elo-Hanna Seljamaa

Vaatlus on vanimaid andmete kogumise viise, mida rakendatakse erine-
vatel elualadel. Vaatleja kogub uuritava nähtuse kohta süstemaatiliselt 
empiirilist teavet, kasutades selleks kõiki oma meeli: nägemist, kuul-
mist, vajadusel ka haistmist, maitsmist ja kompimist. Osalusvaatleja loob       
uurimisainest uuritavas nähtuses või uuritava rühma argielus osalemise 
kaudu. Eesmärgiks on uuritavat nähtust seestpoolt tundma õppida ja ko-
geda. Meetod lähtub arusaamast, et osaledes jõuab uurija lähemale tä-
hendustele, mida asjaosalised ümbritsevale omistavad, ning ka nende 
tähenduste loomise ja taasloomise protsessidele. Nagu folkloristlikus    
uurimistöös üldse, on ka osalusvaatleja ülesandeks võtta uuritavate sei-
sukohti tõsiselt ning püüda mõista nende käitumise ja valikute tagamaid. 

Osalusvaatlust peetaksegi eriliseks selle poolest, et see võimaldab uuri-
jatel talletada ja tõlgendada eemilist ehk kogemuslähedast perspektiivi 
(mõiste eemiline kohta vt ptk Uurija suhe uuritavatega > Analüütiline ja 
rahvapärane keel). Meetodi abil saab luua detailseid kirjeldusi, mis too-
vad esile uuritava nähtuse mitmetähenduslikkuse ja mitmetahulisuse. 
Folkloristidel on osalusvaatluse teel võimalik jälgida folkloorseid väljen-
dusvorme osana elavast suhtlusest. Folkloori uurimine esituskontekstis 
selgitab pärimuse toimimist argielu osana ja tõeluse loomise viisina. Osa-
lusvaatluse kaudu esituse uurimine aitab ka tundma õppida folkloorižan-
ride vahelist tööjaotust ja kirjutamata suhtlusreegleid, mida uuritavad 
omavahelises suhtluses järgivad. Meetod sobib hästi mingile rühmale või 
situatsioonile omase käitumise ning selliste tavade ja toimingute uurimi-
seks, mis on nii tavalised, et neid järgitakse ja tehakse justkui iseenesest. 
Samuti on osalusvaatlusest abi rituaalide ja kommete või erinevate keha-
liste tegevuste ja kogemuste jäädvustamisel ning uurimisel.

Uurija võib olla väljal toimuva suhtes rohkem vaatleja või osaleja po-
sitsioonil. Mida suurem on osalemise määr, seda olulisem on uurija hea 
kontakt uuritavatega (vt ptk Uurija suhe uuritavatega). Omaksvõtu ja osa-
lemiseni ei jõuta enamasti üleöö. Sarnaselt peab uurija uuritavate selt-
sis aega veetma selleks, et õppida korduvat ja tähenduslikku juhuslikust   
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eristama. Mitmed osalusvaatluse meetodit kasutavad uurijad on tähelda-
nud, et uuritavad on hakanud neisse ja nende töösse toetavamalt suhtuma 
pärast seda, kui nad on mõningase eemalviibimise järel välitöödele naas-
nud. Uurija ja uuritavate suhted võivad kujuneda veelgi usalduslikumaks, 
kui uurija jätkab välitöid ning püsib kontaktis paljude aastate ja isegi aas-
takümnete vältel. Alati ei ole see võimalik või isegi vajalik, kuid igal juhul 
tasub osalusvaatluse jaoks aega varuda. 

Et osalusvaatluse käigus kogutud tähelepanekutest saaks uurimisaines, 
tuleb need mingil kujul jäädvustada. Mida varem seda tehakse, seda pa-
rem, sest aja jooksul detailid ununevad ja emotsioonid tuhmuvad, kuid 
just nende tabamine on üks osalusvaatluse väärtusi. Soovitatav on teha 
kohapeal märkmeid, kuid kindlasti tuleks pidada välitööpäevikut (vt ptk 
Välja dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik).

Pajatusi käsitleva kandidaadiväitekirja tarbeks ainest kogudes veetis Mall 
Hiiemäe 1960. aastatel pikemaid perioode Peipsi järve ääres Kodavere 
kihelkonnas. Kohapeal elamine ja kohalikega koos kolhoosis töötamine 
võimaldasid tal õppida tundma paikkondlikke jutustamise ja suhtlemise 
eripärasid ning uurida juttude kujunemist ning folkloori ja tegelikkuse suh-
teid. Hiiemäe toonastes välitööpäevikutes kajastub linnast tulnud uurijast    
omainimeseks saamise ja kohalike suhtlusviiside avastamise protsess.

Sõidan esmakordselt folkloristina Ko-
davere kihelkonda – komandeerituna 
augustikuuks materjali koguma oma 
uurimisteemal. Meie Kodavere-uurija 
Selma Lätt soovitab korterisse jääda 
Ranna koolimajja. Saabun Rannale liini-
bussiga, pungil seljakott seljas ja texased 
jalas ning palun tagasihoidlikult pea-
varju. Ilmselt oli see esimene väärsamm 
siin isevärki arusaamade ja kommetega 
maanurgas. Sest minu tööd ei võeta 
kuigi tõsiselt, ehk küll mainin, et olen 
Kirjandusmuuseumist ja tulin rahvaluu-
let koguma. Mulle antakse voodi, kuid 
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tarekeses pole ei tooli ega lauda. Kuidas pumbakaevu juures silmi ilma kau-
sita pesta saab, pole kellegi asi. Salapärasel moel kaovad kooli postkastist minu 
nimele saabunud kirjad. Küllap ei suuda mõned pedagoogid ette kujutada, et 
teadlane võiks käia lihtsais tööriideis, hakata kolhoosis tööle ja käia läbi are-
nemata inimestega. Kuid mulle on tähtsam võita jutustajate usaldus, muutuda 
neile omainimeseks, et nad oma juttegi räägiksid mulle kui omasugusele ja mitte 
linnast tulnud uurijale. Kogumistöö praktika on näidanud, et võõrale serveeri-
takse jutud teisiti, olgu ta kuitahes meeldiv võõras. [...] Ei tea äkki, kust otsast 
kogumist alata. Kuulsate paljuteatud jutustajate juurde ei taha otsemaid minna. 
Kauplen end kolmeks päevaks kolhoosi tööle, et oludesse ja inimestesse sisse 
elada. Need on heinategemised – kuhjad ja varju alla tõstmised. Jutuvestmiseks 
töö juures siin mahti pole. Suitsutunnid on lühikesed. Lõunaks sõidetakse koju ja 
möödaminnes astutakse enamasti poest läbi. Üks iseärasus on siin küll, mida igal 
pool ei kohta: inimesed peaaegu ei räägigi otse, vaid ümbernurga, osatamisega, 
pilkega. Pealtnäha on see selge sõim, sest sõnad on kohati vängedki, ütlemised 
rõvedavõitu. Kuid üldine reegel on, et vastane tuleb veel parema ütlemisega 
üle trumbata. Samalaadset üksteise ilma vihata aasimist olen kuulnud Tudulinna 
parvepoiste suust parvetustöödel või takkajärgi arutamisel. [...]

See on talvine kogumismatk. Kodavere-Ranna Peipsiäärne tee tuiskab umbe ja 
siia asetatakse sõidukeelu märk. [...] Järvelt puhub alatasa külm tuul ja kui vä-
hegi tuult on, siis hakkab juba ka tuiskama. Kuu lõpupoole kõigub temperatuur 
-20–30˚ C vahel, ulatudes -35˚ C-ni. 

Inimestel on aega, õhtud on pikad. Pole vaja jutustama õhutada, – ainult keera 
kraan lahti. Pole endal ega teistel seda mõtet, et mõni töö jääb jutu pärast te-
gemata. Olen oodatud külaline, isegi omainimene, kellele enamasti kohe „sina“ 
öeldakse.

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 245–247.
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Vaatlemisest osalemiseni ja tagasi

Kui vaatlemist võib pidada igivanaks meetodiks, siis osalusvaatlus päri-
neb 20. sajandi algukümnendite antropoloogiast. Meetodile panid aluse 
teadlased, kes töötasid enda kodust kaugetel maadel ja võõraste rahvaste 
seas. Termini osalusvaatlus (ingl k participant observation) väljamõtleja, 
meetodi olulisi varaseid rakendajaid ja teoreetikuid oli Poola päritolu ant-
ropoloog Bronisław Malinowski (1884–1942), kes tegi pikalt välitöid 
Paapua Uus-Guinea saarte elanike juures. Esimese maailmasõja puh-
kedes oli ta sunnitud jääma Trobriandi (tänapäeval Kiriwana) saartele 
neljaks aastaks. Malinowski kasutas seda aega kohaliku elu uurimiseks: 
vaatles, osales ja dokumenteeris oma tähelepanekuid, leides, et osalemine 
võimaldab tal mõista nähtusi „pärismaalase“ pilgu läbi. Samas pidas Ma-
linowski oluliseks, et uurija mõjutaks väljal toimuvat võimalikult vähe.

Tegevustes, sündmustes ja selle kaudu inimeste eludes osalemine ilma 
neid mõjutamata võib tunduda võimatu ülesandena. Vaatlemine eeldab 
distantsi, tähelepanu koondamist ümberringi toimuva teadlikule jälgimi-
sele ja paratamatult ka üldistamist, kuivõrd kõike ei ole võimalik tähele 
panna ega fikseerida. Osalemise eesmärgiks seevastu on ületada vahemaa 
uurija ja uuritavate vahel või vähemalt seda vähendada. Osalusvaatlust 
iseloomustabki vastuolu läheduse ja kauguse vahel. Uurija läheb uuri-
tavatega kaasa, kuid ta teeb seda oma uurimistöö nimel. Selles mõttes on 
uurija ja uuritavate osalemine ajendatud erinevatest eesmärkidest. Ometi 
ei tähenda see, et uurija läbikäimine uuritavatega ei võiks areneda sõpru-
seks või millekski veel enamaks. Osalusvaatluse puhul võibki välja piirit-
lemine keeruliseks osutuda. Tekib küsimus, kui kaugele teadusmaailmast 
– või kui lähedale uuritavaile – on uurijal võimalik uurijaidentiteeti kao-
tamata minna. 

Uurija osaluse määra põhjal on teoorias eristatud nelja uurijapositsiooni: 

・uurija on vaatleja, kes jälgib nähtust distantsilt ja ilma, et ta asjaoslisi 
oma kohalolust ja tegemistest teavitaks;

・uurija on pigem vaatleja kui osaleja rollis ja tema kontakt uuritavatega  
piirdub uurimistööga (nt intervjueerimine, teemaga haakuvatel üritustel     
osalemine);
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・uurija on rohkem osaleja kui vaatleja ja võtab uuritava rühma                   
argielust aktiivselt osa;

・uurija on uuritavasse rühma sulandunud ega rõhuta oma tegevust ja 
eesmärke uurijana.

Tegemist on ideaaltüüpidega, mis aitavad uurijail välitööde käiku liigen-
dada ja oma tegevust analüüsida. Praktikas juhtub pigem, et osalemise 
määr kasvab välitööde käigus sedamööda, kuidas uurija ja uuritavad üks-
teist tundma õpivad ja uurimisteema täpsustub. Samuti on tavaline, et 
uurija liigub erinevate rollide vahel, jäädes teatud situatsioonides vaatleja 
positsioonile ja osaledes teisal aktiivselt. Sealjuures ei sõltu tema osale-
mise viis ja määr alati tema enda valikutest, vaid uuritavatest, kes otsus-
tavad, millal ja kuidas saab uurija nende tegemistes kaasa lüüa. Näiteks 
rühmades ja paikades, kus meeste ja naiste vahel valitseb selge tööjaotus, 
võib uurijal teise poole tegemistes osalemine isegi võimatuks osutuda.  

Eristada saab ka avalikku ja varjatud vaatlust. Avaliku vaatluse (ingl k 
overt participation) puhul on uuritavad uurimistööst ja uurija tegevusest 
teadlikud ning sellega päri. Varjatud vaatlusi (ingl k covert participation) 
tehakse, ilma et vaadeldavaid sellest teavitataks. Avalikust ja varjatud 
vaatlusest on kasulik mõelda läbi erinevate ruumitüüpide ning nendega 
kaasnevate ootuste ja ohtude. Kindlasti oleks ebaeetiline teha varjatud 
vaatlusi privaatses ruumis, näiteks kellegi kodus või mõnes muus kohas, 
kuhu ei saa piltlikult öeldes niisama tänavalt sisse astuda. Osalusvaatlus 
põhineb vastastikusel usaldusel uurija ja uuritavate vahel. Varjatud te-
gutsemine sellise suhte tekkimisele ja püsimisele kindlasti kaasa ei aita. 
Privaatses sfääris on inimestel õigustatud ootus eraelu puutumatusele ja 
uurijal tuleb seda austada.

Poolavalikesse ruumidesse võib üldjuhul küll vabalt siseneda, kuid 
mitte tingimata vaatlusandmete kogumise eesmärgil. Selliste ruumide 
hulka kuuluvad näiteks kaubanduskeskused ja kauplused, söögi- ja 
joogikohad, mitmesugused riigiasutused, kirikud, teatud keskkonnad 
internetis. Poolavalikus ruumis vaatluste tegemiseks loa küsimise 
vajadus sõltub muuhulgas sellest, kui pikalt plaanitakse välitöid teha ja 
mil määral toimuvas osaleda, kuidas toimub vaatlusandmete jäädvusta-
mine, mis uurijat täpsemalt huvitab ja mida on kavas uurimistulemustega 
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teha. Näiteks võib (aga ei pruugi) varjatud vaatluse kasutamine osutuda 
sobilikuks, kui uurija jälgib teismeliste kogunemist ja tegevusi ühes 
suurlinna paljudest ostukeskustest, teeb selle kohta kohapeal ja kodus 
kirjalikke ülestähendusi, analüüsib neid ja avaldab oma järeldused artiklis 
nii, et tema teksti põhjal pole võimalik identifitseerida ei konkreetset 
kaubanduskeskust ega üksikuid noori. Olukord muutub, kui uurijal on 
plaanis noortega kampa lüüa või neid kaubanduskeskuses pildistada ja 
pildid koos artikliga avaldada, mille tulemusel kaob nii koha kui ka selles 
viibivate isikute anonüümsus. 

Kui uurija leiab, et tal on poolavalikus ruumis (osalus)vaatluse tegemiseks 
nõusolekut vaja, tuleks selle saamiseks pöörduda isiku poole, kellel on 
oma (ametialasest) positsioonist lähtuvalt voli sellist luba anda. Näiteks 
kui soovitakse mõnes kaupluses vaatlusi teha, tasub luba küsida juhata-
jalt, mitte parajasti tööl olevalt kassapidajalt või turvatöötajalt. Samas tu-
leks lisaks juhatajale ka kassapidajalt ja turvatöötajalt nõusolek saada, kui 
on plaanis nende tegevust jälgida (vt ka ptk Uurijaeetika).

Kui välitöid tehakse avalikus ruumis, näiteks linnaväljakul või mõnel 
massiüritusel, ei pruugi eksisteerida ühte isikut või organisatsiooni, keda 
oma kohalviibimisest teavitada ja kellelt uurimistööks luba küsida. Ometi 
tuleb uurijal siingi kaasinimeste ootuste ja võimalike reaktsioonidega ar-
vestada. Tehes varjatud vaatlusi avalikus või poolavalikus ruumis on eriti 
oluline, et uurija loodud kirjelduste põhjal ei oleks võimalik konkreetseid 
isikuid tuvastada: kui vaadeldavad ei ole uurija tegevusega kursis, puudub 
neil ka võimalus osalemisest keelduda.

Kohalikus elus koha leidmine ja sellest loobumine

Osalusvaatluse meetodit rakendav uurija võib välitööde ajal töötada va-
batahtlikuna või ka raha eest ametis, mis on seotud uuritava rühma, koha 
või valdkonnaga. Nii töötas Sigrid Rausing 1990. aastate alguses kohali-
kus koolis õpetajana, viies samal ajal läbi välitöid Lääne-Eestis kolhooside 
lagunemise ja maaelu kohta. Tulemuste põhjal vormistas ta hiljem uuri-
muse “History, Memory, and Identity in Post-Soviet Estonia: The End of 
a Collective Farm” (2004). Kui Charles Briggs õppis New Mexico osariigis 
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puutööd tunnustatud meistri käe all, kasutas ta saadud kogemusi uurimu-
ses “Learning How to Ask: a Sociolinguistic Appraisal of the Role of the 
Interview in Social Science Research” (1986); Tiina Sepp vajas oma dok-
toritöö “Pilgrims’ Reflections on the Camino de Santiago and Glastonbury 
as Expressions of Vernacular Religion: Fieldworker’s Perspective” (2014) 
kirjutamiseks vabatahtliku võõrustaja ehk hospitalera’na töötamise koge-
must Santiago de Compostela palverännuteel. Mitmed uurijad on olnud 
ametis haiglates, vabrikutes, söögi- ja joogikohtades, abitöölistena talu-
des jm. 

Uuritavas rühmas või selle läheduses rakenduse leidmine annab 
osalusvaatlejale vahetu füüsilise kogemuse uuritavate argistest rutiinidest 
ning juurdepääsu teda huvitavatele inimestele. Lisaks leiab või saab 
uurija endale töö kaudu kohalikus elus ja sotsiaalses struktuuris koha, mis 
võimaldab uuritavail teda paremini positsioneerida ja tundma õppida. 
Uurija sõltub uuritavatest ja heal juhul saab ta kogukonnas töötades 
midagi uuritavaile tagasi anda. 

Samas mitmekordistab uuritavate seas töötamine osalusvaatleja töökoor-
must, sest tööl olles on ta ühtlasi ka välitöödel. Välitööd aga eeldavad 
teravdatud tähelepanu ümberringi toimuva suhtes, kõrgendatud teadlik-
kust oma käitumisest ja selle mõjust ning oma tähelepanekute järjekind-
lat fikseerimist. Pärast täistööpäeva koolis, põllul, baarileti või arvuti taga 
peab uurija ideaalis jaksama veel märkmeid teha ja välitööpäevikut pi-
dada. Rollikonfliktid on sellises olukorras kerged tekkima, sest tööpostil 
oodatakse uurijalt töökohustuste täitmist ja sageli ka töövälisel ajal kol-
leegidega läbikäimist. Osalusvaatlejale on sellised kontaktid väärtuslikud, 
kuid samas ei tohiks ta kaotada silmist uurimistöö eesmärke, mille saa-
vutamiseks tuleb enda ja teiste elu pidevalt salvestada. See jällegi nõuab 
aega ja energiat, mida osalusse sukeldunud vaatlejal pole just ülearu. Abi 
on enesedistsipliinist ning oskusest oma aega ja tegevusi planeerida. Va-
hel tuleb uurijal ennast kehtestada ja milleski osalemisest keelduda. 

Rollikonfliktiks võib pidada sedagi olukorda, kui osalusvaatleja soov 
oma uurimistöö tulemusi avaldada taandub sedamööda, kuidas                                         
uuritav rühm teda omaks võtab ning kuidas ta uuritavaid ja nende käitu-
mise põhjusi mõistma õpib. Uuritavate ütluste ja tegude eritlemine ning                              
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analüüsitulemuste avaldamine võib tunduda usalduse kuritarvitamisena, 
eriti kui uurija järeldused ei kattu uuritavate seisukohtade ja ootustega. 
Omainimesed teavad, millest ei räägita ja miks millestki vaikitakse. Osa-
lusvaatluse meetodit kasutava uurija eesmärgiks on saada omainimeseks, 
kuid samas tuleb tal leida viise väljal õpitust nii kõnelemiseks kui ka vai-
kimiseks. (Vt ptk Uurija suhe uuritavatega > Ühise keele piirid.)

Intensiivne pikaajaline seotus välitööde koha ja sealsete inimestega muu-
dabki sageli osalusvaatlejat nii uurija kui ka inimesena. Kui välitööd lõp-
pevad, tuleb vahepeal väljakujunenud rutiinidest jälle lahti öelda. Ühtlasi 
nõrgeneb emotsionaalne seotus uuritavatega, mis ei pruugi kummalgi 
osapoolel valutult kulgeda. Uurija ja uuritavad võivad suhtlema ja seotuks 
jäädagi või lasta üksteisest lahti järk-järgult pikema aja jooksul. Mõned 
uurijad elavad uuritavasse rühma või kohta jäädavalt sisse, leides endale 
välitöödelt elukaaslase, omamoodi kasupere või uue kodu. 

USA folklorist Barre Toelken (1935–2003) läks üliõpilasena Utah’ osa-
riiki matkama, haigestus raskelt ja kaotas keset kõrbe teadvuse. Üles ärga-
tes leidis ta end navahode hõimu esindajate keskelt, kes olid ta kõrbest üles 
korjanud ja teda nüüd oma võtetega ravitsesid. Toelken elas mõnda aega 
ühes navaho peres, jäigi sellega suhtlema ning ta võeti pere liikmeks. See tõi 
endaga kaasa suurepäraseid võimalusi navahode pärimuse talletamiseks, 
aga ka erinevaid kohustusi. Aja jooksul õppis Toelken mõistma isegi surma-
vat jõudu, mida navahod lugude jutustamisele omistavad, ja ühtlasi ka ohte, 
mida kätkeb endas folkloristi töö helisalvestatud lugudega. Seetõttu otsus-
tas ta pärast pereisa surma mehega aastakümnete jooksul tehtud lindistu-
sed perekonnale tagastada, et vältida nende sattumist valedesse kätesse, ja 
omaksed hävitasid need materjalid. 

Toelken, Barre 1998. The Yellowman Tapes, 1966–1997. – The Journal of 
American Folklore 111 (422), lk 381–391.

Kui ka kõigil folkloristidel ei tule nii raskete valikutega silmitsi seista, siis 
pikaajaline lähedane suhe uuritava koha ja inimestega enamasti samaaeg-
selt nii avardab kui ka piirab uurija võimalusi.  
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Vaatamisest teeb vaatluse dokumenteerimine

Oma ümbruse jälgimine on loomupärane ja paljuski teadvustamatu tege-
vus. (Osalus)vaatlus uurimismeetodina eeldab uurijalt kõrgendatud tä-
helepanu ja ümbritseva teadlikku registreerimist – erilist meeleseisundit. 
Uurija nii vaatleb kui ka osaleb teatud perioodi vältel süstemaatiliselt ja, 
mis eriti oluline, jäädvustab oma tähelepanekuid järjepidevalt. Tähele-
panekutest saavad uurimistööks sobilikud andmed alles siis, kui need on 
mingil moel salvestatud. Rangelt võttes võib öelda, et mida pole doku-
menteeritud, seda pole juhtunud ega olnud. 

Ideaaljuhul alustab osalusvaatleja märkmete tegemist kohapeal, sünd-
muste keskel, ning kirjutab need esmased märkmed esimesel võimalusel 
välitööpäevikus pikemalt lahti. Kohapeal märkmete tegemine vabastab 
osalusvaatleja kohustusest kõike korraga meeles hoida ja aitab toime tulla 
järjest pealetulevate uute tähelepanekutega. Samuti võimaldab jooksvalt 
dokumenteerimine ümberringi toimuvat üksikasjalikumalt jäädvustada. 
Isegi väga tugevad muljed ja visuaalsed mälupildid tuhmuvad kiiresti, 
liiatigi siis veel ümbritseva keskkonna ja tegevuste üksikasjalikud kirjel-
dused. Kuid detailidest on uurijal kasu nii ainese analüüsimisel kui ka       
uurimistulemuste esitlemisel.

Kohapeal tehtud märkmed on head siis, kui need on ökonoomsed – napid, 
arusaadavad ja aitavad uurijal välitöödel toimunut tagantjärele rekonst-
rueerida. Jäädvustada tasub olulised märksõnad, kuuldud terminid ja 
mõisted, katkendid vestlustest, millegi toimumise järjekord, asjaosaliste 
reaktsioonid. Skemaatiliselt saab visandada või üles pildistada sündmuse 
toimumispaiga. Kohapeal tehtud märkmed võivadki olla nii sõnalised, 
pildilised, helilised kui ka audiovisuaalsed. Vajadusel saab osalusvaatleja 
teha mõttelisi märkmeid, jättes olulisi seiku teadlikult meelde, kuni on 
võimalik need üles kirjutada või muul moel jäädvustada. (Vt selle kohta 
pikemalt ptk-st Välja dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik ja 
märkmete tegemisest internetivälitöödel ptk-st Välitööd internetis.)

Juba uurimisteemat ja välitööde tegemiseks sobivat paika valides 
on kasulik läbi mõelda, kuidas saab sealsetes oludes märkmeid teha. 
Seejuures võib ette kujutada, millist mõju avaldadaks vaatepilt uurijast, 
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kui ta kõnnib ringi, märkmik peos, dikteerib midagi oma diktofoni või 
mobiiltelefoni või sihib ümbritsevat läbi kaamerasilma. Videokaamera 
võimaldab jäädvustada nii helisid kui tegevusi ja teeb seda detailsemalt, 
kui ükski inimene suudaks. Siiski on kaamera vaateväli piiratud ja midagi 
jääb sellest alati välja. Lisaks tuleb ette olukordi, kus ei sobi pildistada ega 
filmida või kus see oleks ebamugav või ebaotstarbekas. Kui osalusvaat-
leja on uuritavasse rühma sulandunud ja osaleb argistes tegevustes või 
täidab väljal töökohustusi, ei pruugi tal salvestustehnika väljavõtmiseks 
võimalust avanedagi. 

Teistes olukordades, kui uurija on pigem vaatleja rollis või osalemine seis-
nebki näiteks mingi tegevuse jälgimises, võib filmimine sujuvalt õnnes-
tuda ja ennast igati õigustada. Paljud uurijad on ka täheldanud, et kui he-
lisalvesti või isegi kaamera väiksemas seltskonnas sisse lülitada, muudab 
see inimesed esialgu küll kohmetuks, kuid võib aegamööda neil sootuks 
meelest minna. Pikaajalise koostöö puhul tuleb ette sedagi, et uurijale 
antakse märku, kui salvestustehnika tuleks uuritavate hinnangul olulise 
informatsiooni jäädvustamiseks sisse lülitada. 

Kohapeal tehtud märkmete toel kirjutab osalusvaatleja välitööpäevikut, 
millesse teeb sissekandeid välitööpäeva lõpus või muul ajal, kui on võima-
lik oma mõtteid koondada ja keskenduda. Päevikus kirjeldatakse välitöö-
del kuuldut-nähtut, olustikku ja asjaosalisi ning nende reaktsioone ja ette-
võtmisi, antakse edasi vestlusi. Samuti jäädvustab uurija päevikusse oma 
kommentaare ja mõtteid välitöödel toimunu kohta, kirjeldab ja analüüsib 
oma reaktsioone, emotsioone ning ootusi ja nende täitumist või täitumata 
jäämist. Eneseanalüüsil on välitööpäevikus oluline koht, sest märkmed 
ja päevikusissekanded põhinevad osalusvaatleja tõlgendusel väljal toimu-
nust. Uurijalt oodatakse refleksiivset mõtisklemist selle üle, kuidas tema 
isik, osalemine või ka lihtsalt kohalolu välitööde käiku mõjutab või ei mõ-
juta (vt ka ptk Refleksiivsus). Hea, kui uurija suudab oma eelarvamusi, nii 
positiivseid kui ka negatiivseid, kasvõi tagantjärele teadvustada. Avatud 
meel, tundlikkus ja taktitunne tulevad osalusvaatlejale kindlasti kasuks.

Suvel 2009 ja alates 2010. aasta jaanuarist järgmise aasta juunikuuni tegin 
Tallinnas välitöid oma doktoritöö tarbeks, mis käsitles rahvuslust, etnilisust 
ja lõimumist postsotsialistlikus Eestis. Meetoditest kasutasin kõige enam 
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vaatlust, osalusvaatlust ja intervjueerimist. Välitööde käigus hakkas mind 
huvitama Tallinnas tegutsevate rahvuskultuuriseltside köögipool. Pakkusin 
oma abi ühele peamiselt venekeelseid noori ühendavale organisatsioonile 
ja mind kutsutigi ühe suuremat sorti rahvusvahelise ürituse korraldus-
toimkonda. Töötasime projekti kallal intensiivselt mitu kuud ja jäin orga-
nisatsiooni liikmetega suhtlema ka pärast ürituse toimumist. Tegemist oli 
sõpruskonnaga, mille liikmed korraldasid väga erinevaid ettevõtmisi. Mind 
kaasati neisse valikuliselt, kuid aja jooksul üha sagedamini. Välitööde lõ-
puks ootasid rühma liikmed minult aktiivsemat ja täielikumat osalemist, 
kui mu ajalised võimalused ja töö ning õpingutega seotud kohustused või-
maldasid.  

Tegemist oli avaliku vaatlusega, kuivõrd rühma tuumikliikmed teadsid      
uurimistööst. Mõnikord kutsuti mind kaasa üritustele ja kohtumistele, 
mille kohta teati või oletati, et need pakuksid mulle uurimistöö seisukohast 
huvi. Siiski oli uurimistöö rühma liikmetele teisejärgulise tähendusega, sa-
mas kui mind ennast takistas see täielikult sellesse kollektiivi sulandumast.

Järgnev väljavõte välitööpäevikust pärineb ajast, kui olime oma suure pro-
jekti äsja edukalt lõpetanud. Katkendis on kirjeldatud tänuüritust, mille or-
ganisatsiooni juhid korraldasid projektis kaasa löönud paarile tosinale va-
batahtlikule. Olen üsna kindel, et minu osalemine peol mõjutas sündmuste 
käiku minimaalselt. Katkend illustreerib vastuolu Tallinna eestlasest osa-
lusvaatleja ootuste ja valikute ning välitöödel kohatud kohaliku venekeelse 
tegelikkuse vahel. Väljale siirdudes on uurijal raske, et mitte öelda võimatu 
mitte lähtuda sellest, mida ta juba teab või arvab teadvat. Sealjuures on see 
teadmine alati mingil määral kollektiivne ja peegeldab uurija identiteedi 
teatud tahke. Katkendis kirjeldatud vastuolu annab ka tunnistust, et väli-
tööd ei olnud end selleks hetkeks veel minu jaoks ammendanud ning mul 
oli – ja on – uuritava rühma kohta veel nii mõndagi õppida. 

Maslenitsa oli sel korral märtsi esimesel nädalal, just pärast meie korraldatud 
üritust. Nädala esimesel poolel olin liiga väsinud, et midagi märgata või teha. 
Esmaspäev kulges veel ürituse tähe all, teisipäeval magasin terve päeva ja ka 
suure osa kolmapäevast. Neljapäeval oli meil afterparty ühes Korea restoranis 
Lasnamäe taga otsas. […] Ma pingutasin riietusega üle, aga kuna mõned teised 
tüdrukud selles seltskonnas kannavad kogu aeg kõrgeid kontsi ja tugevat meiki, 
polnud sellest suurt vahet. Samas, kui mõelda eestlaste stereotüüpidele vene 
naiste kohta, siis tasub märkida, et suur osa kui mitte enamus tüdrukuid olid 
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argiselt riides. Süüa oli hästi palju, aga üldse mitte alkoholi ja peaaegu keegi ei 
ostnud ka midagi [joodavat]. 

Suur osa inimesi oli juba seal, kui mina Marina, Margi ja Andreiga saabusin. Ma 
ei liitunud ühegi seltskonnaga pikemalt, kuigi kõik tervitasid mind väga sõbrali-
kult. Aleksander kallistas mind ja pärast, enne lahkumist ka Anton.

Elo-Hanna Seljamaa välitööpäevik (29.03.2011)

Nii kohapeal tehtud märkmete kui ka päevikusissekannete fookus tei-
seneb välitööde käigus sedamööda, kuidas uurija liigub edasi-tagasi osa-
lemise ja vaatlemise vahel. Välitööde algfaasis on oluline luua endale 
üldine ettekujutus kohast, situatsioonist ja selles osalejatest. Huvi tasub 
tunda võimalikult kõige ja kõigi vastu, sest pole veel teada, mis on oluline 
ja mis juhuslikumat laadi. Eriti välitöid alustades võib tekkida tunne, et 
uut informatsiooni tuleb ja tekib rohkem, kui vastu suudaks võtta. Väli-
tööde edenedes fookus aheneb, sest uurijal kujuneb tasapisi ettekujutus 
tema uurimisteema seisukohast olulistest aspektidest ja inimestest. Iga 
uus päevikusissekanne täiendab varasemaid. Seoste loomise kaudu uute 
ja varasemate tähelepanekute vahel algab päevikus juba ainese analüüs. 
Analüüsi osatähtsus päevikus kasvab üldjuhul sedamööda, mida kauem 
uurija on teemaga tegelnud ja välitöid teinud.

Järgnev loend välitöödel tähelepanu väärivatest seikadest pole kindlasti 
ammendav ega ainuvõimalik, vaid mõeldud väga üldise orientiirina:

・mis laadi sündmuse või situatsiooniga on tegemist, kuidas on see 
markeeritud; mis on tuttav ja mis näib erandlikuna; 

・füüsiline keskkond: kuidas see välja näeb ja kuuldub ning tundub, 
mille poolest on see eriline või tavaline, kuidas inimesed ja objektid sel           
les paiknevad ja liiguvad, kuidas mõjutab ruum inimeste käitumist (prok-
seemika) ja omavahelist suhtlust, milline on valitsev õhustik; 

・kes kohal viibivad, tulevad ja lähevad, kuidas nad välja näevad ja mida       
millises järjekorras teevad; kes omavahel suhtlevad ja kes mitte, kuidas 
nad seda teevad ja ümberringi toimuvale (sh uurija kohalolule ja tegevu-
sele) reageerivad; 

・millest räägitakse, kes seda teevad ja kuidas; kes vaikib; kuidas on või-
malik jutujärge enda kätte saada ja kas on märgata hierarhiaid, kas kedagi 
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takistatakse või eiratakse; kas sõnavõtud on spontaansed või ettekavat-
setud; kuidas on omavahel seotud vestluses osalemine ja ruumis paikne-
mine; milliseid keeli kasutatakse; 

・kas võib tõmmata piiri esinejate ja publiku vahele, kas see piir on jäi-
galt paigas, millal see kaob ja kas keegi kontrollib seda (kes, kuidas, kui 
edukalt?), keda kutsutakse osalema ja kuidas; kas toimuv on kohalviibi-
jatele uus ja võõras või tuttav ja ootuspärane ja mille põhjal on võimalik 
seda väita; millised tunduvad olevat asjaosaliste ootused ja kas need täi-
tuvad.

Tallinnas etnilisust ja lõimumist uurides kuulusid minu huviorbiiti ka eri-
nevate Eestis elavate rahvusrühmade rahvakalendritähtpäevad, sealhulgas 
slaavlaste vastlad ehk maaslenitsa. Lisaks pealinnas toimunud üritustele 
osalesin ka maaslenitsa ja mitmete teiste tähtpäevade tähistamisel Tallinna 
külje all Maardus, kus on kombeks pühendada pidustusi suurematele linnas 
esindatud rahvusrühmadele. Tegemist on Maardu linna korraldatud üritus-
tega, mis järgivad paljuski sama skeemi. Oma järgnevas välitööpäeviku väl-
javõttes viitan tagasi nii 2010. aasta maaslenitsa tähistamisele kui ka teis-
tele Maardu pidustustele, millest olin selleks hetkeks osalusvaatlejana osa 
võtnud. Katkendis on kohapeal tehtud märkmete toel kirjeldatud peopaika 
enne suuremate rahvahulkade saabumist ja lavaprogrammi algust, kuigi va-
hepeal on mainitud ka sündmusi, mis leidsid aset alles peo käigus või õhtu 
lõpus. Lähtuvalt minu huvist etnilisuse vastu pälvivad erilist tähelepanu eri-
nevad etnilised markerid (keel, lipud, rahvusroad jms). 

Tegemist oli varjatud osalusvaatlusega avalikul üritusel, kuivõrd ma ei 
kooskõlastanud oma tegevust peo korraldajatega. Samas olen ma aastate 
jooksul mitmeid nende hulgast intervjueerinud. 

Sama nädala reedel osalesin maslenitsa pidustustel Maardus. Peo algus oli pla-
neeritud kella 16, aga kui mina kohale jõudsin, ei esinenud veel keegi ja mõned 
kaupmehed alles panid oma lette üles. 

Pidu toimus kultuurimaja ees. Kioskid seisid reas mõlemal pool hoonet ja lava 
selle vastas, kuigi mitte otse. Mõned kioskid asusid veel ka lava taga. 

Müüdi seda, mida alati – mängupüsse, käsitsi valmistatud küünlaid, karvamütse 
ja tekke, venekeelseid raamatuid, riideid ja kingi; suhkruvatti, pannkooke, 
armeenia šašlõkki, grillvorste ja friikartuleid, hõõgveini ja teed, harju, mett, 
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maiustusi, barankadest kaelakeesid jne. Söögimüüjad rääkisid peamiselt eesti 
keeles, armeenlaste lett oli kakskeelne ja lippudega – eesti ja armeenia lipp, 
mõlemad pidid väljas olema. Kahel söögikioskil olid lauad väljas, kus inimesed 
istusid kodust kaasavõetud toiduga. 

Oli hobune, kellega sai raha eest sõita, erinevad agregaadid hüppamiseks, tra-
ditsioonilised mängud, autod, millega väiksed lapsed said ringi sõita. Mängud 
ja hüppamine toimusid spordiväljakul rahvamaja kõrval, kuhu kohalike koolide 
lapsed olid samal päeval juba varem lumeskulptuure ehitanud. 

Lapsed tundusid olevat nii eesti kui vene koolist ja mingil hetkel kogunesid nad 
koos selle mängu ümber, kus sa istud puupalgi peal ja lööd oma vastast põhuko-
tiga, et teda poomilt maha kukutada. 

Maslenitsa [nukk] oli kõrgel lumekuhja otsas. See oli pikk ja kostüümis, mis 
meenutas vene traditsioonilisi rahvarõivaid. Tema pea oli kaetud rätikuga. 

Lumekuhja kõrval olid lipuvardad Eesti lipu ja Maardu lipuga. 

Hiljem oli keegi toonud veel ühe väiksema maslenitsa nuku ja torganud selle 
suurema kõrvale. Väiksem nukk ei kandnud traditsioonilist kostüümi. Mõlemad 
pandi peo lõpus põlema. 

Päeval ei olnud eriti palju inimesi. Peamiselt koolilapsed, emad väikeste lastega, 
vanemad inimesed lapselastega – need, kellel pole vaja tööl olla. 

Elo-Hanna Seljamaa välitööpäevik (30.03.2011)

Oma tegevuse ja ümbritseva dokumenteerimiseks märkmete tegemine on 
üks välja piiritlemise viise. Teatud olukordades aitab see nii uuritavaile 
kui ka uurijale uurimistööd ja selle eesmärke meelde tuletada ja n-ö rollis 
püsida. Väljal nähtu-kuuldu-kogetu talletamine on otsustava tähtsusega 
ka seetõttu, et osalusvaatluse puhul kasvavad uurimisküsimused välja 
empiirilisest materjalist ja selginevad välitööde käigus. Märkmeid tehes 
analüüsib uurija juba ka väljal toimuvat ning täpsustab uurimistööde foo-
kust. Nii on märkmete tegemine ühtlasi ka analüüsi edenemise eelduseks. 
Järjepidevalt tehtud märkmed peegeldavad nii materjali kogumise kui 
ka uurimistulemusteni jõudmise protsessi. Seeläbi aitavad need hinnata       
uurija järelduste paikapidavust, aga ka tema suhtumist uurimistöösse. 
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Osalusvaatlusele rajanevas uurimistöös on uurimisküsimuste 
sõnastamine, andmete kogumine, nende jäädvustamine ja analüüsimine 
ning tulemuste vormistamine omavahel tihedalt seotud. Uurija täpsustab     
uurimisküsimusi välitööde käigus, lähtudes järjest lisanduvatest vaatlus-
andmetest. Ka uurimistöö tulemusi formuleerides ja hinnates tasub 
jälgida, et järeldused oleksid vaatlusandmetega kooskõlas. Sirgjooneliselt 
kulgeva uurimisprotsessi asemel on tegemist edasi-tagasi liikumisega 
vaatlemise ja kirjeldamise, uurimisküsimuste ja vaatlusandmete vahel. 
Ühe levinud arusaama kohaselt peaks osalusvaatleja jätkama välitöid 
küllastumuseni ehk seni, kuni ei lisandu enam uut informatsiooni, vaid 
uued tähelepanekud kordavad olemasolevaid. Osalusvaatleja peaks 
suutma ära tunda mustreid – korduvaid olukordi, selgitusi, tegevusi – 
ning oskama neid juhuslikumat laadi seikadest eristada.

Vaatluse kombineerimine teiste meetoditega

Osalusvaatleja isikuomadused mõjutavad paratamatult neid andmeid ja 
seda teadmist, mida tal on võimalik välitööde käigus koguda ja luua. Olu-
liseks teguriks on ka välitööde kestus. Pikemat aega kestva osalusvaat-
luse puhul on suurem tõenäosus jõuda nähtusteni (teatud ühiskondades 
nt nõidus), mis jäävad lühema kestusega välitööde korral uurija eest var-
jatuks. Samuti on täheldatud, et ainult osalusvaatluse meetodit kasutavad 
uurijad kalduvad maalima uuritavatest ja nende elust ilusamat pilti kui 
nende kolleegid, kes lähtuvad erinevate meetodite abil kogutud andme-
test. 

Osalusvaatluse teel kogutud andmete ja nende põhjal tehtud järelduste 
paikapidavuse kontrollimiseks saab läbi viia intervjuusid, vabamas vor-
mis vestlusi või ka ankeetküsitlusi (vt ka ptk Välitööd internetis, kus on 
juttu internetimaterjalide kombineerimisest omavahel ja väljastpoolt in-
ternetti kogutuga). Praktikas kombineerivadki uurijad vaatlust ja osalus-
vaatlust sageli teiste nn kvalitatiivsete meetoditega. Näiteks märkmeid ja 
päevikusissekannet mõnest avalikust üritusest võivad täiendada fotod, 
video- ja helisalvestised toimunust, intervjuud korraldaja(te), esine-
ja(te) ning osalejatega, artiklid ja blogipostitused, sotsiaalmeedias peetud 
arutelude koopiad. 
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Teisalt kasutatakse osalusvaatlust ja vaatlust selleks, et täiendada interv-
jueerimise teel kogutud andmeid või hoopiski valmistuda intervjuuks. 
Sageli tuleb intervjueerimisest huvitatud uurijal alustada vaatlemisest ja 
võib-olla ka osalemisest, selleks et õppida küsima ja rääkima uurimistöö 
seisukohast olulistel teemadel viisil, mis oleks uuritavaile arusaadav ja 
arukas (vt ptk Intervjuu > Ettevalmistused intervjuuks). Osalusvaatlus on 
tihedalt seotud mitmepaiksete ja internetivälitöödega ning autoetnograa-
fiaga, mida käsitletakse õpiku teistes peatükkides. Kui iga (osalus)vaatlu-
sel põhinev uurimus lähtub uurija enda tähelepanekutest, siis autoetno-
graafia puhul on uurija kogemused nii uurimuse lähtepunktiks kui ka 
peamiseks materjaliks. 

Folkloristikas on osalusvaatluse meetodil eriline koht, sest see võimaldab 
jälgida, kogeda, jäädvustada ja analüüsida folkloori esitussituatsioonis. 
See omakorda aitab mõista folkloori toimimist uuritavate elus. Näiteks 
pääseb osalusvaatluse abil lähemale neile tähendustele, mida esitajad 
ja publik konkreetses esitussituatsioonis konkreetsele kogemusloole või 
anekdoodile omistavad, miks millestki üldse rääkima hakatakse, kellele ja 
kuidas seda tehakse ning kuidas esitaja varieerib esitust vastavalt situat-
sioonile. Et osalemine annab uurijale uuritavast nähtusest mitmetahu-
lise, erinevaid meeli hõlmava emotsionaalse ja füüsilise kogemuse, pakub 
osalusvaatlus võimalusi ka rahvakalendri ja laiemalt usundi, kombestiku 
ning mitmesuguste traditsiooniliste tegevuste ja oskuste, aga ka näiteks 
erinevate subkultuuride käsitlemiseks. Osalemine ja vaatlemine aitavad 
panna liha luudele ehk märgata ja mõista pärimust kontekstis. 
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Ülesanded

Ülesanne 1.
Sõnasta uurimisteema, mis eeldab osalusvaatluse kasutamist. Põhjenda 
oma valikut ning kirjelda, kuidas kavatsed oma tähelepanekuid väljal 
jäädvustada, milliseid eetilisi probleeme võib uurimistöö käigus ette tulla 
ja kuidas võiks neid lahendada.  

Ülesanne 2.
Paaris- või rühmatöö. Rühma liikmed viivad ühiselt avalikus ruumis (nt 
kaubanduskeskus, kohvik, raamatupood, ühistransport) ühel ja samal ajal 
läbi pooletunnise kuni tunniajase osalusvaatluse ning jäädvustavad oma 
tähelepanekud ja muljed välitööpäevikusse. Seejärel võrreldakse oma tä-
helepanekuid ja vahetatakse kogemusi nii vaadeldud kohast kui osalus-
vaatluse ja dokumenteerimise protsessist. Eesmärk on analüüsida osale-
mise ja vaatlemise protsessi ning selle tulemuste seoseid uurija isikuga. 
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Enese positsioneerimisest välitöödel
 uue vaimsuse keskkonnas | Katre Koppel

Minu välitööd uue vaimsuse miljöös algasid 2010. aasta lõpul, mil hak-
kasin otsima konkreetsemat teemat oma bakalaureusetööle. Seda, mis 
on uus vaimsus (ingl k New Age), on küllaltki keeruline määratleda. Uue 
vaimsuse mõtteviis ühendab ja kombineerib erinevaid religioosseid, spi-
rituaalseid praktikaid ning õpetusi, olles samaaegselt mõjutatud kaasaeg-
setest teaduslikest ja sekulaarsetest ideedest. Kui mul 2010. aastal tekkis 
ebamäärane soov hakata uurima uut vaimsust, soovitas mu juhendaja 
keskenduda spetsiifilisemalt ühele praktikale, et vältida liigset ekslemist 
uue vaimsuse õpetuste ja praktikate rägastikus. Internetis surfates jäi 
mulle silma hingamispraktikal tuginev teraapiaring, kuhu kutsuti osa-
lema kõiki, kes soovivad leida elus tasakaalu ja lõdvestada oma keha ning 
vaimu. Nõnda sattusin uurima vabastavast hingamisest väljakasvanud 
praktikat nimega Algallika hingamine ning olen jäänud sellele uurimis-
teemale truuks ka magistriõpingute jooksul. 

Algallika hingamise puhul on ühelt poolt tegemist uue vaimsuse terven-
damispraktikaga, mille eesmärgiks on luua Algallika hingamisseansside 
ja grupiteraapia abil tasakaal ja rahulolu erinevates eluvaldkondades. 
Selle harrastajad tegelevad iseenda tervendamisega nii füüsilisel, emot-
sionaalsel, sotsiaalsel kui spirituaalsel tasandil. Sellest filosoofiast ning lii-
kumisest on välja kasvanud erilaadne sünnitamisõpetus – nimelt pöörab 
Algallika hingamine erilist rõhku sünni tervendamisele. Inimeste kirjel-
duste järgi võidakse hingamisseanssidel oma sündi füüsiliselt ja emotsio-
naalselt uuesti läbi elada. 

Rohkem kui nelja aasta jooksul olen teinud osalusvaatlusi Algallika hin-
gamistöö gruppides, koolitustel, kursustel ja avalikel üritustel ning interv-
jueerinud sellega tegelevaid inimesi. Saan oma senised välitööd mõtteliselt 
jaotada nelja etappi. Iga etapi on võtnud kokku kirjatükk, olgu selleks siis 
bakalaureusetöö, mõni artikkel või magistritöö. Üldistavalt saab öelda, et 
nende aastate vältel on osalusvaatluste perioodid vaheldunud intervjuee-
rimisperioodidega. Nii on sageli just osalusvaatluste põhjal joonistunud 
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välja täpsemad uurimis- ja intervjuuküsimused. Järgnevalt arutlen paaril 
teemal, mis on välitööde ja empiirilise materjali analüüsimisel esile ker-
kinud. 

Algallika hingamispraktika uurimine on väga paljuski seotud isiklike ko-
gemuste tõlgendamisega hingamisõpetuse ja uusvaimsuse mõtteviisi raa-
mistikus. Minu käest on nii konverentsidel kui tuttavate-sõpradega juttu 
puhudes lugematuid kordi küsitud, kas ma olen ka ise hingamisseanssidel 
osalenud, millised on minu hingamiskogemused ja kuidas ma suhtun nen-
desse ideedesse, mis kujundavad mu informantide maailmataju. Mäletan, 
et alguses ei olnudki neile küsimustele lihtne vastata – need tekitasid 
minus teatavat ebamugavust, kuid samas on need küsimused sundinud 
mind mõtlema iseenda ja informantide vahelisele suhtele ning pannud 
mind arutlema oma rolli ja positsiooni üle uurimistöös. 

Jah, ma olen osa võtnud hingamisseanssidest ning teinud korduvalt kaasa 
kogu seansi algusest lõpuni. Ma olen osalenud mitmel hingamisterapeu-
tidele suunatud kursusel, kus osalejad võivad saada üksteisega väga lähe-
dasteks, ning teinud sealjuures kaasa kõik meditatsioonid, grupiarutelud 
ning hingamisseansid. Oma hingamiskogemusi olen proovinud tõlgenda-
da vastavalt Algallika õpetuse raamistikule. Niisiis olen alati pidanud olu-
liseks hingamisseanssidel osalemist, kuna minu meelest on ilma vastava 
kogemuseta väga keeruline mõista vabastava hingamise õpetusega seon-
duvat mõttemaailma. Kuid küsimus on, kuidas osaleda – kui palju olla 
osaleja ja kui palju vaatleja, kuidas olla osalusvaatleja? Minu eesmärgiks 
on olla uurija. Kuid mil määral on otstarbekas püüda samastuda osaleja 
rolliga? Kas loobuda hingamisseanssidel täielikult kontrollist oma keha, 
tunnete ja mõtete üle ja keskenduda maksimaalselt hingamisseansile 
ning kehas ja mõtteis toimuvale? Sel viisil saan sarnaseid kogemusi, nagu 
saavad teised osalejad, ent ühtlasi riskin oma senise mina ja maailmataju 
kaotamise, uuenemise või totaalse teisenemisega. On ju varasemaltki ant-
ropoloogid šamaanideks hakanud.

Teisisõnu on minu jaoks küsimusi tekitanud distantsi hoidmine iseenda ja 
oma informantide vahel ning ka distantsi hoidmine enda erinevate rollide 
vahel: ühelt poolt mina kui uurija ning teiselt poolt mina kui oma argiste 
murede ja rõõmude, kindla perekondliku tausta ja maailmavaatega noor 
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naine. Paaril-kolmel esimesel välitööde tegemise aastal oli mul kartus, et 
kui kaotan distantsi uurimismaterjali ja uuritavatega, kaotan pädevuse 
materjali analüüsida. Distants on olnud üheks kriteeriumiks, et ennetada 
uppumist uurimismaterjali. Kuna teen välitöid Eestis ja suures osas ka 
oma kodulinnas, ei ole võimalik luua distantsi oma uurimismaterjali ning 
uuritavatega geograafiliselt või ajaliselt. Näiteks on täiesti tavapärane 
kohtuda informandiga muusikakoolis pärast seda, kui olen saatnud oma 
väikevenna pillitundi, või istuda tuttava pulmapeol vastakuti ja juua veini 
koos uuritava rühma liikmega või avastada, et mu kunagine klassiõde on 
nüüd ka mu informant. See tähendab, et minu argielu on seotud inimes-
tega, keda ma uurin ja kellest ma kirjutan.

Nõnda olen ma püüdnud distantsi luua teisiti – pigem mentaalselt. Väli-
töid tehes olen kindlalt proovinud positsioneerida ennast uurijana. Jää-
des võib-olla veidi tagasihoidlikuks, olen olnud küll hingamisgruppide 
aruteludes alati aus oma informantide vastu, kuid hingamisseansse ja me-
ditatsioone olen sageli kasutanud juba esmaste tähelepanekute analüüsi-
miseks. Erinevalt teistest osalejatest ei ole minu peamiseks eesmärgiks 
olnud näiteks mõne füüsilise haiguse, lähisuhete, lapsepõlvest või sünnist 
pärineva alateadliku mõtte tervendamine. Mõne aja möödudes taipasin, 
et enda positsiooni muutmata ei saa ma välitöödelt enam uusi teadmisi 
ega kogemusi. Viimasel kahel aastal olen osalenud hingamisseanssidel 
ja -kursustel ka tavaharrastajana. Olen proovinud mõtestada oma elu, 
lapsepõlve, suhteid ja keha Algallika õpetuse raamistikus; olen hingamis-
seanssidele läinud eesmärgiga saada kogemusi, laiendada taju iseendast 
ja leida vastuseid nii sügavalt isiklikele kui eksistentsiaalsetele küsimus-
tele. Olen teadlikult õppinud kasutama grupisisest keelt ja väljendusviise, 
olen teatud kehapraktikaid üle võtnud ka oma igapäevaellu. Seda kõike 
olen teinud selleks, et jõuda tunnetuslikult lähemale praktiseerijate maa-
ilmale, sealjuures kartmata kaotada analüütilist uurijapositsiooni.

Kuid mida tähendab taoline liminaalsus konkreetses välitöösituatsioonis? 
Millised näevad välja spirituaalses miljöös välitööd uurijale, kes püüab 
kõike kogeda nii, nagu teised rühma liikmed? 2012. aasta sügistalvel 
osalesin kahepäevasel soojas vees hingamise seminaril. Seminari toimu-
mispaika, turismitallu, jõudsin kohale juba eelneval õhtul. Kuna soovi-
sin ennast jagada maksimaalselt kahe rolli vahel, kujunesid need välitööd 
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minule nii kehaliselt kui emotsionaalselt äärmiselt kurnavateks. Lisaks 
sellele, et tegin igal õhtul välitööpäevikusse päeva kohta üldmärkmeid, 
osalesin aktiivselt loengul, konspekteerides tähelepanelikult ning lisades 
varasematele välitöödele tuginedes paralleele ning analüüsi. Sellel semi-
naril jaotati kõik osalejad kuuestesse gruppidesse, kus hakati iseendaga 
edasi töötama. Väikestes gruppides arutleti teemadel nagu mis mind het-
kel mõjutab, mis teeb mulle muret, millele olen viimasel ajal enam mõel-
nud, millises seisus ma oma eluga olen, mida ma soovin saavutada ja mis 
võib mind selles takistada. Sellised ettevalmistused aitavad sõnastada 
vees toimuvate hingamisseansside eesmärke. Pärast arutelu suundusime 
sooja veega täidetud basseini. Jätkusid umbes tunniajased hingamissean-
sid, kus grupiliikmed vahetasid kordamööda rolle. Ka mina olin ühel het-
kel hingamisseansi toetaja rollis, istudes basseini äärel ning jälgides seda, 
mida teised grupiliikmed basseinis teevad, püüdes samal ajal olla kesken-
dunud seansile ja saata nn energiat basseinis olijatele. Järgnevalt olin bas-
seinis ning hoidsin vees selili lamava ja suu kaudu rütmiliselt sisse- ning 
väljahingava grupiliikme jalgu. Mõni aeg hiljem olin taas basseinis, kuid 
seekord ise selili hingates ning ümbritsetud grupiliikmetest, kes toetasid 
mu alaselga, pead ja jalgu ning elasid kaasa minu hingamisseansile. Soe 
vesi muutis mu keha pehmeks ja lõdvestunuks. Inimesed ümberringi olid 
emotsionaalsed ja mina ise täpselt samamoodi. Pärast hingamisseanssi ei 
suutnud ma kõndida, kuid mind valdas rahulolu ja rõõm, nii et ma naer-
sin mitu minutit järjest. Õhtul püüdsin oma magamistoas üles kirjutada 
kõike, mida päeva jooksul kogesin, ning valmistuda uueks samasuguseks 
füüsiliselt ja emotsionaalselt intensiivseks päevaks. Õhtu lõpul meenus 
ka, et tore olnuks fotosid teha, kuid selleks ei olnud mul päeva jooksul 
jõudu ega aega.

Pärast taolisi välitöid ei tegele ma enam lihtsalt inimeste lugude ja koge-
mustega, vaid väga konkreetsete inimestega, kelle elust tean mina ning 
kes teavad minustki nii mõndagi.
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Välja dokumenteerimine: 
märkmed ja välitööpäevik

Elo-Hanna Seljamaa

Folkloristlik intervjuu võib olla vägagi argise vestluse moodi ja osalus-
vaatleja ei pruugi teistest kohalviibijatest ja osalejatest eristuda. Ometi ei 
vestle ega osale välitöid tegev uurija ainult vestluse või osalemise mõnu 
pärast, vaid eesmärgiga väljal loodut ja kogetut uurimistöös (taas)luua ja 
analüüsida. Vajadus oma tähelepanekuid fikseerida on seega uurija iden-
titeediga lahutamatult seotud. Kuuldut, nähtut ja kogetut tallele pannes 
loob folklorist uurimisainest ja samas ka dokumenteerib allikate loomise 
protsessi. Nii on märkmete tegemine seotud juba ka ainese analüüsiga, 
sest väljal toimunust kirjutades folklorist mitte ainult ei dokumenteeri 
välitöid, vaid ka defineerib välja ja tõlgendab oma uurimisainest. 

Võibki öelda, et dokumenteerimine loob välja ja markeerib selle piire (vt 
ptk Välja mõiste). Eriti selgelt tuleb see esile neil puhkudel, kui folklorist 
teeb välitöid kodu lähedal. Samas võimaldab tänane info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia uurijatel end kodunt lahkumata geograafilises mõttes 
kaugel asuva välitööde paiga ja sealsete inimestega kursis hoida: paljud 
kohalikud lehed on elektrooniliselt kättesaadavad ja e-kirju saadetakse 
nii kolleegidele ülikoolis kui ka intervjueeritavatele riigi või isegi maailma 
teises otsas. Internetis välitöid tehes võibki tunduda, et informatsioon sal-
vestub iseenesest ja on jäädavalt kättesaadav, kuid nii see siiski ei ole (vt 
ptk Välitööd internetis). 

Välitööde dokumenteerimise teema avamiseks on mitmeid võimalusi. 
Õpiku erinevatest peatükkidest võib leida näpunäiteid, mis lähtuvad 
konkreetsest meetodist, tehnilistest abivahenditest ja keskkonnast, teatud 
tüüpsituatsioonidest välitöödel või mõnest muust aspektist. Käesolev 
peatükk võtab vaatluse alla kohapeal, välitööde käigus, märkmete 
tegemise ja välitööpäeviku. Need on dokumenteerimise viisid ja etapid, 
mis seostuvad erinevate välitöömeetoditega. Kohapeal märkmete 
tegemise eesmärgiks on talletada tähelepanekuid ja muljeid lühidalt ning 
võimalikult värskena, soovitatavalt sündmuste keskel viibides. Esmased 
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märkmed võivad olla nii sõnalised kui ka pildilised ja helilised või hoopiski 
mõttelised. Oluliseks võtmesõnaks on ökonoomsus. Tähtis on, et uurija 
saaks märkmetest hiljem ise aru ning need täidaksid mälu aktiveerimise 
eesmärki ehk tooksid vajalikud seigad meelde. 

Välitööpäevikut seevastu kirjutatakse harilikult pärast väljalt lahkumist, 
kui uurija ei tegele samal ajal aktiivselt oma ümbruse jälgimise ega uue in-
formatsiooni kogumisega. Selleks võib avaneda võimalus õhtul ööbimis-
paigas, pärast intervjuud autosse istudes või ürituse või kohtumise järel 
kohvikusse sisse astudes. 

Tehnilised abivahendid välitööde dokumenteerimiseks muutuvad pide-
valt (vt ptk Folkloori jäädvustusviiside muutumine > Tehnilised uuendused 
rahvaluule jäädvustamisel). Samas sõltuvad valikud selles vallas alati väli-
tööde eesmärgist, kasutatavatest välitöömeetoditest ja tingimustest, mil-
les välitöid tehakse. Oluline on jõuda lahendusteni, mis sobivad konkreet-
ses situatsioonis nii uurijale kui ka uuritavaile ja mis toetavad uurimistöö 
nii lühi- kui ka pikaajalisi eesmärke. 

Alates 2009. aastast olen teinud Tallinnas välitöid etnilisuse, lõimumise ja 
rahvusluse teemadel. Peamiste meetoditena olen kasutanud vaatlust, osa-
lusvaatlust ja intervjueerimist. Välitööde protsess on aastate jooksul jääd-
vustunud eri laadi dokumentides. 

Kõige tähtsamaks allikaks minule endale on märkmikud lühikeste väljal 
tehtud märkmetega ning käsikirjalised ja arvutisse trükitud välitööpäevi-
kud pikemate kirjeldustega. Tegemist on eelkõige enda tarbeks kirja pan-
dud ülestähendustega, mis jõuavad publikuni ümbertöötatud kujul. Näiteks 
tuleb kirjeldusi ettekannete ja artiklite tarvis lühendada, lisada täpsustavaid 
märkusi või leida pseudonüüme, millega viitan uurimuses osalenud inimes-
tele. Ette tuleb ka tõlkimist ja keelelist ühtlustamist, sest olen märkmeid tei-
nud ja välitööpäevikuid pidanud vaheldumisi ja kohati isegi segamini eesti 
ja inglise keeles. 

Märkmetena toimivad ka digitaalsed fotod ja videokatked ning erinevate 
sündmuste helisalvestused. Need on iseseisvad dokumendid ja samas ka al-
likad üksikasjalikumate kirjelduste loomiseks. 
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Eraldi saab välja tuua ka intervjuusid ette valmistavad märkmed, helifailid 
intervjuudega ning intervjuude litereeringud ja tõlked. Intervjuud on eesti 
ja vene keeles ning tõlkinud olen neid eesti ja inglise keelde. 

Ühes suures kaustas on temaatiliselt süstematiseeritud väljalõiked eesti- ja 
venekeelsetest paberlehtedest, kuid palju on ka veebilehtedest arhiveeritud 
artikleid. 

Lisaks kuulub materjalide hulka eesti-, vene- ja ingliskeelseid reklaam- ja 
lendlehti, plakateid, raamatuid, ajakirju ja muid trükiseid, konverentsidel ja 
seminaridel jagatud materjale, ürituste pileteid, heliplaate, DVDsid ja isegi 
paar T-särki. 

Välitööde dokumentatsioon on reisinud minuga käsipagasis üle Atlandi 
doktoritööd kirjutama ja tagasi Eestisse. Tegemist on füüsilises mõttes 
erinevast materjalist ja erinevas olekus allikatega, mis on loodud väljal või 
selle läheduses või mis seostuvad mul väljaga. Allikad kuuluvad kokku ja 
täiendavad üksteist, sest mina uurijana tõlgendan neid tervikuna ja näen 
ning tunnen seoseid nende vahel. 
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Märkmed väljal: intervjuu

Tänapäeval on salvestustehnika lihtsalt kättesaadav. Võiks arvata, et in-
tervjueerijale sellest piisabki. Siiski on arukas valmistuda intervjuu käigus 
täiendavate kirjalike märkmete tegemiseks. Seda põhjusel, et küsitleja 
võib intervjueeritavat kuulates jõuda uue olulise küsimuseni, mida ei saa 
otsekohe esitada, sest see tooks sisse uue teema ja vestluspartneri mõt-
telõng võiks katkeda. Sarnaselt võib uurija küsitletavat kuulates äkki aru 
saada millestki, mis haakub uuritava nähtusega üldisemalt või teiste in-
tervjueeritavate öelduga, kuid ei ole konkreetse intervjuu seisukohast olu-
line. Seda laadi küsimused ja äratundmised on kasulik intervjuu ajal kii-
resti üles tähendada, et uurija saaks nende juurde sobival hetkel naasta ja 
seniks intervjueerimisele keskenduda. Intervjuu ajal märkmete tegemise 
eesmärgiks on intervjuu kulgu toetada, mitte seda häirida. Hea, kui uurija 
saab enne intervjuu algust intervjueeritavale teada anda, et ta soovib jutu-
ajamise käigus märkmeid teha, ning selgitada, miks ja kuidas ta seda teeb. 

Sageli on intervjuu ajal märkmete tegemiseks kõige otstarbekam kasutada 
märkmikku. Nii saab ülestähendusi teha kiiresti, suhteliselt märkama-
tult, vaikselt ja ka kindlalt. Teisisõnu, võimalus, et midagi untsu läheb, 
on paberit ja pastapliiatsit kasutades väike (eriti, kui kindluse mõttes on 
kaasas varupastakas ja ka paberit jagub). Põhimõtteliselt võib märkmeid 
trükkida ka otse arvutisse või nutitelefoni. Sellisel juhul peab intervjuee-
rija olema veendunud, et klahvidega klõbistamine või ekraani sõrmitse-
mine ja vaatamine ei häiri intervjueeritavat ega tema enda keskendumis-
võimet. Riskantne ja kohmakas oleks kasutada märkmete tegemiseks ja/
või fotografeerimiseks sama telefoni, millega oli plaanis intervjuud sal-
vestada. 

Kui midagi jääb jutuajamise käigus arusaamatuks, üles tähendamata või 
täpsustamata, tuleks see sobival hetkel üle küsida. Eriti puudutab see 
koha- ja isikunimede kirjapilti, arve ja muid fakte. Helisalvestatud interv-
juu puhul on hea nipp helifail kohe pärast intervjuu toimumist üle kuu-
lata, et kontrollida, kas kõik salvestus. Kui ei, on jutuajamine veel värskelt 
meeles ja midagi õnnestub mälu järgi kirja pannes taastada. 
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Alati ei anna intervjueeritav helisalvestamiseks nõusolekut, kuid lubab 
uurijal jutuajamise käigus siiski kirjalikke märkmeid teha. Märkmetele ja 
mälule tuleb lootma jääda ka siis, kui salvestustehnika mingil põhjusel 
streigib või on tegemist spontaanse intervjuuga ja uurijal polegi ühtki sal-
vestavat aparaati käepärast. Selliseid olukordi silmas pidades tasub kirja-
like ülestähenduste tegemist harjutada, sest nii saab välja töötada endale 
sobivad lühendid, tähekombinatsioonid ja sümbolid.

Vahel ei õnnestu intervjueerimise käigus kõiki tähelepanekuid kirja saada 
või isegi väga lühikesi ülestähendusi teha. Taolises olukorras võib kasu 
olla n-ö mõttelistest märkmetest (ingl k mental notes), mille puhul uu-
rija jätab endale mingi kindla situatsiooni, märksõna või mõtte teadlikult 
meelde seniks, kuni on võimalik see jäädvustada. Mõtteliste märkmete 
tegemist saab igaüks harjutada, et leida just endale sobiv mnemotehnika: 
mõnel on kasu olukorra visualiseerimisest, teisel jälle seoste loomisest. 

Osa uurijaid eelistab esmased tähelepanekud kirjapanemise asemel heli-
salvestada. Muidugi saab seda teha alles pärast intervjuu toimumist. 
Dikteerimiseks on soovitatav minna mõnda vaiksemasse kohta. Kui aega 
napib ja ühest kohast teise jõudmiseks tuleb läbida pikemaid teekondi 
autoga, saab oma tähelepanekuid salvestada autosõidu ajal eeldusel, et 
see ei tekita liiklusohtlikke olukordi.

Intervjuusituatsiooni kirjeldamiseks ja intervjueeritavate üldandmete 
talletamiseks võib kasutada situatsioonilehti. Situatsioonilehtedest on abi 
näiteks siis, kui intervjueeritavaid on palju, intervjuusid teeb mitu uurijat 
või tegemist on suuremat sorti ekspeditsiooniga (vt ptk Ettevalmistused 
välitöödeks > Muud ettevalmistustööd: ettevalmistused taustmaterjali han-
kimiseks ja olme).

Märkmed väljal: osalusvaatlus

Intervjueerija peamiseks eesmärgiks ja allikaks on helisalvestus jutuaja-
misest ning intervjuu käigus märkmete tegemine pigem toetab selle ees-
märgi saavutamist. Osalusvaatlusel põhinevas uurimistöös seevastu on 
allikaloomes keskne tähendus just uurija kirjeldustel selle kohta, mida ta 
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välitöödel nägi, kuulis ja koges. Kohapeal tehtud märkmed aitavad muuta 
neid kirjeldusi detailsemaks, mis omakorda toetab nii analüüsimist kui 
ka uurimistulemuste esitamist. Üksikasjalikkus loob kirjelduse lugejas 
osasaamise tunde ning lisab uurija tõlgendusele veenvust ja kaalu. 

Osalusvaatlejal võib olla intervjueerijast veelgi keerulisem välitööde käi-
gus märkmeid teha. Seda eriti neil juhtudel, kui ta osaleb koos uuritava-
tega mingis tegevuses, töötab väljal või täidab muid talle uuritavate poolt 
usaldatud ülesandeid (vt ptk Osalusvaatlus). Abi võib siin olla jällegi mõt-
telistest märkmetest ehk mõne sellise seiga teadlikust mällu tallele pane-
misest, mis toob väitöödel toimunu hiljem uuesti meelde. 

Teatud olukordades saab uurija üsna vabalt ümberringi toimuva kohta 
ülestähendusi teha. Hea, kui õnnestub üles märkida asjaosaliste selgitusi, 
mälestusi ja muid käsilolevat tegevust saatvaid lugusid. Mõnda esitust 
jälgides saab uurija jooksvalt üles tähendada esitamisele tulevate pa-
lade järjekorra ja iseloomustada lühidalt publiku reaktsioone: mis päl-
vib heakskiidu, mille vastu ollakse leiged või tõrjuvad, kes moodustavad 
publiku, kuidas pealtvaatajad oma suhtumist väljendavad, kas selles võib 
välja tuua soolisi ja/või ealisi erinevusi, kuidas ja millal hakatakse kaasa 
laulma või plaksutama, kas pealtvaatajad leiavad millalgi plaksutades 
ühise rütmi, mis keeles esinejad publikuga suhtlevad, kes võtavad sõna, 
millises järjekorras jms. 

Vahel juhtub, et kohapeal märkmeid teha ei saa, kuid osalusvaatlus toi-
mub järjest pikki tunde või isegi terve päeva. Sellisel juhul võiks uurija 
siiski proovida aegajalt sündmuste keerisest kõrvale tõmbuda ja oma tä-
helepanekud kirja panna, et uutele muljetele ruumi teha. Üles võib mär-
kida sündmuste või tegevuste järjekorra, tähelepanekuid teiste asjaosa-
liste ja nende käitumise kohta, kuuldud väljendeid ja kõneluste katkeid. 
Kasu võib olla skeemide joonistamisest. 

Kui välitööd on alles algusjärgus ja uurija pole jõudnud uuritavast näh-
tusest head ülevaadet saada ega oma fookust täpsustada, tasub märkmeid 
teha võimalikult palju. Uurimistöö edenedes ja teema täpsustudes tekib 
ettekujutus ootuspärasest ning uurija teab juba, millele tuleb rohkem tä-
helepanu pöörata. Niisamuti selguvad välitööde käigus inimesed, kellega 
suheldakse intensiivsemalt. 
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Nagu intervjueerija, nii peaks ka osalusvaatleja eelistama välitööde käi-
gus märkmete tegemiseks abivahendeid, mis töötavad tõrgeteta ning või-
maldavad tal vaikselt ja kiiresti tegutseda (vt selle kohta ka ptk-st Osalus-
vaatlus). Ka osalusvaatluse puhul osutuvad sageli parimaks lahenduseks 
märkmik ja pastapliiats (või parem juba kaks pastapliiatsit). Laulupeole, 
ühissõidukisse, talgutele, metsa või merele süle- või tahvelarvuti kaasave-
damine pole enamasti kuigi otstarbekas. Ka kontserdil või etendusel häi-
riks helendav ekraan tõenäoliselt nii teisi saalisviibijaid kui ka esinejaid, 
eriti kui on palutud mobiiltelefonid välja lülitada. Konverentsil, kohvikus 
või isegi kaubanduskeskuses välitöid tehes seevastu võimaldab just väike 
arvuti uurijal sageli oma tähelepanekuid jäädvustada teisi segamata.

Midagi jääb märkmete tegemise ajal paratamatult nägemata ja kogemata. 
Vaielda võib ka selle üle, kuivõrd täpselt märkmed välitöödel toimunut 
edasi annavad. Sestap leidubki uurijaid, kes hoiduvad osalusvaatluse käi-
gus midagi üles tähendamast, sest märkmete tegemine ei lase neil üm-
berringi toimuvas osaleda ja uuritavasse rühma sulanduda. Välitöödel 
toimuva detailsest jäädvustamisest olulisemaks peavad nad oma intuit-
siooni arendamist, väites, et uuritava nähtuse vaistlik tunnetamine aitab 
seda märkmetest adekvaatsemalt edasi anda. Tõenäoliselt tuleb paljudel 
oma teemasse süvenenud uurijatel ette hetki, mil teadmine ja mõistmine 
on pigem intuitiivsed, mitte ei põhine ühe kindla inimese teatud ütlusel 
või välitöödel kogetud üksikul seigal. Sellistel puhkudel muutub eriti olu-
liseks, kuidas uurija oma tõlgenduse sõnastab ja esitab, ning kohapeal 
tehtud märkmetest on sealjuures kindlasti abi. 

Etnoloog Art Leete (snd 1969) on 1996. aastast saadik järjepidevalt Komi-
maal välitöid teinud, keskendudes eelkõige kohalikule jahindusele ja jahi-
meestele. Leete on jahimehi intervjueerinud ning osalenud ka ise jahiretke-
del. Järgnev katkend tema välitööpäevikust illustreerib osalusvaatleja tööd 
ja uuritavate kommentaare uurija jõupingutustele võimalikult palju võima-
likult kohe jäädvustada: 

14.09.2003 Pamuš imestab siin, et mul vist pea töötab kogu aeg, mõtleb (nähes 
mind hommikust õhtuni märkmeid tegemas). Ja praegu mind kirjutamas nähes:

„Küll sul liigub pastakas kiiresti!“ […]
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Pamušil on vist imelik vaadata, kuidas tema maailm muundub tähtedeks ja sõ-
nadeks minu kaustikus. Aina kommenteerib. […] Täis on salvestatud praktiliselt 
kolm ketast ehk 4 tundi. Nagu kiuste hakkas Pamuš oma jahientsüklopeediat 
lappama taas metsas vantsides – kõnnib ja muliseb. Ei saa kirjutada, sest on 
kõndimisega kiire. Ei jõua meelde jätta, sest teksti on palju. Kripseldasin siis 
lihtsalt märksõnu vihikusse (kaustik sai täna täis ja jätkan Kulömdinist ostetud 
vihikusse) ja püüdsin ka käigu pealt salvestada. Aga see on suht raske siin metsas 
(okste krabin, mätaste lirtsumine, Pamuš seljaga minu poole ja pidevalt eest 
sibamas jne).

15.09.2003 Pool 6 ärkasin, hakkasin märkmeid tegema. Pamuš vaatab mind ja 
oigab: „Kohe haarad pastaka järgi... Ava enne vähemalt üks silm!“

Leete, Art 2008. Kaasaegne kultuuriuurimine. Art Leete komi jahindu-
sest. – Auasi. Eesti etnoloogide jälgedes. 80 aastat hõimurahvaste osakonna 
avamisest Raadil. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, lk 42. 

Helisalvestatud märkmed

Osalusvaatlejal võib kasu olla ka ümberringi toimuva helisalvestamisest. 
Sündmuste keerises keskendub uurija tähelepanu paratamatult teatud 
häältele ja helidele, samas kui miski muu jääb tagaplaanile. Helisalvesti 
dokumenteerib ka need taustahelid ning salvestise kuulamine annab ta-
gantjärele aimu konkreetse koha või situatsiooni (helilisest) mitmekihi-
lisusest. Välitööpäevikusse sissekandeid tehes või allikaid analüüsides 
aitavad helisalvestised välitöödel toimunut ja seal valitsenud õhustikku 
ning emotsioone elavamalt meelde tuletada ning luua sellest üksikasjali-
kumaid ja mitmetahulisemaid kirjeldusi. 

Vahel õnnestub osalusvaatluse käigus helisalvestades jäädvustada spon-
taanseid esitusi või uuritavate selgitusi parajasti käimasolevate tegevuste 
või ümbritsevate kohtade ja esemete teemal. Helisalvestistest on kasu ka 
siis, kui folklorist teeb välitöid võõrkeelses keskkonnas või mitmes kee-
les paralleelselt ega suuda käigu pealt suulise kõne kõiki nüansse tabada. 
Isegi sel juhul aga ei tohiks uurija helisalvestamise ajal oma tähelepanul 
hajuda lasta, vaid peaks püüdma võimalikult intensiivselt hetkes viibida. 
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Nagu kohapeal märkmete tegemisel üldse, tuleks ka helisalvestamisel 
jääda taktitundeliseks. Eetilisi lahendusi peab otsima ka siis, kui on soov 
helisalvestist hiljem konverentsiettekande elavdamiseks või muul eesmär-
gil avalikult levitada. Poolavalikus ja privaatses ruumis loata salvestamine 
on taunimisväärne. Avalikus ruumis välitöid tehes ei pruugi eksisteerida 
isikut või institutsiooni, kellelt salvestamiseks luba küsida, kuid selliselgi 
juhul tuleks ümbritsevate inimestega arvestada (vt ka ptk Uurijaeetika). 

Osalusvaatluse käigus ümberringi toimuva helisalvestamisel tõstatub kü-
simus fikseerimise ja märkmete tegemise piirist. Mida arvata sellest, kui 
uurija laseb salvestil pidevalt töötada? Kas nii sündinud jäädvustust saab 
käsitada märkmetena või on tegemist informatsiooniallikaga üldisemas 
tähenduses? Ühest küljest näib, et heliliste märkmete tegemisest on heli-
salvestamise puhul asjakohasem rääkida siis, kui jäädvustamine toimub 
teadlikult ja valikuliselt. Näiteks lülitab uurija salvesti sisse, et talletada 
vabaõhuüritusel peetud kõnesid, sest ta teab, et tegemist on olulise infor-
matsiooniga, mida ta ei suudaks kirjalikke märkmeid tehes niisama täie-
likult dokumenteerida. Teisalt võib juhtuda, et uurija on lasknud salvestil 
niisama töötada ja alles jäädvustust üle kuulates leiab sellelt olulise selgi-
tuse või muud laadi informatsiooni või osutub miski tähenduslikuks alles 
tagantjärele, hiljem lisandunud materjali valguses. 

Uurimisteemast sõltuvalt võib helide ja helimaastike (ingl k soundscape) 
jäädvustamine mängida allikate loomisel keskset rolli. Näiteks uuritakse 
helide, arhitektuuri ja linnaruumi suhteid: kuidas teise linna või riiki elama 
kolides kogetakse uut elupaika esialgu eelmisele kodule omase helide reper-
tuaari kaudu või kuidas lapsed, täiskasvanud, vanurid, jalakäijad, ratturid 
ja autojuhid, aga ka mehed ja naised, pimedad ja nägijad, kurdid ja kuuljad 
tajuvad samale kohale omaseid helisid ja seeläbi ka kohta ennast erinevalt.

Tehakse ka võrdlevaid uurimusi. Näiteks salvestati 2012. aastal toimunud 
projekti käigus erinevates kohtades Eestis ja Suurbritannias hääli, mis on 
seotud villa saamise, lõngaks töötlemise ja kudumisega: lainete laksumine 
Kihnu rannakarjamaadel ja korstnas vilistav tuul ühes Wales’i lambakasva-
tajate talus, lammaste määgimine mõlemas paigas, loomade pügamisel ja 
villa kraasimisel sündivad helid, vurisev vokk ja masinate hääled mitmesaja 
aasta vanuses ketrusvabrikus Devonis, kangastelgede paukumine koos töö-
tegemist saatvate lugudega jne. Eesmärgiks oli käsitleda just helide kaudu 
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tekstiilide pärinemist erinevatest maastikest ja erineva ajalooga ühiskonda-
dest, villatööstuse ajalugu ning karjakasvatajate, villa töötlejate ja kudujate 
vahelisi suhteid. (Vt projekti kohta lähemalt: http://www.sound-diaries.
co.uk)

Villaprojekti viis läbi kunstiharidusega naine Felicity Ford. Helisid hõl-
mavad uurimused ongi sageli interdistsiplinaarsed, tuues kokku erinevate 
elualade esindajaid. Samuti pakub helidega töötamine häid võimalusi va-
batahtlike ja kogukondade kaasamiseks. Eriti linnaruumile keskenduvad 
projektid põhinevad tihti koostööl kohalike elanikega. Näiteks kutsutakse 
kohalikke üles salvestama kodukoha argiseid hääli ning korraldatakse tu-
lemuste arutamiseks töötuba või seminar, milles osalevad ka linnaplanee-
rijad. 

Helide dokumenteerimiseks võib pidada helipäevikut (ingl k sound diary), 
milles jäädvustatakse või kirjeldatakse välitöödel kuuldut. Terminiga heli-
kõnd (ingl k soundwalk) tähistatakse kõndimist või jalutamist, mille käigus 
kuulatakse tähelepanelikult ja vajadusel ka salvestatakse ümbritsevaid heli-
sid. Helikõnni juures on oluline just jalutamisele omane mõõdukas või isegi 
aeglane tempo. Helilise etnograafia (ingl k sonic ethnography) all peetakse 
silmas etnograafilise ainestiku helilist esitust, seega on tegemist visuaalse 
antropoloogia helilise vastega. Uuritava nähtuse helide kaudu käsitlemine 
ja esitamine murendab traditsioonilise kirjapandud teksti autoriteeti, ärgi-
tades nii uurijaid kui ka uurimistöö vastuvõtjaid kasutama nägemismeele 
asemel või kõrval kuulmismeelt (Vt ka ptk Tunded, kehakogemus ja meeled).

(Audio)visuaalsed märkmed 

Kirjalike, mõtteliste ja heliliste märkmete kõrval saab välja tuua ka vi-
suaalsed ja audiovisuaalsed märkmed. Öeldakse ju, et pilt ütleb rohkem 
kui sada sõna ja sageli kehtib see ka välitööde dokumenteerimisel. Näi-
teks vabaõhuüritustel välitöid tehes aitab sündmuskoha, esinejate ja eri-
nevate toimingute pildistamine või filmimine uurijal kallist aega kokku 
hoida ning paremini ümberringi toimuvale keskenduda. Rituaalseid või 
ka muud laadi toiminguid uurides võib (audio)visuaalne dokumenteeri-
mine osutuda hädavajalikuks, kui talitusi viiakse läbi harva, kuid süve-
nemiseks ja täpse kirjelduse loomiseks oleks uurijal hea neid korduvalt 
jälgida. Nii on see kord aastas või veelgi harvemini korduvate tähtpäevade 
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ja ka teatud elusündmustega seotud rituaalide puhul. Ka toidu- ning ma-
teriaalse kultuuriga seotud teemadega tegeldes on helilis-pildilisest doku-
mentatsioonist sageli palju abi. 

(Audio)visuaalseid jäädvustusi välitöödelt saab kasutada nii märkmetena 
kui ka ettekannete ja publikatsioonide illustreerimiseks. Võimaluste pii-
res tasub alati pöörata tähelepanu salvestuse tehnilisele kvaliteedile, 
sest kunagi ei tea, milline võte eriti hästi õnnestub ja kus seda hiljem ka-
sutada saab. 

Sotsiaalmeedia ajastul võib tunduda, et pildistada saab ja tuleb kõiki ja 
kõike. Siiski ei ole see alati sobilik või isegi lubatud. Suhtumine fotodesse ja 
fotode tegemisse ning filmimisse on jätkuvalt väga individuaalne ja vahel 
tuleb nõusoleku saamiseks aega varuda ja vaeva näha. Oluline on mõista, 
millise situatsiooniga on uuritavate jaoks tegemist ja millist käitumist nad 
kohalviibijatelt ootavad – mida peetakse sobivaks, normaalseks, ootuspä-
raseks. Mõnikord võtab sellest arusaamine omajagu aega või selgub tõde 
katse ja eksituse meetodil. Kahtlemata on uurijal ebameeldiv, kui tema 
tegevusele välitöödel reageeritakse negatiivselt ja hukkamõistvalt. Samas 
võivad vääritimõistmised või isegi konfliktid olla ülimalt informatiivsed, 
sest need osutavad kirjutamata reeglitele, väärtustele ja traditsioonidele, 
mida uuritavate arusaamist mööda rikkuda ei tohiks. 

Et saada uuritavate suhtumisest ja ootustest aimu, võib paluda neil pildis-
tamiseks kohti välja pakkuda ja valida ning jälgida, kuidas nad soovivad 
ennast pildistada lasta. See on ka üks viise, kuidas kaasata uuritavaid al-
likate loomise protsessi. Uurijale pakub uut teavet seegi, kui midagi või 
kedagi ei lubata fotografeerida või filmida või kui intervjueeritav keeldub 
portree jaoks poseerimast. Kodus või kodu lähedal välitöid tehes võib uu-
rija mõelda omaenese ootustele: kuidas mina reageeriksin, kui keegi (võõ-
ras) antud olukorras kaamera välja võtaks ja selle minu poole suunaks? 

Nagu välitööde puhul üldiselt, tuleb uurijal ka filmides ja pildistades oota-
matusteks valmis olla. Sellest hoolimata saab ta läbi mõelda, mida, kuidas 
ja miks ta jäädvustab ning kuidas üksikud fotod ja filmikaadrid üksteist 
täiendavad. Teisisõnu, fotografeerimine ja filmimine välitööde dokumen-
teerimise viisidena peaksid olema mõtestatud, eesmärgipärased tegevu-
sed.
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Fotode puhul saab teha vahet erinevatel plaanidel ehk erinevalt kaugu-
selt pildistatud fotodel. Üldplaanis fotod tehakse kaugelt, et kaardistada 
sündmuspaika ja selles asuvaid objekte, osalejaid, nende paiknemist üks-
teise suhtes – konkreetset miljööd või konteksti. Keskplaanis fotod pil-
distatakse lähemalt, et kujutada inimesi täies pikkuses või näiteks peast 
puusadeni, konkreetseid tegevusi, objektide kooslusi. Lähiplaanis üles-
võtted jäädvustavad inimesi ja asju lähedalt: mitmesuguseid detaile, port-
reesid, ilmeid. Kui teemaga tegeldakse pikema aja vältel või isegi mitme 
aasta jooksul, on kasulik fotografeerimisel samu põhimõtteid järgida. See 
võimaldab erinevatest ajahetkedest pärit fotosid hõlpsamalt omavahel 
võrrelda ning visualiseerida nii nähtuse kujunemist või sündmuse kulgu 
kui ka uurimistöö protsessi.

Kui tehakse portreepilte intervjueeritavatest, jäädvustatakse tundmatuid 
tegevusi või objekte või ka näiteks mingil üritusel esinejaid, tuleks termi-
nid, nimed ja muud kergesti ununevad üksikasjad võimalikult ruttu üles 
märkida. Muidugi tasub seda teha nii, et ka tagantjärele oleks aru saada, 
milline selgitus kuulub millise pildi juurde. See hõlbustab ja kiirendab hi-
lisemat materjalide korrastamise etappi (vt ptk Pärast välitöid).

Kuigi pilt ning eriti pilt ja heli koos jäädvustavad informatsiooni palju ja 
täpselt, ei ole mõtet alati kaamerat välja võtta. Enamasti piirab kaamera 
tagant sündmuste jälgimine mingil määral uurija vaatevälja, pikapeale 
võib see hakata ka ümberringi toimuvale keskendumist segama. Ka on 
videojäädvustuste ja fotode indekseerimine aeganõudvad ülesanded. Vä-
hem on parem ka neil juhtudel, kui uurija tunneb end (video)kaamera 
käsitsemisel ebakindlana või on näha ja tunda, et tehnika kammitseb ja 
häirib teisi asjaosalisi või uurijat ennast. Digiajastul saab õnneks nii filmi-
mist kui ka pildistamist lihtsalt ja suuremate kuludeta harjutada, et väljal 
oleks enesetunne kindlam ja saaks keskenduda põhilisele. 

Enne välitöödele siirdumist tuleks kindlasti kontrollida, et kaamera on 
töökorras, laetud ja et seadme mälus on piisavalt vaba ruumi. Halba ei tee, 
kui kaasas on laadija või varupatareid ja täiendav mälukaart. Kui välitöid 
tehakse külmas kliimas, tasub veenduda, et aparaat töötab ka pakasega. 
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Nagu muud uurija loodud jäädvustused, nii esitavad ka fotod ja videod alati 
juba uurija tõlgendust välitöödest ning sellest, mida on peetud jäädvusta-
misväärseks. Folkloristika ja naaberdistsipliinide ajalugu tunneb mitmeid 
juhtumeid, kus uurijate lavastatud ja kaameraga üles võetud misanstseenid 
on muutunud ikooniliseks. Uurijad on lasknud uuritavail või isegi kostü-
meeritud modellidel poseerida viisil, mis vastab nende endi ettekujutustele 
uuritavast nähtustest ja illustreerib teatud teoreetilisi arusaamu, kuid an-
nab ebatõelise tulemuse. Aivo Põlluäär on analüüsinud seto naislaulikute 
representatsioone 20. sajandi teisest poolest pärinevates filmi- ja videoüles-
võtetes: 

1961. aastal toimusid Setomaal Audjassaare külas lauluema Agrepiina Pihlaste 
[1892–1968] juures TÜ rahvaluule õppejõu Udo Kolgi [1927–1998] välitööd. 
Ühtekokku filmiti õppe-eesmärkidel 34 erinevat laulu, mängu jmt, mis alles 
1998. aastaks filmiks monteeriti. Märgiliseks võib pidada stseeni, kus pidulikes 
rahvarõivastes (mustriga hamekäised) lauluema laotab põllul sõnnikut. 

Selline stseen kordub muusikateadlase ja rahvamuusika uurija Vaike Sarve 
[1946–2004] filmis „Sügis Setumaal“ (1989), kus Leiko koori eakad liikmed 
ühes lauluema Lummo Katiga [ka Ekaterina Lummo, 1915–1995] sõnnikut 
laotavad. Nemad on täielikus pidurõivas – kannavad mustriga hamet, sõlge, 
põlle ning jalas on peokingadki. Tõsi küll, siidpõlled on mittepidulikkuse markee-
rimiseks vöö vahele pandud.

Kui Agrepiina Pihlaste ehk kandiski igapäevaselt mustriga hamet, siis Vaike 
Sarve filmis on naised põllutööks ilmselgelt ebapraktiliselt riides. Nii Udo Kolk 
kui Vaike Sarv on lavastamiseks valinud töölaulu, mis on üks arhailisemaid lau-
luliike. Samas on ka küsitav, kas neid laule on üldse kunagi sõnnikulaotamise 
ajal põllul lauldud või on need siiski kõlanud pigem talgutele järgnenud pidudel. 
Nii on uurijad loonud seto naistest romantiseeritud pildi – kaunites piduriietes 
teevad nad katkematu laulu saatel füüsiliselt rasket tööd.

Välitööpäevik

Välitööde käigus või vahetult pärast välitöid tehtud esmased märkmed 
kirjutatakse lahti või puhtaks välitööpäevikus, kus valitud hetked, kohad 
ja kohtumised väljalt saavad sõnalise kuju. Välitöödel toimunust üksik-
asjaliku kirjelduse loomine ei olegi alati nii lihtne ja endastmõistetav           
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ettevõtmine, kui esimese hooga võiks arvata. Kirjutades teeb uurija igal 
hetkel rohkem või vähem teadlikke valikuid, kuidas millestki (mitte) kir-
jutada. Võiks öelda, et päevikus surub uurija kehalise, emotsionaalse ja 
intellektuaalse kogemuse kirjalikku vormi, mis on väljal kogetu ammen-
davaks ja adekvaatseks edasi andmiseks alati liiga kitsas ja ebatäiuslik. 

Kui välitöömärkmeid teeb uurija reeglina enda tarbeks, siis päevikut võib 
pidada nii endale kui ka teadmisega, et seda hakkavad lugema kolleegid, 
uurimistöö tellija või uuritavad ja nende järeltulijad. Mõni uurija peabki 
paralleelselt kahte, isiklikumat ja avalikkusele suunatud päevikut. Väli-
tööpäevikust katkendeid avaldades on tavaline, et teksti toimetatakse ja 
midagi jäetakse välja. ERAsse üle antud päevikutele ja teistele materjalidele 
on võimalik seada lühema või pikema kestusega juurdepääsupiiranguid. 
Ometi tuleb ka sellisel juhul meeles pidada intervjueeritavatele ja teistele 
uuritavaile antud lubadusi anonüümsuse osas (vt ka ptk-d Pärast välitöid 
ja Uurijaeetika). 

Päevikusissekannete tegemist tuleks alustada võimalikult kiiresti, sest ae-
gamööda muutuvad seosed välitöödel toimunu ja kohapeal tehtud märk-
mete vahel järjest nõrgemaks ning väljal kogetud üksikasjad ununevad. 
Päeviku pidamine võiks saada uurijale harjumuseks ja vajaduseks. 

Kui varasemal ajal peeti päevikut käsitsi, siis tänapäeval trükivad paljud 
teksti otse arvutisse. Samas ei ole otse arvutisse kirjutamine alati tehni-
listel põhjusel võimalik, näiteks kui uurija matkab looduses koos uurita-
vatega. Muidugi saab käsitsi kirjutatud teksti hiljem arvutisse trükkida. 
Leidub ka uurijaid, kes eelistavadki kirjutada päevikusissekandeid käsitsi 
kaustikusse. Samas on tekstitöötlusprogrammi abil loodud teksti lihtsam 
kasutada: nii saab kiiresti ja lihtsalt suurest tekstimassiivist vajalikke ter-
mineid, nimesid, lauseid vm üles leida, kopeerida lõike ühest failist teise, 
tõsta soovitud kohti värvi abil esile jne. Tõenäoliselt leiab iga uurija päe-
viku pidamise ja sissekannetega töötamise käigus talle kõige sobivamad 
viisid päevikuteksti loomiseks ja sellega töötamiseks. 

Praktika käigus saab selgeks seegi, millised peavad kohapeal tehtud 
märkmed olema selleks, et nende põhjal oleks võimalik välitöödel toimu-
nut päevikus rekonstrueerida. Näiteks võib juhtuda, et detailid, mis näisid 
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väljal kõnekad ja informatiivsed, ei ütle tagantjärele enam suurt midagi ja 
võimatu on aru saada, millele või kellele viitavad märkmikust vastu vaata-
vad lühendid ja initsiaalid. Sisutühjaks ja kasutuks võivad osutuda aga ka 
liiga üldsõnalised ülestähendused (mida tähendab „vähe“ või „palju“; kui 
märkmikus seisab „sissejuhatus direktorilt“, siis mida ta täpselt ütles ja 
kellele, kuidas kohalviibijaid nimetas ja järgmise esineja sisse juhatas?). 

Millest täpselt päevikus kirjutatakse, sõltub välitöömeetodist, uurimistee-
mast ja välitöösituatsioonist. 

Välitööpäevik ja intervjueerimine

Intervjueerijale annab päevik võimaluse kirjeldada kohtumist ja kontakti 
intervjueeritavaga, intervjuu kulgu ja seda mõjutanud asjaolusid, küsitle-
tava(te) reaktsioone, kehakeelt, olustikku ja olmet, oma ootusi ja teekonda 
intervjuu toimumise paika. Lisaks võidakse päevikus analüüsida oma soo-
ritust ja küsitlemisel kasutatud strateegiaid, võrrelda viimast intervjuud 
varasematega ning viidata jutuks tulnud huvitavamatele teemadele, žan-
ridele ja süžeedele. Kui intervjueeritav ei andnud salvestamiseks luba või 
polnud uurijal salvestit käepärast, võib vestluse kokku võtta päevikus. 

Eesti folkloristikas on sedalaadi päevikuid nimetatud kogumispäeviku-
teks. Kogumispäevikute pidamist hakkas kogujatelt nõudma Oskar Kal-
las 20. sajandi alguses (vt ptk-d Ettevalmistused välitöödeks ja Folkloori 
jäädvustusviiside muutumine). 

Saaremaalt Kaarmast pärit Oskar Kallas (1868–1946) astus 1887. aastal 
TÜsse klassikalist filoloogiat õppima ja liitus kohe Eesti Üliõpilaste Seltsiga 
(EÜS), mille paljud liikmed lõid kaasa Jakob Hurda algatatud rahvaluule 
suurkogumises. Suvel 1888 võttis ka Oskar Kallas ette oma esimese rah-
valuule kogumisretke, kaaslaseks arstiteaduse üliõpilane Mihkel Ostrov 
(1863–1940). Kolme nädala jooksul jõuti käia Vaivara, Jõhvi ja Lüganuse 
kihelkonnas. 

Enne teele asumist avaldasid O. Kallas ja M. Ostrov ajalehes „palwe“, milles 
teavitasid Alutaguse elanikke oma plaanidest ja palusid neil „vanade lau-
lude ehk juttude tundjatest“ kohalikele kooliõpetajatele teada anda. Retkelt 
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naasmise järel tänati „ärksamaid suguwendi“ jälle leheveergudel. Aasta pä-
rast ilmus esimest korda trükis O. Kallase kogumispäevik, milles ta kirjel-
dab nii teekonna kulgu kui ka töötingimusi ja -meetodeid ning pakub välja 
võimalusi kogumistöö paremaks korraldamiseks. Tegemist on omamoodi 
reisikirjaga, mille autor õhutab lugejaidki vanavara koguma. 

On ju Eestlase viis, et kui ta naabri juurde läheb toopi soola laenama, et siis enne 
kolm tundi kartohwli kaswust ja lina leotamisest, perepoegadest ja naabri=nei-
dudest räägib, enne kui õige asjaga wälja tuleb. Seda ta teeb ka teiste käest 
nõudes. Selle pärast meil siis esimeste kordadega laulikute juures sugugi õnne ei 
olnud, kui warsti oma asja ära kõnelesime ja rääkisime, mis tööd ja tahtmised 
meil on [...].

Pärast poole olime targemad ja westsime wanamooridega enne paar tundi juttu 
sinepi kohtust ja kurjawaimu kawalusest, tublidest „talu taatidest“ ja saadana 
sala=wõrkudest. Saand sel wiisil südame ukse praoli saanud, siis julgesime pää 
ukse wahelt sisse pista ja õigest tahtmisest juttu teha. [...]

Laulud kirjutasime enamasti järgmisel wiisil ülesse. Kui meil see õnn oli, et lau-
liku laulma saime, siis pistsime iga wiira [‘viiru’, ‘rea’] esimesed sõnad kirja; pä-
rast lasksime laulu veel korrata ja täiendasime wiirad; sel wiisil ei jäänud ühtegi 
sõna wälja ega läinud segamini. Kui laulik laulu, mis palju sagedamini ette tuli, 
paljalt sõna sõnalt rääkis, siis wõisime muidugi warsti kõik järele kirjutada, selle 
eest oli aga karta, et mõnikord laulikul eksitusi juhtusiwad ja sõnad segamini 
läksivad. Kui seltsilisega koos käisin, siis pistsime ka järgemööda üks ühe, teine 
teise wiira jne. kirja. [...]

Wäga hää oleks olnud, kui kord weel mõne aja pärast kõigi laulikute juurde 
oleksime minna wõinud. Wana kaebtus oli: „Mi’ ward ma laalan, laulud ei johu 
ühe korraga miele,“ ja seda ka nõuda ei wõinud, et paari tunni sees kõik tar-
kus walgele tuleks; kus meil wõimalik oli paari päewa pärast weel kord tagasi 
minna, sääl oli meil kena järel=lõikus. 

Kallas, Oskar 2006. Jutt neist kahest, kes välja läksiwad wanawara korjama. 
– Vanavara kogumisretkedelt 1. Oskar Kallas. Koost. P. Õunapuu. Tartu: 
Eesti Rahva Muuseum, lk 28–29, 36–37.

Tänaseks loovad erinevatest kümnenditest pärit ülestähendused unikaalse 
pildi folkloristide arusaamade, terminoloogia ja töövõtete, aga ka Eesti 
eluolu muutumisest rohkem kui saja aasta jooksul. Alutagusel Iisakus, 

147



II osa: Kohtumised väljal

mitte kaugel Oskar Kallase esimese kogumisretke radadelt, on folklorist 
Mall Hiiemäe (snd 1937) sünnikoht. M. Hiiemäe alustas rahvaluule 
kogumist 1956. aastal ja on tänaseks ERAle üle andnud paarkümmend tuhat 
lehekülge kirjapanekuid, arvukalt salvestisi ja fotosid. Loodusläheduse 
ning huvi rahvajuttude ja jutustamise vastu sai ta enda sõnul kodunt 
kaasa: metsavahi peres kasvades kuulas ta öömajale jäänud metsatööliste 
ja palgiparvetajate jutte ning meeste lugusid jahiretkedest. Tartu 
Riiklikus Ülikooli eesti filoloogia eriala kaugõppes õppimise ajal töötas 
M. Hiiemäe ka ise kodukohas metsavahina. Välitööpäevikutes analüüsib 
ta looduskirjelduste kaudu ühtlasi kohalikku elu ja inimesi ning elulaadi 
muutumist. Kui O. Kallas maalib oma kogumispäevikus koondportree 
Alutaguse laulikutest, siis M. Hiiemäe läheneb vestluspartneritele ja 
intervjuudele individuaalselt. 

Järgnevatest katkenditest pärinevad esimesed kaks 1987. aastal Harjumaal 
Juuru kihelkonnas ja kolmas 1995. aastal Saaremaal Valjalas ja Pühas toi-
munud n-ö suurtelt ekspeditsioonidelt, mis kestsid kolm nädalat ja millest 
võttis osa suurem hulk kirjandusmuuseumi töötajaid. 

8. juunil jääb Eda Lau külla [Eda Kalmrele antud tööpõld], mina sõidan met-
sateid pidi edasi, nagu juhatatud. Vahva tee leppade all, rooplik, vahest tuleb 
jalgrattalt maha tulla, puud kipuvad pea kohal taevast varjutama. On sääski, on 
linnulaulu. Saan ornitoloogide linnuatlase tarvis kirja panna siinseid metsalinde. 
Kui järjekordselt ratast käekõrval lükkan, leian rebase, metskitse ja karu jäljed. 
Ega muud, aga kui mõelda, et selle tee ääres on kool ja vallamaja, siis peab see 
olema küll õigegi käidav tee olnud. Mõlematest on järel vaid ase. Lõpuks – jõuan 
inimestesse. [...]

9. juuni on vihmaropsudega päev, selle suve paras esindaja. Lähen ekspeditsioo-
nibussist välja Mällo bussipeatuses, et sõita Vankse külla, aga tibutab ja pööran 
veelkord sisse RH poole. Naised niidavad kahekesi tohutusuurt emalammast. 
Ajan juttu ja küsin ära lambaga seotud uskumused, sest 83-aastane TH võiks 
olla hea rahvaluuleteadja. Toas peseme käed ja lambarauad, H. sätib süüa, mina 
hoian kirjutamisriistad kogu aeg käepärast, sest vaheldumisi nad räägivad ka 
minu jaoks. Sean asja nõnda (tavaline koguja-nipp), et nad meenutavad ka üks-
teisele ja vestan omaltpoolt samalaadset, nii et toas on ühtaegu kolm jutustajat 
ja kolm kuulajat. […]

148



Välja dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik | Elo-Hanna Seljamaa

16. juunil tuleb Jõelepa küla ja SL. S. on 70-aastane, suure kondiga, tugev maaini-
mene. Selline, kel oma arvamus maareformist ja tänapäeva noorte huligaansuse-
lembusest. Kohe kuidagi ei oskaks ette öelda, et teda ennast on kodukäijad (või 
kes) palju kordi kimbutanud. Teine neist enesetapja, kes rahu ei saa, ning teine 
pahane, miks S. ta viimast soovi ei täitnud. Kahetsen, et loovutasin magnetofoni 
– seda oleks täna väga vaja. S. ei saa rahulikult räägitud, vaid näitab, kui lähe-
dale lendas see kummaline emamesilase või herilasega sarnanev lummutis, kui-
das ta teda tõrjus, näitab rehetoa ukse, kust see tuli ja siis jäljetult kadunud oli. 

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 306–307, 348.

Välitööpäevik ja (osalus)vaatlus

Vaatlusel ja osalusvaatlusel põhinevatel välitöödel täidab päevik mõne-
võrra erinevat funktsiooni kui intervjueerimisel (vt ptk Osalusvaatlus > 
Vaatamisest teeb vaatluse dokumenteerimine). Osalusvaatleja kirjeldab 
päevikus detailselt situatsioone, toiminguid ja eluolu väljal, uuritavaid 
ning oma suhteid nendega, uuritavate reaktsioone uurija tegevusele 
ning uurija tegevuse võimalikke mõjusid uuritavaile. Kui uurija kasutab 
ainult või peamiselt osalusvaatlust, kujunevad päevikusissekanded sageli 
uurimistöö kõige olulisemaks allikaks. Sellest tulenevalt kulub osalus-
vaatlejal päeviku pidamisele palju aega ning sellega tuleb arvestada juba 
välitöid planeerides. Mida rohkem uurija osaleb, seda keerulisem on 
päevikusissekannete tegemiseks aega leida. Vahel tuleb seda aega sõna 
otseses mõttes võtta: veeta päev või paar väljalt ja sealsetest tegevustest 
eemal ainult selleks, et vahepeal kogunenud tähelepanekuid ja muljeid 
jäädvustada. 

Uurija võib kirjeldada välitöödel toimunut sündmuste toimumise järje-
korras: mis juhtus kronoloogiliselt tänase päeva, konkreetse intervjuu 
või mingi ürituse käigus. Teisalt võib sissekanne kirjeldada väljal toimu-
nut selles järjekorras, nagu see uurijale päevikut kirjutades meelde tuleb: 
kõige alguses kõige värskemad muljed, kõige kaalukamana näivad tähe-
lepanekud, ununeda ähvardavad mõttelised märkmed, mingi loend või 
hoopis miski muu, millest on hea alustada. 
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Kirjeldus väljal toimunust võib olla stiililt võimalikult neutraalne, esita-
tud justkui kõrvaltvaataja pilgu läbi ja vahel isegi kolmandas isikus. Tei-
salt võib päevikusissekanne olla ka rõhutatult subjektiivne, kirjeldada 
sündmusi varjamatult uurija vaatepunktist ja esimeses isikus.

Lõunalauda istuti täpselt kell 12. Kõik 
istusid oma harjumuspärastel kohta-
del, uurija M-i kõrval. Laual olid kee-
detud kartulid, panniliha, seibideks 
lõigatud hapukurgid, värskelt küpse-
tatud leib ja morss. Leib seisis lõike-
laual, lahtilõigatud pool vastu lauda. 
Leiva oli E. ema kodus küpsetanud ja 
see oli veel soe.

Osalusvaatluse käigus kogetust kirjutamiseks on mitmeid võimalusi. Päe-
vikusissekannetes kasutavad uurijad rohkem või vähem teadlikult erine-
vaid kirjutamise ja kujutamise võtteid. Näiteks võib eristada stseene ja 
episoode. Stseen kirjeldab või portreteerib ühte hetke välitöödelt, detaile 
ja aistinguid, mida antud hetk uurijas tekitab. Episood seevastu kirjeldab 
üksiksündmust, teisisõnu on rõhk ajas ja ruumis lahti rulluva tegevuse 
edasi andmisel. Päeva jooksul toimunut ja kogetut kirjeldades võib uurija 
episoodid omakorda looks reastada. Kuigi sellist jutustust on kerge ja sa-
geli ka huvitav lugeda, tasub tähele panna ja meeles pidada, et narratiiv 
järgneb vahetule kogemusele, sünnib kogemuse tõlgendamisest. 

Keskpäeval istusime lõunalauda, iga-
üks oma kohale, nii et mina istusin 
M-i kõrvale. Ma polnud juba ammu 
keedetud kartulit pannilihaga saa-
nud – linnas ma endale juba naljalt 
seapekki praadima ei hakka –, nii 
et hea meel oli seda laual näha koos 
värske, veel sooja leivaga. Nagu ta-
valiselt, ei julgenud ma kartusest 
mõnda kirjutamata reeglit rikkuda 
leiba puudutada, vaid palusin E-l en-
dale ühe viilu lõigata. Mulle näis, et 
tal oli hea meel, et ma abi palusin, 
ja ta lõikas leiba teatud pühalikku-
sega; oma ema küpsetatud leib ongi 
temale püha. Leib oli asetatud lõike-
lauale, lahtilõigatud külg allpool.
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Olukordade, sündmuste ja üksteisele järgnevate tegevuste kirjelduste kõr-
val pannakse välitööpäevikusse kirja ka dialooge, katkendeid vestlustest, 
milles uurija on ise osalenud, mida ta on juhtunud pealt kuulma või mil-
lest talle on räägitud ja mida ta soovib uurimisainesena kasutada. Suulist 
kõnet päevikus edasi andes tasub võimalusel kirjeldada ka kõneleja(te) 
hääletooni, rääkimise viisi ja kehakeelt. 

Kasulik on teha selget vahet tsitaatidel ja parafraseeringutel. Uurija 
võib kellegi sõnu välitööpäevikus tsiteerida, kui tal õnnestus vestlus või 
osa sellest juba väljal sõna-sõnalt märkmikusse tallele saada või helisal-
vestada. Sageli jõuavad sellised katkendid päevikusse aga ümbersõnasta-
tud kujul ehk parafraasidena ja vaid mõned üksikud sõnad või väljendid 
on tsitaadid, mida sobib jutumärkide abil esile tõsta. 

Kuigi päevikusissekanded esmajoones kirjeldavad välitöid, toimub nende 
kaudu juba ka ainese esmane analüüs. Välitööpäevikut kirjutades seostab 
uurija värskeid tähelepanekuid varasematega. Ideaalis peaks folklorist 
juba tehtud märkmeid ja päevikusissekandeid üha uuesti ja uuesti jär-
jest uute vaatlusandmete valgusel üle lugema. Välitöödel nähtu ja kogetu 
võib kinnitada uurija enda või teiste autorite seisukohti või need hoopiski 
ümber lükata, osutada seni tähelepanuta jäänud teemadele või tõstatada 
metodoloogilisi küsimusi. Seda laadi mõtted, viited ja arutlused tasub 
jooksvalt päevikusse kirja panna, sest tegemist on juba materjali läbitöö-
tamisega. 

Mõned uurijad eelistavad pidada teoreetiliste ja analüütiliste tähelepa-
nekute jaoks eraldi päevikut või neid vaatlusandmetest muul viisil eris-
tada. Näiteks võidakse teooriat ja/või metodoloogiat puudutavad märku-
sed paigutada kasti sisse, tähistada mingi kindla tähekombinatsiooni või 
värviga (nt teoreetilised märkused on sinises kirjas, välitööde tegemist 
puudutavad märkused rohelises, vaatlusandmed mustas). See aitab eri-
nevat laadi informatsiooni päevikust kiiremini üles leida. 

Erinevaid tähistusviise võib kasutada ka selleks, et eristada fakte uurija 
oletustest ja hinnangutest. Uurija saab vaadelda kellegi käitumist ja seda 
välitööpäevikus kirjeldada, kuid sageli ei piisa faktilisest kirjeldusest, et 
teha järeldusi just sellise käitumise põhjuste kohta. 
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Soovitatav on, et uurija kirjeldaks päevikus oma emotsioone, tundeid ja 
reaktsioone (vt ptk Refleksiivsus). Osalusvaatluse puhul, kus uurija ka-
sutab end, oma keha, tundeid ja aistinguid uurimisinstrumendina, on 
võimalus, et tema tundmused ja reaktsioonid langevad uuritavate oma-
dega kokku. Oma reaktsioonide eritlemine aitab mõista uuritavat nähtust 
või vähemalt märgata aspekte, millele väljal edaspidi rohkem tähelepanu 
pöörata või mille järele uuritavailt pärida. Teisalt aitab uurijat edasi ka 
see, kui tema enda ja uuritavate emotsioonid ja reaktsioonid lahknevad. 
Oma tundmuste järjepidev dokumenteerimine päevikus ning sissekan-
nete (uuesti üle) lugemine annab aimu uurija eelarvamustest. Samuti või-
maldab see dokumenteerida ja tagantjärele jälgida protsessi, mille käigus 
uurija arusaamine uuritavatest selgineb ja võib-olla ka teiseneb. 

Millist stiili, vaatepunkti ja milliseid kujutamise võtteid välitööpäevikus 
kasutada, sõltub uurijanatuurist, aga ka uuritavast nähtusest ja uurija 
suhtest sellesse ning uuritavatesse. On pigem tavaline, et uurija liigub 
isegi sama päevikusissekande piires erinevate kirjutamise ja kujutamise 
laadide vahel sõltuvalt sellest, mida ta parajasti kirjeldab ja käsitleb. Sa-
geli kujutavadki välitööpäevikud endast eklektilisi tähelepanekute, mul-
jete ja pihtimuste kogumeid. Tegemist on töövahendiga, mis peaks vas-
tama uurija vajadustele. Sellest tulenevalt ei ole ka olemas universaalseid 
reegleid välitööpäeviku sisu ja vormi kohta.

Välitööde dokumenteerimine nõuab teatud meeleseisundit. Tuleb viibida 
hetkes ja hoida samaaegselt silme ees varasemaid hetki ning olnut ja ole-
vat pidevalt omavahel seostada. Kui välitööd eeldavad uurijalt omamoodi 
rolli sisse minekut, siis märkmete tegemise kohustus aitab selles rollis pü-
sida ja oma sooritust kõrvalt jälgida ning hinnata. Protsessi jäädvustami-
seks on oluline varustada oma märkmed, salvestised ja päevikusissekan-
ded alati kuupäevaga.
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Ülesanded

Ülesanne 1.
Vali kaks päevikukatkendit Mari-Ann Remmeli koostatud kogumikust 
„Rahva ja luule vahel“ (1997). Katkendid võivad pärineda samalt autorilt 
või erinevatelt rahvaluulekogujatelt, samast või erinevatest sajanditest, 
kümnenditest, ajast enne ja pärast Teist maailmasõda jne. Võrdle tekste 
omavahel, pöörates mh tähelepanu järgmistele küsimustele: millele päe-
viku teksti autor keskendub? Mida saab päevikukatkendi põhjal teada 
intervjuusituatsioonist? Kuidas võiks iseloomustada päevikupidaja suh-
tumist inimestesse, kellega ta väljal kokku puutub, ja kuidas tema kirjuta-
mise stiili? Millest katkendis vaikitakse? Milliseid kirjutamise võtteid on 
kasutatud?

Ülesanne 2.
Leia ajakirjast Mäetagused (http://www.folklore.ee/tagused/) või Folk-
lore: Electronic Journal of Folklore (http://www.folklore.ee/folklore/) 
kaks kuni kolm fotodega illustreeritud artiklit. Selgita, milleks artiklis fo-
tosid kasutatakse, ning analüüsi, milliste fotodega on tegemist (kes need 
on teinud, kus, millal, millisel eesmärgil, milliste plaanidega on tegemist, 
millist informatsiooni välja kohta need dokumenteerivad ja annavad). 
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Press.

Collier, John Jr.; Collier, Malcolm 1999. Visual Anthropology. Photo-
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Press.
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Õppe-dokumentaalfilmi 
tegemise kogemus | Merit Karise

30minutilise dokumentaalfilmi „Kuidas teha Saaremaal sokku“ tegin oma 
MTÜga Saaremaailm aastatel 2013–2015. Saaremaa külades on komme, 
et aastavahetusel pärast keskööd maskeerivad mehed end sokkudeks ja 
hakkavad majast majja käima, et uueks aastaks õnne ja viljakust soovida. 
Sokk puksib pererahvast, eriti tüdrukuid ja lapsi, möriseb ja mökitab. Te-
maga võivad kaasas käia taltsutaja ja pillimees. Komme on hääbuv, vane-
mad inimesed mäletavad sokkusid lapsepõlvest ja noorusest, ent noore-
mad saarlased neid enamasti ise näinud pole.

Huvi Saaremaa kommete vastu tekkis mul siis, kui kolisin põlise tallin-
lasena kümme aastat tagasi Saaremaale elama. Saarlasest mees rääkis 
mulle lugusid, kuidas nad 1970. aastatel nuudipäeval vanaisaga üksteist 
õlest nuutidega udjasid ja kuidas kortermajas elades ema ajalehtedest ja 
prügist Tahma-Toomaseid tegi ning naabritele ukse taha sokutas. Minu 
huvi Saaremaa rahvakultuuri vastu kasvas ning asutasin Saaremaa päri-
must tutvustava MTÜ Saaremaailm. Lõin veebilehe saaremaa.folklore.ee, 
mis sisaldab ERA kogudest pärinevaid laule ja muinasjutte, aga ka meie 
tehtud arvutimängu, kus laps saab õppida Saaremaa mõistatusi ja geo-
graafiat. Samal ajal asusin tööle Kuressaare ametikooli disainisuunda, 
kus puutusin kokku filmitegemisega. Tasapisi küpses mõte filmida Saa-
remaa näärisokkusid ja seda kahel põhjusel: jäädvustada kaduv komme 
ning samas julgustada kohalikke noori seda tava jätkama. Seetõttu nime-
tan filmi etnoloogilise kallakuga õppe-dokumentaalfilmiks. Kuna ma pole 
ei etnoloogiat ega filmitegemist õppinud, sain tugineda peamiselt oma 
varasemale projektijuhi kogemusele reklaamiagentuurist: tuleb teha eel-
töö ja luua töörühm, panna paika filmi eesmärk ja sõnum, mõelda filmi 
õhustikule ja stiilile, sihtrühmale ja teistele huvigruppidele, võimalikele 
riskidele, eelarvele, levitamiskanalitele, tehnilistele tingimustele, panna 
paika aja- ja tegevusplaan. Otsustasin ise jääda võimalikult tagaplaanile, 
võimalikult vähe sekkuda, seega mitte jääda ei kuuldavalt ega nähtavalt 
kaadrisse.
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Tartus ERAs ja EKMis käies olin vaadanud, millist visuaalset materjali 
näärisokkudest olemas on, ja leidnud peotäie nõukogude-aegseid must-
valgeid fotosid ning 1960. aastatel Ingrid Rüütli poolt Saaremaal filmitud 
mõneminutilised lõigud. Konsulteerisin Mare Kõiva, Risto Järve ja Pille 
Runneliga, lugesin läbi Ülo Tedre artikli Eesti sanditamiskommetest.

Pärast eeltööd hakkasin otsima professionaalset filmimeest, keda nää-
risokku tegevad mehed usaldaksid, kes ise oleks huvitatud selle kombe 
jäädvustamisest, tunneks Saaremaad ja juhiks autot. Selleks meheks osu-
tus kohalik ETV korrespondent Margus Muld. Filmi tegemiseks sain raha 
Rahvakultuuri Keskuselt ja kultuurkapitalilt. Kirjutasin üleskutse mõ-
lemasse kohalikku lehte ja Facebooki, et näärisokku tegevate meestega 
kontakti saada. Helistasin Saaremaa kultuuri- ja rahvamajadesse ning pa-
lusin sealt infot kohalike näärisokkude kohta. Kokku sain umbes kümne 
sokutegija nimed ja kontaktid. Leppisime Margus Mullaga kokku, et sõi-
dame sokutegijate juurde koju, esitame kõigile ühed ja samad küsimu-
sed, filmime statiivilt kesk- ja lähikeskplaanis intervjuud ning pärast seda 
otsustame, keda filmime uusaastaööl näärisokku tegemas. Viimaseks jäid 
Metsküla näärisokud. Sealt helistas mulle sokutegija ise, kes oli ilmselgelt 
oma küla tugeva traditsiooni üle uhke. Metskülas käib näärisokkudega 
kaasas kogu küla, lisaks ka ümberkaudsete külade elanikke, kokku võib 
neid olla ligi sada inimest. Seetõttu võisime loota, et kuna sokud on har-
junud tegutsema suure rahvahulga ees, ei torka filmimehed liigselt silma 
ega häiri.

Metsküla sokutegijate kõrval on filmi peategelased Haeska küla soku-
tegijad. Nendega saime ühendust ühe sokutegija naise kaudu. Haeska 
seltsimajas maskeeris üks sokutegija end intervjuu jaoks sokuks ja tantsis 
pillimeeste saatel. Olin varem koostanud kirjaliku loa ja võtsin igalt               
sokutegijalt pabrile allkirja selle kohta, et nad lubavad mu MTÜl filmi 
avalikult näidata. Selgitasin, kes filmi rahastavad ja mis on filmi eesmärk. 
Tantsu vaadates tekkis tunne, et nii on selles Saaremaa külas võinud 
mehed tantsida võib-olla aastatuhandeid, ning mis õigus on just minul, 
amatöörist filmitegijal, paluda seda ette näidata, jäädvustada ja avalikult 
näidata. Otsustasin, et eelkõige peavad filmiga rahule jääma sokutegijad 
ise – nad peavad tundma, et neid ei ole ära kasutatud.
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Intervjueerimisel läks mõne mehega aega, enne kui olek kaamera ees va-
bamaks läks ja jutt libedamalt jooksma hakkas. Püüdsin kaamera taga kü-
simusi esitades olla võimalikult kaasaelav, et saada filmile naerupahvakut 
või vähemalt muiet. Palusin meestel enne ja pärast vastamist paus teha, 
sama tegin küsimuste esitamisel ise, et hiljem filmi monteerides oleks lõi-
kamisruumi.

Aastavahetuse sokujooksu filmisime Metskülas ja seal ei tekkinud suure 
rahvahulga sees tunnet, et torkame oma kaameraga eriliselt silma. Lisaks 
kuulus meie tehnilisse varustusse kaks väikest ja lihtsat käsikaamerat. 
Õpetasime ühe Haeska küla sokutegijatest seda käsitsema, sest meid 
hoiatati ette, et inimesed poevad tõenäoliselt võõraste kaamerameeste 
eest peitu. Amatöörfilmimise risk tasus ära, sest nii said üles võetud filmi 
ühed ägedaimad kaadrid. Ka ei häirinud kaamera kerge kõikumine jms 
pisivead, vastupidi, need just kinnitasid, et tegu on eheda, otse keset 
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tegevust filmitud materjaliga. Teise käsikaamera andsin oma kolleegile 
ametikoolist, kes oli pärit Laimjala vallast Randvere külast ja filmis 
seal oma küla inimesi sokku jooksmas. Laimjala sokutegijad märkasid 
kaamera juuresolekut ja kommenteerisid filmimist nii sageli, et sealt sai 
vähe materjali filmi võtta.

Materjali sai kokku paarkümmend tundi ja tuli teha otsus, kuidas film üles 
ehitada. Kaalusin, kas võtta läbivaks teljeks ühe soku ehitamine alates 
metsas sobiva männijuure otsimisest kuni valmis maskeeringuni; kesken-
duda sokutegijale kui pool-inimesele, pool-loomale ja kummalisele tun-
dele, mis tekib tänapäeva inimesel teda pimeduses kuuldes ja kohates; või 
hoopis meestele, kes päeval töötavad kontoris või ehitusel, ühel ööl aastas 
aga muudavad end mörisevateks sokkudeks; või hoopis uue aasta vastu-
võtmisele, mis võib mööduda soojas toas televiisori ees diivanil istudes 
või külmas talveöös sokumaskeeringus majast majja joostes. Lõpuks sai 
otsustavaks materjalist lähtuv mõte, et kahes külas filmitud uusaastaöist 
sokujooksu katkestama ei hakka. Seda näitame järjest, et näärisokukom-
best, sealhulgas ka sokkude endi ja vastuvõtvate inimeste emotsiooni-
dest ja reaktsioonidest terviklik ülevaade anda. Kuna intervjuudes olime 
kõigilt sokutegijailt samu küsimusi küsinud, lõikasime vastustega filmi-
lõigud kokku teemade kaupa. Küsimused panime filmi kirjalikult vahe-
kaadritena, kuhu filmi kunstnik joonistas lõbusad sokud ja monteerija 
animeeris lume langema, mis filmimise ajal looduses puudus. Kus heli oli 
halvasti kuuldav, sinna panime subtiitrid.

Enne avalikustamist testisin filmi sõprade, võõraste ja ühe sokutegija 
peal: palusin neil vaadata ja öelda, mida film neile ütles, mis neile meelde 
jäi ning ka seda, mis oli segane või arusaamatu või suisa häiris. Kontrol-
lisin, kas pilti on hea jälgida, kas juttu on selgelt kuulda ja kas subtiitreid 
jõuab lugeda. Kõige rohkem huvitas mind sokutegija reaktsioon. Ta purs-
kas filmi vaadates naerma. Ütles, et kartis hullemat, aga tuli päris hea. 
Ülejäänud sokutegijate reaktsioon filmi esilinastusel oli sama: naerdi ja 
nenditi, et ei paistagi nii hull välja. 

Enne filmi avalikustamist mõtlesin ka sellele, mida luban teistel filmiga 
pärast avalikustamist teha ja valisin Creative Commonsi litsentsi. CC BY-
NC-SA litsents tähendab, et lubame filmi kopeerida ja jagada mis tahes 
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vormis ja kanalis, et see jõuaks võimalikult paljude vaatajateni. Filmi võib 
lõigata ja kasutada uute teoste loomiseks (nt kui keegi sooviks teha selle 
põhjal muusikavideot). Filmi ei tohi kasutada kommertseesmärkidel – 
meie olime filmi teinud hariduslikel eesmärkidel. Töötlemise korral tuleb 
viidata originaalmaterjalile, nimetada, kui seda on muudetud, ja jagada 
edasi samadel tingimustel.

Filmi esilinastuse korraldasin sokutegijatele, nende lähedastele ja teis-
tele küla inimestele. Pärast esilinastust istusime sokutegijatega ühise laua 
taha ja arutasime filmi üle. Huvitav oli see, et esimest korda said kokku 
sokutegijad, kelle külad on üksteisest 30 km kaugusel, kuid kelle soku-
maskeeringud ja kombed on üsna erinevad. Rääkisin meestele ka seda, et 
kui ERA ja EKMi rahvas neid näeb, võivad nad tahta tulla neid uurima, ja 
veel enam, kui film neist näiteks Youtube’i internetikeskkonda üles läheb, 
võib ilmuda uusaastaööks neid vaatama turiste või ka filmimehi kauge-
malt. Sokutegijad võttis see perspektiiv veidi mõtlikuks, kuid nad arvasid, 
et saavad hakkama.
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Internet kui uurimisväli sarnaneb füüsilise maailmaga, sest sealgi on suht-
lusreeglid, traditsioonid, dialektid, kohad, avalikud ja privaatsed ruumid, 
sõpruskonnad, ametialased, tugi- ning huvirühmad. Ka folkloor tekib ja 
levib interneti virtuaalmaastikul niisama hästi kui väljaspool seda.

Siiski teeb interneti füüsilisest maailmast erinevaks selle digitaalne 
suhtlusruum. Silmast silma kohtumistel mängivad uurija ja uuritavate 
suhte kujunemisele kaasa konkreetne käegakatsutav keskkond, osapoolte 
kohalolu, väljanägemine, silmavaade, žestid, kehakeel, hääletoon jt emot-
sioonide väljendused ning uurija saab neid kasutada uuritava veenmiseks 
ja usalduse äratamiseks. Internetis peavad osapooled toime tulema ena-
masti vaid teksti- ning pildipõhiste eneseesitlus- ja suhtlusvahenditega. 
Kui füüsilises ruumis on kohtumised piiritletud konkreetse ajahetkega, siis 
internetis on võimalik lisaks samaaegsele, s.o sünkroonilisele suhtlusele 
teha välitöid asünkroonilise suhtluse abil. Interneti kontekstis tähendab 
see, et suhtluses osalejad saavad ennast toimuvaga kurssi viia maailma eri 
paigust ja sõna sekka öelda igal ajal – ka siis, kui suhtluspartner parajasti 
internetis ei viibi. See on võimalik, sest suur osa internetikeskkondi arhi-
veerib sealsed tegevused nende toimumise hetkel. Nii võib intervjuu, mis 
füüsilises ruumis kestaks tund või paar, väldata internetis päevi, nädalaid 
või koguni kuid. Uurija esitatud küsimusele võib intervjueeritav vastata 
alles homme või veel hiljem. Ühtlasi annab asünkrooniline interneti-
suhtlus lisadimensiooni vaatlusele kui välitöömeetodile. Tänu tegevuste 
salvestumisele internetikeskkonnas saab uurija „vaadelda“ ka enne vaat-
lushetke toimunud sündmusi.

Välja piiritlemine

Internet ja sealne suhtlus on nii mõneski mõttes hoomamatu. See üle-
tab riigi-, kultuuri- ja keelepiire ning võimaldab ligipääsu väga suurele 
hulgale informatsioonile. Nagu väljaspool internettigi, loob see vajaduse 
välja piiritlemiseks – kõike ei ole võimalik jälgida. Uurijal on vaja leida 
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välitööde koht, s.o internetikeskkond või -keskkonnad, kus ta oma tööd 
tegema hakkab, samuti püstitada uurimiseesmärk ja piiritleda aines.

Internetivälitöid planeerides tuleb kasuks teadmine, et internet ei ole 
pelgalt globaalne küla, nagu seda aeg-ajalt nimetatakse, vaid see sisal-
dab väga eriilmelisi ja eriotstarbelisi keskkondi. Mõned neist kujutavad 
endast (sageli suuremahulisi) digitaalseid andmebaase, mis on loodud 
info kättesaadavuse lihtsustamiseks. Nii on folkloristlikust uurimistööst 
huvitatul abi EKMi digiarhiivist Kivike (vt ka ptk Arhiivitöö: varem kogu-
tud materjali leidmine arhiivist > Materjalid Eesti Rahvaluule Arhiivis) või 
teadusartikleid koondavatest andmebaasidest nagu Google Scholar või 
EBSCO Discovery. Teine osa internetikeskkondi on loodud mitmesuguste 
konkreetsete igapäevaste toimingute teostamiseks. Siia kuuluvad näi-
teks internetikeskkonnad, kus saab teha pangaülekandeid, vaadata asu-
kohti virtuaalsel kaadil, osta rongi- ja bussipileteid.

Kolmandaks eksisteerivad keskkonnad, mida peame silmas, kui räägime 
folkloristlikest välitöödest internetis. Need on internetikeskkonnad, mille 
esmaseks funktsiooniks on inimestevaheline suhtlus ja eneseväljendus, 
ning mida võib tuginedes analoogiale füüsilise maailmaga nimetada koh-
tumispaikadeks. Neis paigus elavad igapäevaelu, jagavad ja vahetavad 
kogemusi, teadmisi, informatsiooni, veedavad vaba aega ning loovad ja 
kinnistavad oma identiteete üksikisikud ja rühmad. Sellistes interneti-
keskkondades sisalduvad tekstid, s.o infokatked, jutustused, sõnavõtud, 
kommentaarid, pildi- ja videomaterjal, on osa jätkuvatest ja muutuvatest 
inimsuhetest ning on seega sama, mida näeme aktiivse kommunikatsioo-
nina füüsilises maailmas. Sedalaadi internetikeskkonnad on sotsiaalmee-
dia hulka kuuluvad vestlusfoorumid, jututoad ja sotsiaalvõrgustikud (nt 
Facebook, Twitter, Instagram), ajalehtede ja ajakirjade veebiväljaannete 
kommentaariumid, kuid ka näiteks sellised isiklikke arhiive ning suht-
lust võimaldavad keskkonnad nagu suguvõsa ajaloo teemaline Geni.com. 
Niisamuti toimivad kohtumispaikadena mitmesugused rollimängukesk-
konnad, s.o tekstil või animatsioonil põhinevad virtuaalsed maailmad (nt 
Second Life, Whyville) ja mitmikmängud (nt Minecraft). Lisaks on võima-
lik inimestega kohtuda ja välitöid teha veebipäevikutes ehk blogides, pos-
tiloendites, kuid ka üksikisikute ja organisatsioonide veebilehtedel (vii-
mased võivad sisaldada mitut eelmainitud eneseesitlus- ja suhtluspaika). 
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Kindlasti ei ole see nimekiri ammendav. Pidevalt uuenevate tehnoloo-
giliste võimalustega interneti avarustes lahtiste silmadega ringi liikudes 
leiab uurija suure tõenäosusega veel mitmeid omanäolisi eneseesitlus- ja 
suhtluspaiku, kus välitöid teha.

Internetivälitööd võivad olla väga paljude teemade puhul täiendavaks 
materjalikogumise viisiks uurija ja uuritavate vahelistele silmast silma 
kohtumistele. Näiteks saab uurida mõne rühma identiteediga seonduvat, 
neid nii füüsilises ruumis vaadeldes ja küsitledes kui ka jälgides rühma-
liikmete tegevusi nende loodud internetikogukonnas. Teisalt võib mõnd 
nähtust uuridagi üksnes interneti põhjal (nt saab vaadelda interneti-
keskkondades levivat poliitilist huumorit või tänapäeva muistendeid). 
Niisamuti võib olla internet võimaluseks, et pääseda ligi üksikisikutele ja 
rühmadele, kes asuvad geograafiliselt kaugel (vt Anastasiya Astapova ko-
gemuslugu) või kellega on muul viisil keeruline kohtuda (näiteks mitme-
sugused tugirühmad ja piiratud juurdepääsuga asutustes viibijad).

Internetivälitööde sihiks võib olla ka internetikultuuri uurimine. Vaa-
delda saab inimeste virtuaalset reaalsust, on-line-elusid ja -identiteete või 
selliseid internetisuhtlusele iseloomulikke nähtusi nagu näiteks interneti-
meemid, ASCII-kunst, kogemuslood, kasutajanimed ja avatarid.

Internetivälitööde tegijad leiavad oma teema ja ainese sageli mõnest in-
ternetikeskkonnast, mille tekste nad on vaadelnud või mille suhtluses va-
rasemalt osalenud seoses oma igapäevaeluga. Teinekord on uurijal ole-
mas teema, millega seoses sooviks ta internetivälitöid teha, kuid ei ole 
selget ettekujutust, millisesse internetikeskkonda võiks selleks suunduda. 
Sellisel juhul on abi teadmisest, et enamasti ühendavad internetirühmad 
ühes ja samas eluetapis olevaid, sarnaste huvide, elukogemuse või maa-
ilmavaatega inimesi ning et ka üksikisikute blogid ja veebilehed koondu-
vad tavaliselt kitsamate teemade ümber. Seega tasub uurijal, kes on enda 
sihiks võtnud koguda näiteks sünniendeid, otsida vaadeldavaid ja interv-
jueeritavaid mõnest pereteemadele keskenduvast internetikeskkonnast. 
Kalastajate folkloorist huvituval uurijal on seevastu otstarbekas suunduda 
veebilehtedele, mis koondavad kalastushuvilisi. Internetivälitöid võib 
alustada ka lihtsalt siirdumisest teatud laadi suhtlusele ja eneseesitlusele 
suunatud internetikeskkondadesse (nt vaadata ringi vestlusfoorumeis või 
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mitmikmängudes) ning otsustada selle põhjal, mida huvipakkuvat võib 
sealt leida folkloristliku uurimistöö kontekstis.

Lisaks eelkirjeldatule võiks rühmasuhtlusele orienteeritud internetikesk-
kondades välitööde koha valikul võtta arvesse ka seda, kui suur ja kui ak-
tiivne on selles osalejaskond. Folkloristlikke välitöid tegev uurija ei pruugi 
leida huvipakkuvat rühmaruumist, kus on vähe osalejaid ning aktiivne 
suhtlus toimub kuus korra või paar. Kui uurija otsib sedalaadi keskkon-
nast intervjueeritavaid, võib uurimistööst teavitav üleskutse jääda tagasi-
sideta. Seevastu sobivad hästi keskkonnad, kus suhtlus toimub iga päev, 
on olemas püsikasutajaskond ning aja jooksul on välja kujunenud suht-
lusviisid ja -tavad. Kui mitme internetikeskkonnaga võiks piirduda, ole-
neb uurija eesmärkidest, püstitatud või uurimistöö jooksul kujunevatest 
küsimustest.

Netikett ehk võrguetikett

Internetivälitööde ettevalmistuse juurde võiks kuuluda tutvumine neti-
ketiga. Netikett ehk võrguetikett (ingl k netiquette) on kogum reegleid ja 
tavasid, mille sihiks on reguleerida internetikasutajate igapäevasuhtlust 
ning ennetada võimalikke suhtluse digitaalsusest tulenevaid probleeme. 
Välitööde tegijal võib olla netiketti puudutavatest teadmistest abi nii in-
ternetikasutajatega kontakteerumisel, usalduslike suhete loomisel kui ka 
uurijaeetikaga seonduvate otsuste tegemisel.

On hulk laialt levinud netiketireegleid, mida võib leida vastavasisulis-
telt veebilehtedelt. Näiteks on levinud nõue, et läbivat suuretähelist kirja 
tuleks vältida, sest internetisuhtluses tähistab see karjumist. Sedalaadi 
üldlevinud netiketireeglite tundmine annab uurijale hea stardipunkti, et 
mõelda, kuidas oma uurimishuvisid internetis avaldada ning uuritavatega 
suhelda.

Teisalt on rühmasuhtlusele orienteeritud internetikeskkondades – nagu 
vestlusfoorumid, jututoad ja rollimängukeskkonnad – välitöid tehes 
oluline tutvuda ka sealsete kohaspetsiifiliste nn kirjutatud (s.o amet-
like) ning kirjutamata (s.o mitteametlike) reeglite ja tavadega. Nende            
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reeglite tundmine laseb uurijal teha oma tööd, võttes arvesse just konk-
reetses internetikeskkonnas, selle omanike ja kasutajate hulgas aktsep-
teeritud suhtlusviise.

Internetikeskkondade ametlikud reeglid võib tavaliselt leida linkide alt 
nagu „Kasutajatingimused“, „Reeglid ja abi“ või “Netikett“. Sellistest 
reeglitest leiab infot rühmas osalejate ja omanike õigustest, keskkonna 
võimalustest ja piirangutest. Näiteks võivad internetifoorumi reeglid 
sätestada selle kasutajate õiguse osaleda suhtluses kasutajanime all või 
anonüümselt. Osalejailt võidakse nõuda postituste tegemist teemakoha-
sesse alafoorumisse ning õpetada neid kasutama emotsioone väljenda-
vaid emotikone. Keskkonna omanikel ja moderaatoreil võib olla õigus 
reeglite vastu eksivad foorumipostitused kustutada. Muuhulgas võivad 
internetikeskkonna ametlikud reeglid sisaldada ettekirjutusi uurimistöö-
le. Need võivad puudutada tekstide kasutamise, nõusolekute küsimise ja 
autoriõigustega seonduvat.

Keel internetirühmas võib olla väga spetsiifiline ja väljast tulijale esmapilgul 
arusaamatu.

Kui näiteks Perekooli beebi alamfoorumi liige lisab oma teemapüstitusele lü-
hendi PBT, siis võib see uustulnukale mõjuda mittemidagiütleva tähekombinat-
sioonina, foorumi pikaajaline kasutaja aga teab, et lühend tähendab sõnaühendit 
„Pole beebi teema“, ning see on postituse pealkirjale lisatud justkui vabandusena 
vales alamfoorumis sõnavõtmise eest.

Pilt, Maili 2014. Kohtumispaik internetifoorum. Sissevaateid vir-
tuaalrühma kollektiivsusesse. – Maailm ja multitasking. Toim. Mare Kõiva. 
Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 31.

Kirjutamata reeglitest ja tavadest saab uurija aimu alles konkreetse rüh-
masuhtluse pikemaaegsel jälgimisel või nende vastu eksides. Näiteks võib 
internetirühmas olla tabuteemasid, millel sõnavõtmine võib kutsuda esile 
pahameele teemapüstitaja vastu, või on internetirühma suhtluskeel nii-
võrd omanäoline, et seda endale selgeks tegemata ei pruugi uurijal olla 
võimalik rühmaliikmete vahelist suhtlust (sh sealseid häid tavasid) pii-
saval määral mõista ega ka ennast usalduslike suhete loomiseks vajalikul 
määral arusaadavaks teha.
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Uurijaeetika internetivälitöödel

Internetivälitööde eetiline raamistik sarnaneb välitöödele väljaspool 
internetti. Ka internetitekstide, kasutajanimede ja avataride taga on ini-
mesed oma igapäevaelu, soovide, tunnete ja õigustega. Seega on oluline, 
et uurija teadvustab oma kohaloleku võimalikke mõjusid neile, keda 
uurimistöö puudutab, hindab oma tegevustega seotud riske ning võtab 
valikute tegemisel arvesse konkreetses internetikeskkonnas aktseptee-
ritud suhtlusviise, reegleid ja tavasid. Nagu välitöödel füüsilises ruumis 
on ka internetivälitöödel vajalikud kaalutletud otsused, mis puudutavad 
uurimistööst teavitamist ja nõusolekute küsimist, isikunimedele ja rüh-
madele viitamist ning neile anonüümsuse tagamist uurimismaterjalide 
publitseerimisel ja arhiveerimisel (vt ka ptk Uurijaeetika). Siiski seos-
tuvad internetivälitöödega mõningad nüansid, millele tasub eetikaotsuste 
tegemisel eraldi tähelepanu pöörata.

Vaatamata laialt levinud (ja sageli algajat uurijat eksitavale) arvamusele, 
justnagu oleks internet ühtne avalik ruum, on internetiski sarnaselt füü-
silisele maailmale privaatsemaid ja avalikumaid ruume. Kui ühe inter-
netikeskkonna suhtlusele pääsevad ligi kõik internetikasutajad, siis teise 
suhtlus on nähtav vaid neile, kes on suhtluses osalemiseks registreerunud 
ja parooliga sisse loginud. Ka ühe ja sama veebilehe piires võib olla ava-
likumaid ja privaatsemaid keskkondi – neist osa võib olla nähtav kõigile 
internetikasutajatele, osa aga vaid neile, kes on ametlikult internetikesk-
konna liikmeks registreerunud. On erinev, kas välitööd toimuvad näiteks 
ajalehe veebiväljaande kommentaariumis, mis ei vaja eelnevat registree-
rumist ja on seega avalik ruum, või vähihaigete foorumis, mille tekstid on 
nähtavad vaid parooliga sisse loginud registreeritud kasutajatele. Kui esi-
mesel juhul ei ole uurimistööst teavitamine otstarbekas ja sageli ka kon-
taktide puudumisel võimalik, siis teisel juhul on igati sobiv oma kohal-
olu uuritavaile avaldada ja oma eesmärke selgitada. On suur tõenäosus, 
et rühma liikmed käsitavad oma suhtlusruumi privaatsena ega soovi, et 
rühmast väljastpoolt tulijad jälgiks nende suhtlust eesmärgiga seda uuri-
mistöös kasutada.

Internetivälitöödel vaatlusmeetoditega kogumisel on kogutu kasutami-
sega seotud eetikaotsuste tegemisel muuhulgas väga oluline küsimus, 
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millistel eesmärkidel või põhjustel inimesed internetis tegutsevad. Ka 
kergesti ligipääsetavates internetikeskkondades materjali kogudes tuleks 
arvestada asjaoluga, et sealsed tegevused ei pruugi olla suunatud avalik-
kusele, vaid üksnes sarnaste huvide, elukogemuse, rõõmude ja muredega 
kaasteelistele – sama virtuaalrühma liikmeile. Üksikisikud võivad avali-
kus internetiruumis jagada sealt leitud kaaslastega neilt lohutuse ja abi 
leidmiseks oma kõige isiklikumaid kogemusi, mõtteid ja tundeid, mida 
nad ei ole füüsilises ruumis avaldanud oma lähikondsetelegi. Niisamuti 
nagu võib lugeda käesolevale peatükile järgnevast kogemusloost, võib 
kogu rühm toimida kui vastastikusel informatsioonil ja kogemuste vahe-
tamisel põhinev tugirühm. Uurija, kes satub materjali koguma sedalaadi 
suhtlussituatsioonidesse, peaks selle kasutamisse suhtuma äärmise ette-
vaatlikkusega – küsima võimalusel nõusolekuid või tegema nii, et tund-
likku materjali ei oleks võimalik seostada konkreetse isiku või rühmaga.

Internetis välitööde tegijal tasub ka teada, et kuigi internetitekstide kirja-
panijad osalevad sageli kasutajanimede all, ei pruugi see olla piisav nende 
anonüümsuse tagamiseks uurimistulemuste esitamisel. Kasutajanime 
taga peituva inimese isik võib olla teistele rühmaliikmeile ja tema lähe-
dastele teada. Teisalt on ka internetist kogutud materjali puhul võimalus, 
et inimesed soovivad, et nende tekste seostatakse uurimistulemuste esita-
misel nende kasutaja- või pärisnimega.

Larisa Fialkova ja Maria Jelenevskaja käsitlusest selgub, et nende 
analüüsitud kummituslugude jagamisele keskenduva internetirühma 
liikmed omistavad rahvaluule žanridesse kuuluvatele ja uurija seisukohast 
kollektiivse loominguna käsitatavatele tekstidele autorsust:

Autoriõiguse arvestamist mainitakse KKKs [korduma kippuvates küsimus-
tes] kui rühma üht peamist käitumisnormi. […] Autoriõiguse kontseptsioon on 
rahvajuttude suulisele levikule võõras ja hõlmab loomulikult autorsuse kontsept-
siooni, mis traditsioonilise jutuvestja rolliga ei ühti. […] Vaadeldava folkloo-
rirühma puhul näeme konventsioonide segunemist: folklooriteksti tajutakse nagu 
kirjanduslikku autoriteksti, ehkki see erineb olemuslikult kirjandusteosest, kuna 
ta põhineb spetsiifilise folkloorižanri traditsioonilisel poeetikal.

Fialkova, Larisa; Jelenevskaja, Maria N. 2001. Ghosts in the Cyber World. 
An Analysis of Folklore Sites on the Internet. – Fabula 42 (1/2), lk 64–89. 
(Eestikeelne tõlge: http://www.folklore.ee/seminar/fialkova3a.html, 
18.02.2017.)
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Seega tasub ka internetivälitöödel – kui vähegi võimalik – uuritavatega 
läbi rääkida, kas nad soovivad jääda anonüümseks, esineda kasutajanime 
või pärisnime all.

Kuigi mõnikord tundub, et internetirühmas osalejatega ei saa ühendust 
võtta, on enamasti selleks siiski mingi võimalus. Internetirühma saab tea-
vitada, kirjutades oma eesmärkidest rühmaruumis. Üksikisikutega võib 
ühendust saada e-posti teel või privaatteadete saatmise vahendi abil. Üht-
lasi võib rühmas registreerunutega kontakteerumisel leida abi keskkonna 
administraatoritelt või omanikelt (vt ka järgnev alateema). Viimastel on 
enamasti ligipääs registreerunute andmetele. Ka siis, kui keskkonnas keh-
tib reegel, et kasutajate kontakte ei jagata kolmandatele isikutele, saavad 
administraatorid ja omanikud nendega privaatselt suhelda ja neid uurija 
huvist teavitada.

Eneseesitlus, rollid ja suhted

Internetikeskkonnas saab aimu inimese välimusest, vanusest, soost, rah-
vusest, perekondlikust seisust, töö- või huvialast ainult siis, kui inimene 
ise soovib need avalikustada. Internetis võib jääda anonüümseks, esitada 
oma „päriselu“ identiteeti valikuliselt või luua sootuks uue virtuaalidenti-
teedi. Sellest, millisena internetisuhtluses osaleja ennast esitleb, milliseid 
teksti- ja pildipõhiseid eneseesitlusvahendeid ta kasutab, oleneb tema ku-
vand teiste internetikasutajate silmis. Selle põhjal järeldatakse, kui tõsi-
seltvõetav või usaldusväärne on konkreetne isik ning missugused on tema 
isikuomadused, oskused, teadmised, elukogemus ja maailmavaade. Nii-
samuti on see aluseks edasisel suhete loomisel. Internetirühma liikmeil 
võib teatud laadi eneseesitlus seostuda mõne rühmasisese rolliga. Ühtlasi 
võib see olla kriteeriumiks, mille põhjal otsustatakse, kas internetikasu-
taja kuulub „omade“ hulka või tuleb väljastpoolt.

Teose „Interneti psühholoogia. Rollid elus ja internetis“ (2002) autor 
Patricia Wallace on märkinud, et „internetis ei pruugita teada, et te olete 
koer, aga seda, kas olete ekspert või uustulnuk, teatakse küll.“ Uurija, 
kes õpib tundma teda huvitavas internetikeskkonnas kasutatavaid 
eneseesitlusviise ning internetirühmades ka nendega seotud rollikäitumise 

167



II osa: Kohtumised väljal

seaduspärasusi, võib leida neist teadmistest kasu kontaktide ja suhete 
loomisel ning ühtlasi otsustamisel, kuidas võiks ta iseennast ja oma 
uurijahuvisid esitleda neile, kelle toel loob ta oma uurimismaterjalid. 
Läbimõeldud sõnalis-pildilisest eneseesitlusest võib seejuures olla abi 
nii intervjueeritavate leidmisel kui ka vaadeldavatega ühendust võttes ja 
nõusolekuid küsides.

Internetirühmades välitöid tegeva uurija edu võib sõltuda sellest, kuidas 
ta oskab valida esimesi tööpartnereid. Internetirühmade rollikäitumise 
eripärasid arvesse võttes tasub üldjuhul töö algusjärgus ühendust võtta 
ja oma kohalolekuga seonduvat läbi rääkida omanike, moderaatorite ja 
administraatoritega. Need isikud tunneb ära vastavate kasutajanimede 
järgi ning selle põhjal, et nende poole pöördutakse keskkonna tehnoloogilisi 
võimalusi ja toimimist puudutavates küsimustes. Nii kindlustab 
uurija endale suurema tõenäosusega tagala, et ta saab teha oma tööd 
keskkonnas probleemideta. Omanikel, moderaatoreil ja administraatoreil 
on enamasti õigus rühma reeglite ja tavade vastu eksijaid vaikima 
sundida – nt animatsioonil põhinevate rollimängukeskkondade puhul 
võib see tähendada, et keskkonnas on võimalik küll oma tegelaskujuga 
ringi liikuda, kuid ei saa enam teistega tekstipõhiselt suhelda – või keelata 
sootuks juurdepääs keskkonnale.

Teisalt on internetirühmade rollisuhteid silmas pidades otstarbekas uuri-
mistöö algusjärgus oma kohalolekust ja eesmärkidest teada anda mõnele 
nn vanale olijale. Need on pikaajalised liikmed, sageli ka rühmasuhtluse 
autoriteedid, kelle tunneb ära rühma reeglite ja tavade hea tundmise järgi. 
Vanad olijad jälgivad, et kirjutatud ja kirjutamata reeglid oleks täidetud, 
ja manitsevad teisi rühmaliikmeid, kui seda ei tehta. Lisaks sellele, et neilt 
saab küsida rühmas aktsepteeritud suhtlusviiside kohta, võib nende abil 
olla lihtsam võita ka teiste rühmaliikmete usaldust.

Paljudes rühmasuhtlusele orienteeritud internetikeskkondades tuleb 
luua kasutajaprofiil. Seega võib ka uurija eneseesitlus internetirühmas 
saada alguse näiteks kasutajanime või avatari (st tekstipõhistes keskkon-
dades inimest iseloomustav foto või sümbol või rollimängukeskkondades 
sealsed ekraanikujud) valimisest. Sellisel juhul tasub jälgida, millise ene-
sekuvandiga inimesi on võetud rühmas hästi omaks ja millistel on olnud 

168



Välitööd internetis | Maili Pilt

keerulisem sulanduda. Rühmaliikmete ettekujutust uurijast hakkavad 
kujundama kõik tegevused, mida ta oma kasutajanime alt teeb – s.o rin-
giliikumine rollimängukeskkonnas ja sealsed toimingud, kommentaarid, 
teemaalgatused, mina-jutustused, kuid ka näiteks teiste tegevuste meel-
divaks märkimine ehk laikimine vestlusfoorumeis ja sotsiaalvõrgustikes. 
See ettekujutus tuleb uurijaga kaasa ka selleks hetkeks, kui ta otsustab 
rühmaliikmetele oma uurijahuvisid selgitada.

Internetis suheldes võib ka uurijal tekkida kiusatus esitada oma uurija-
huvid anonüümselt, oma „päriselu“ isikut paljastamata. Siiski ei tasu seda 
teha. Internetirühmades võib inimeste kahtlusi süvendada anonüümsete 
kasutajatega seonduv rollikäitumine. Näiteks mõningates interneti-
keskkondades, kus saab lisaks kasutajanimele osaleda soovi korral ano-
nüümselt, võidakse selle võimaluse kasutajaid tunda kui provokatiivsete 
ning ebausaldusväärsete teemapüstituste ja kommentaaride postitajaid 
ning pettureid. Kui sedalaadi keskkonda siseneb oma pärisnime mitte 
avaldav anonüümne uurija, saab ta hõlpsasti rühmaliikmete umbusu ning 
pahameele osaliseks.

Lisaks tavapärasele eneseesitlusele – kes uurija on ja millised on ta ees-
märgid – tasub internetivälitöödel teha oma tausta kontrollimine suht-
luses osalejaile võimalikult lihtsaks. Internetikasutajate usalduse võitmi-
sele aitab kaasa, kui uurija seob oma pärisnimega ka nimele ja/või temaga 
seotud asutusele viitava elektronpostiaadressi või postitab pöördumisse 
linke veebilehele, kust võib lugeda tema seotusest konkreetse asutuse või 
projektiga. Privaatsuhtluse puhul võib kaaluda ka endast tehtud foto saat-
mist adressaadile.

Internet on selles mõttes tänuväärne keskkond, et uurija saab enne, kui ta 
sealses suhtluses osalejate tegevusi ja kirjapandud tekste uurimistöösse 
kaasab, tundma õppida nende igapäevatoiminguid, maailmavaadet ja 
eneseväljendust. Kontakti loomist soodustav tegur on näidata üles tead-
misi rühmast või indiviidist, kelle poole pöördutakse. Näiteks võib uurija 
oma pöördumises viidata konkreetsele tekstile või tegevusele interneti-
keskkonnas ning seeläbi oma huvi põhjendada.
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Internetifoorumeis ja jututubades tegutsev uurija saab eneseesitlemisel 
kasutada ära ka asjaolu, et sealne suhtlus põhineb suures osas vastastiku-
sel informatsiooni ja kogemuste vahetamisel. Internetikasutajad võivad 
olla altimad vastama, kui uurija teeb ise algust teadmiste ja kogemuste ja-
gamisega teda huvitaval teemal – näiteks jagab algatuseks oma uskumusi, 
jutustab mõne tänapäeva muistendi või naljaka loo. Ühtlasi, nagu nähtub 
ka käesolevale peatükile järgnevast kogemusloost, võib sarnaste huvide 
ümber keskenduvates internetirühmades leida kontaktide ja usalduslike 
suhete loomisel abi sellestki, kui välitööde tegija suudab leida selle ühise 
nimetaja, mis teda konkreetse indiviidi ja/või rühmaga seob, on see siis 
elukogemus, sotsiaalne staatus, huviala või teadmised (vt ka ptk Intervjuu 
> Intervjuu kulg).
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Vaatlusmeetodid internetis

Vaatlus internetis (nimetatud ka passiivseks vaatluseks) tähistab veebi-
lehtedel, internetifoorumites, mitmikmängudes vm keskkondades toi-
muva jälgimist, ilma et uurija oma kohaloleku ja suhtluses osalemisega 
seal toimuvat mõjutaks. Nii saab koguda tekste, mis luuakse või on juba 
varem loodud internetis osalejate igapäevatoimingute ja suhtluse käigus. 
Osalusvaatluse korral internetis (nimetatud ka aktiivseks vaatluseks) 
osaleb uurija lisaks internetikeskkonna jälgimisele ka ise selle tegevustes, 
oma ekraanikujuga keskkonnas ringi liikudes ja/või tekste ja pildimater-
jali postitades, vestlusteemasid püstitades, kommenteerides ning seetõttu 
suhtlust vähemal või rohkemal määral oma kohalolekuga mõjutades. Nii 
vaatluse kui ka osalusvaatluse abil on võimalik näha, kuidas folkloor in-
ternetikeskkondades tekib ja levib ning millist rolli mängib see indivi-
duaalse ja kollektiivse (virtuaal)identiteedi kujundamisel. Sealhulgas on 
asünkroonilise suhtlusega internetikeskkondades (nagu vestlusfoorumid 
ja sotsiaalvõrgustikud) võimalik vaadelda ka keskkonnas aastaid tagasi 
toimunut ning jälgida muutusi internetirühma suhtlusviisides ja -tavades.

Kui sellistes tekstil ja pildil põhinevates internetikeskkondades nagu 
vestlusfoorumid, jututoad ja sotsiaalvõrgustikud on internetikultuuri 
uurimisel olenevalt uurija eesmärkidest sobiv kasutada nii vaatlust kui 
ka osalusvaatlust, siis rollimängukeskkondi on otstarbekas just osalus-
vaadelda. Nende keskkondade tegevustes aktiivselt osalemata, kesk-
konnas ringi liikumata, sündmustest ja igapäevatoimingutest osa võtmata 
pole võimalik toimuvast ülevaadet saada ja seda piisavalt mõista. Osalus-
vaatlus võimaldab näha internetikultuuri seestpoolt. Nagu väljaspool in-
ternettigi lubab see meetod uurijal lihtsamini aru saada, milline tähendus 
on suhtlusel selles osalejatele (vt ptk Osalusvaatlus).

Lisaks sobivad nii vaatlus kui ka osalusvaatlus internetis täiendama füü-
silises ruumis intervjuude ja/või vaatluse abil tehtud välitöid mõnel konk-
reetsel teemal. Samuti võivad mõlemad meetodid olla ettevalmistavaks 
etapiks internetisuhtluses osalejatega kontakteerumisele ning intervjuu-
meetodite kasutamisele nii internetis kui ka silmast silma kohtumistel.

171



II osa: Kohtumised väljal

Intervjuumeetodid

Kuigi olenevalt välitöösituatsioonist saab ka internetivälitööde raames in-
tervjueerida hääle ja/või video abil (nt Skype’i vahendusel), tasub vastupi-
diselt välitöödele füüsilises ruumis eelistada internetist leitud uuritavate 
puhul kirjalikke intervjuusid. See võimaldab internetikasutajatel soovi 
korral säilitada oma anonüümsus ja öelda vabamalt sõna sekka teemadel, 
mida nad oma isikuga siduda ei sooviks.

Rühmaintervjuu (internetivälitööde kontekstis nimetatud ka rüh-
mavestluseks) tegemiseks loovad soodsa pinnase vestlusfoorumid, 
sotsiaalvõrgustikud ja jututoad. Neis keskkondades saab uurija algatada 
suhtluse konkreetsele keskkonnale iseloomulike teemade raames. Uurija 
võib küsida rühmaliikmete arvamusi, teadmisi või ärgitada neid arutlema 
seoses mõne internetisuhtlusele iseloomuliku nähtusega. Teisalt võib 
rühmaintervjuu abil koguda infot ka mõne internetist väljaspool eksistee-
riva kultuurinähtuse kohta.

Individuaalseteks intervjuudeks internetikeskkonnas võib uurija otsida 
intervjueeritavaid virtuaalrühmast, isiklike veebipäevikute ja veebileh-
tede pidajate hulgast või inimeste seast, kellega on tutvutud väljaspool 
internetti. Enamasti ei ole privaatvestlused interneti rühmaruumides 
aktsepteeritud. Seetõttu võiks uurija paluda teda huvitavad isikud suht-
lema e-kirja vahendusel või mõne (sageli rühmaruumi juurde kuuluva) 
privaatvestlust võimaldava suhtlusvahendi abil. Internetipõhised in-
dividuaalsed intervjuud sobivad internetikultuuri uurimisel täiendama 
vaatlusmeetodeid või rühmaintervjuusid virtuaalrühmas. Need heidavad 
internetirühmale ja selle folkloorile valgust erinevate indiviidide vaate-
punktidest. Näiteks saab küsida intervjueeritavalt mõne tema postitatud 
teksti kohta või pärida, mis on olnud ühe või teise rühmaruumis tehtud 
toimingu ajendiks (nt miks jagab konkreetne isik delikaatse sisuga isik-
liku elu kogemusi ja uskumusi rühmakaaslastega või miks kasutab ta üht 
või teist eneseesitlusviisi). Uurijaga isiklikult suheldes võib intervjueeri-
tav olla nõus rääkima ka teemadel, millel ta rühmas või rühmaintervjuu 
situatsioonis sõna ei võtaks.
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Intervjueerija interaktiivsed oskused tekstipõhises 
internetisuhtluses

Intervjueerimist tekstipõhises keskkonnas saab kirjeldada mõistetega 
„klaviatuuril tippimine“, „postitamine“, „failide üles- ja allalaadimine“, 
„lõikamine ja kopeerimine“. Sedalaadi intervjuusituatsioon nõuab uuri-
jalt silmast silma kohtumistest mõnevõrra erinevaid interaktiivseid os-
kusi. Uurija vajab teadmisi, kuidas tekstipõhises keskkonnas „kuulata“, 
küsimusi esitada ja suhteid säilitada. Seejuures on erinev, kas uurija ka-
sutab intervjuu tegemiseks sünkroonilisel või asünkroonilisel suhtlusel 
põhinevat internetikeskkonda.

Erinevalt silmast silma kohtumistest on internetis tehtavate kirjalike in-
tervjuude korral sobiv „kuulata“ pigem sõnadega kui vaikides. Vaikimine, 
s.o mitte kirjutamine, on sünkroonilises internetisuhtluses põhjenda-
tud vaid sinnamaani, kuni intervjueeritav oma vastust kirjutab. Kui uurija 
jääb vastustele reageerimisel liiga kauaks mõtlema, võib intervjueerita-
vale tunduda, et ta on arvuti tagant lahkunud. Seetõttu on uurijal otstar-
bekas oma suhtluspartnereid alati teavitada, kui tal on intervjuu jooksul 
vaja mõneks ajaks arvuti juurest ära minna. Huviga „kuulamist“ sünkroo-
nilises internetisuhtluses saab lisaks kiirele reageerimisele näidata täien-
davaid küsimusi esitades ja väljendades oma huvi otsesõnu. Ühtlasi võiks 
meeles pidada, et sünkroonilises internetisuhtluses ilmuvad tekstikatked 
ekraanile nii ruttu, kui keegi kirjutada oskab. See võib osutuda problee-
miks rühmaintervjuudes. Klaviatuuri kasutamist paremini valdavad või 
ka loomu poolest kiirema reageerimise ja mõtlemisega intervjueeritavad 
võivad teiste kirjutamist katkestada ja nii domineerima hakata. Sellisel 
juhul on abi, kui uurija lisaks kõigile osalistele suunatud küsimuste esi-
tamisele pöördub ka konkreetsete isikute poole (nt „Mart, mida teie ar-
vate …?“). Selleks, et uurija ise ei satuks olukorda, et tal ei ole võimalust 
sõna sekka öelda ega suhtlust soovitud suunas juhtida, on sünkroonilise 
rühmaintervjuu tegemisel abi küsitluskavast. Uurijat huvitavad kesksed 
küsimused tuleks eelistatavalt varem kirja panna ja vajalikul hetkel suht-
luskeskkonda kirjutada või kopeerida. Samuti on soovitatav juba interv-
juu alguses teavitada osalejaid käsitletavatest teemadest ning suhtluseks 
planeeritud ajast.
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Sarnaselt sünkroonilisele tekstipõhisele intervjuule on ka asünkroonilise 
internetisuhtluse vahendusel tehtavas intervjuus otstarbekas „kuulata“ 
ja näidata üles oma huvi sõnadega. Niisamuti võiks uurija olla võimali-
kult palju kohal, st reageerida postitustele nii ruttu kui võimalik. See on 
vajalik, sest asünkroonilise internetisuhtluse kasutamisel on iseäranis 
suur oht, et kui uurija ei ole piisavat aktiivne, kaovad suhtluspartnerid 
ära (ei vasta enam elektronkirjale, privaatsõnumile, foorumipostitusele). 
Eriti tasub tähelepanelik olla uurijal, kes teeb rühmaintervjuud sedalaadi 
vestlusfoorumis, kus osalejad esinevad anonüümselt ja puudub võimalus 
nendega individuaalselt ühendust võtta. Uurija algatatud vestlusteema 
võib lühikese ajaga liikuda foorumiteemade nimistus nii taha, et see kaob 
esialgu teemale reageerinute vaateväljast. Enamasti näidatakse inter-
netifoorumites vestlusteemasid, millele on hiljaaegu vastatud, teemade 
nimekirjade alguses. Seetõttu tasub uurijal teemat aeg-ajalt uuendada, 
et tõsta see taas nn aktuaalsete teemade hulka. Samuti ei ole soovitatav 
(kuigi asünkroonilise suhtluse puhul on see võimalus) elektronpostkasti 
vahendusel tehtava individuaalse intervjuu või vestlusfoorumis toimuva 
rühmaintervjuu puhul saata vastamiseks korraga kõiki uurijat huvitavaid 
küsimusi. Kui adressaat saab korraga kätte terve nimekirja küsimusi, on 
oht, et ta teeb neist valiku, jätab osa vastamata või vastab pealiskaudselt. 
Tõenäoliselt on tal mahti küsimustele keskenduda ja põhjalikumaid vas-
tuseid anda sel juhul, kui saata küsimused ühe- või paarikaupa. 

Internetimaterjalide dokumenteerimine

Internetivälitöödel saab uurija nii vaatlus- kui ka intervjuumeetodite 
kasutamisel paljudel juhtudel uurimismaterjali juurde tagasi pöörduda, 
tekste üle lugeda ja analüüsida neid nende loomise keskkonnas. Uuri-
mistööga seotud teemapüstitusi vestlusfoorumis võib aja möödudes leida 
ka konkreetse internetikeskkonna märksõnaotsinguga. Nii võib uurijale 
jääda mulje, et piisab märkmetest, kust üht või teist materjali leida võib. 
Kogu materjali täiendav salvestamine ja talletamine failidena võib vähe-
masti välitööde algusjärgus tunduda tarbetu. Siiski võivad uurijat huvita-
vad materjalid internetikeskkondadest kaotsi minna või muutub tagasi-
pöördumine nende juurde raskendatuks või võimatuks.
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Sünkroonilisel vestlusel põhinevate jututubade puhul tasub uurijal endale 
varakult selgeks teha, kui kauaks säilib ligipääs keskkonnas kirjutatule. 
Jututubades on tavaline, et tekstikatkeid näidatakse ekraanil vaid lühikest 
aega ning vestluse edenedes ei ole võimalik tagasi pöörduda selle alguse 
juurde. Sama kehtib ka animatsioonil põhinevates rollimängukeskkon-
dades. Asünkroonilise suhtlusega internetikeskkondades, kus materjali 
juurde tagasipöördumise võimalus näib kõige ilmsem, võib materjali ka-
dumisel mängida rolli inimlik faktor. Näiteks kustutab uurija ise ekslikult 
intervjuukirjad oma postkastist või eemaldab vestlusrühma moderaator 
rühmareeglite vastu eksiva postituse foorumikeskkonnast. Samuti võib 
uuritav internetikeskkond lakata tegutsemast või hävinevad uurijat hu-
vitavad tekstid tehnoloogilise rikke või arvutiviiruse tõttu. Ühtlasi võivad 
uurimismaterjalide juurde tagasipöördumist raskendada veebiaadressi 
muutmine või tarkvarauuendused internetikeskkonnas.

Autori meenutus oma 2013. aasta välitöödest:

Taaskord mind huvitava internetirühma vestlusfoorumi juurde naastes 
leidsin tuttavalt veebiaadressilt eest sildi: „Süsteemiuuendustööd, va-
bandame võimalike ebameeldivuste pärast!“ See oli ootamatu üllatus, 
sest peagi oli uurimistöö tähtaeg ning soovisin mõningaid keskkonnas 
kirjapandud tekste ja rühmaliikmetega tehtud vestlusi üle lugeda. Kah-
juks ei olnud see võimalik. Töö jäi seisma paariks nädalaks. Kui juur-
depääs foorumile taastati, pidin tõdema, et foorumiliikmete kirjutatud 
tekstid, mis mind huvitasid, ja vestlused, mis olin ise algatanud, olid 
uude süsteemi üle kantud. Paraku oli kaduma läinud kogu privaatkirja-
vahetus foorumiliikmetega. Olin seda pidanud keskkonnas pakutud pri-
vaatsõnumite vahendi kaudu. Kahju uurimistööle oli märkimisväärne. 
Õnneks olin olulisematest kirjadest teinud väljatrükid. Seega päris ilma 
ma privaatkirjavahetusest rühmaliikmetega siiski ei jäänud.

Selleks, et olla valmis tekstide võimalikuks kadumiseks internetikeskkon-
nast, on otstarbekas salvestada need failidena (ekraanipildina, pdf-ina 
või lõigates ja tekstitöötlusprogrammi kopeerides) arvutisse, mälupul-
gale või eraldiseisvale kõvakettale. Sünkroonilisel suhtlusel põhinevates 
keskkondades on soovitatav teha seda vaatluste ja intervjuude käigus 
ning asünkroonilist suhtlust võimaldavates keskkondades tekstide leid-
mise hetkel või hiljemalt vahetult peale suhtlust uuritavatega. Uurijal, 
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kes soovib oma vaatlusi või intervjuusid salvestada audio- ja/või video-
failidena (nt tehes Skype’i intervjuud või rollimängukeskkonnas ringi 
liikudes), tuleks enne välitööde algust endale alla laadida vastavaid toi-
minguid võimaldav programm. Nagu väljaspool internettigi, tasub ka 
internetivälitöödel teha märkmeid. Mõnikord, näiteks kui uurija jälgib 
tegevust mitmikmängus ja tal puuduv vajalik salvestusprogramm, võib 
see olla ekraanipiltide kõrval ainus võimalik materjali talletamise viis. 
Teisalt – nagu välitöödel füüsiliseski ruumis – saab märkmete abil üles 
tähendada uurija kõige vahetumaid mõtteid ja emotsioone seoses kogu-
tavaga. Internetivälitöödel on selles osas võrreldes välitöödega füüsilises 
ruumis ka oluline eelis – uurija saab endale olulist kirja panna interneti-
suhtluses osalejaile märkamatult ja seega neid selle tegevusega häirimata 
(vt lisaks ptk Välja dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik).

Viimaks on internetivälitöödel oluline jälgida, et kogutud teksti-, pildi- 
ja videomaterjaliga tuleks kaasa nendega seotud lisaandmed. Tähe-
lepanu võiks pöörata informatsioonile nagu internetikeskkonna nimi, 
internetikeskkonna omaniku/organisatsiooni nimi, veebilehe asukoha 
aadress, vaadeldava või intervjueeritava nimi või kasutajanimi, tegevuse 
toimumise kuupäev, vestlusfoorumi teema korral selle pealkiri ja asukoha 
aadress, suhtluse vorm (asünkrooniline või sünkrooniline) ja materjali 
salvestamise aeg (kuupäev, mil see oli uurijale kättesaadav). Juhul, kui 
need andmed ei tule salvestamisel automaatselt kaasa, võib ka need eraldi 
failis või käsitsi kirjutatuna üles märkida. See on info, mida võib hiljem 
välitöömaterjalidele viitamisel vaja minna.

Mõisteid

ASCII-kunst (ingl k ASCII-art) ehk märgikunst sai alguse 1970. aastatel. 
ASCII kunstis kasutatakse arvutiga loodavaid erineva suuruse ja heledusega 
märke, mis trükitakse mustriteks ja piltideks. ASCIIst on pärit emotsioone 
väljendavad emotikonid – nt :). 

Ekraanipilt ehk ekraanitõmmis (ingl k screenshot) on pilt arvuti kuvaril 
nähtavast mingil konkreetsel ajahetkel. Tavaliselt tehakse ekraanipilt ar-
vuti tarkvara kasutades (lihtsaim viis on vajutada klaviatuuril nuppu <Print 
Screen>), kuid ekraanipildi võib jäädvustada ka mõne teise seadme abil 
(näiteks fotoaparaadiga).
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Internetimeem (ingl k internet meme) – sotsiaalsete võrgustike, veebipäevi-
kute, e-kirja vm kanalite kaudu jagamise ja imiteerimise või muutmise teel 
inimeselt inimesele levivad ideed, tavad või kujundid. Need võivad esineda 
mingi sõna, fraasi, sümboli, video või pildi kujul. Meemid võivad ka muu-
tuda ja kaduda.

Mitmikmäng (ingl k multi-player game) on arvutimäng, mida saavad arvu-
tivõrgu abil samaaegselt koos mängida mitu inimest, kes võivad ise asuda 
maailma erinevais paigus. Mängitakse serveris.

Postiloend (ingl k mailing list) on e-kirja aadresside loend, mis võimaldab 
ühte ja sama sõnumit saata korraga paljudele aadressidele.

Veebipäevik ehk blogi ehk ajaveeb (ingl k blog) on regulaarseteks sissekan-
neteks mõeldud internetikeskkond. Sissekanded esitatakse kronoloogilises 
järjekorras. Veebipäevikut võib pidada üksikisik, grupp inimesi või organi-
satsioon ning selles vahendatakse kas päevasündmusi, kogemusi, teadmisi, 
seisukohti vms.

Virtuaalne maailm (ingl k virtual world) – arvutitarkvara abil loodud tekstil 
või 3D-graafikal põhinev simuleeritud suhtlus- ja elukeskkond. Kasutajad 
valivad endale avatari, mille abil saab virtuaalses maailmas ringi liikuda, 
osaleda sealsetes tegevustes ja suhelda teiste kasutajatega.
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Ülesanne

Vali internetikeskkond, otsusta, mis laadi materjali sooviksid sellest ko-
guda, ja püstita uurimiseesmärk. Tutvu keskkonna pakutavate tehnoloo-
giliste võimaluste ja piirangutega, netiketiga, keskkonnale iseloomulike 
eneseesitlusviisidega. Otsusta, milliseid välitöömeetodeid saad valitud 
teema uurimiseks kasutada ning kas oma kohaloleku ja uurijahuvide ava-
likustamine uuritavaile on vajalik. Kui jah, siis mil viisil võiks seda teha? 
Põhjenda oma valikuid.
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Kogemuslood pere-ja suhtefoorumeis
Maili Pilt

Olen eestikeelsetes pere- ja suhtefoorumeis uurijapilguga ringi vaadanud 
alates 2004. aastast. Minu uurimisfookuses on olnud sünnituslood, keha-
välise viljastamise lood, nn triibupüüdjate lood (kirjutatud nende poolt, 
kel on raskusi lapse saamisega), ning nende lapsevanemate lood, kes kas-
vatavad puude vm tervisehädaga last. Uurimismaterjali olen kogunud nii 
foorumeid vaadeldes, sealset suhtlust päevast-päeva jälgides ja postitusi 
isiklikku arvutisse kopeerides kui ka ise suhtluses osaledes ning foorumi-
liikmeid intervjueerides.

Vaatlus ja uurijaeetika

Internetivälitöid planeerides suhtusin mind huvitavatesse kogemuslu-
gudesse kui juba avaldatud, st avalikkusele suunatud tekstidesse ega pi-
danud seetõttu vajalikuks foorumiliikmeid oma uurimistööst teavitada. 
Mõtlesin nii, sest lugudele oli lihtne ligi pääseda. Välitööd näisid lihtsa 
tekstide kopeerimisena isiklikku arvutisse. Siiski pidin juba üsna uuri-
mistöö alguses hakkama oma seisukohti ümber hindama. Sattusin nimelt 
lugema postitust, milles selle autor avaldas pahameelt delikaatse sisuga 
kogemuslugude põhjal kirjutatud folkloristliku uurimistöö üle. Kõnealu-
ses uurimuses oli allikmaterjalina kasutatud tekste, mis olid postitatud 
poolavalikku internetifoorumisse (lugeda võivad kõik, kuid kirjutada vaid 
registreerunud kasutajad). Foorumipostituse autor oli nördinud, et sai 
uurimistöö toimumisest teada alles tagantjärele meedia vahendusel. Te-
malt ei olnud küsitud nõusolekut, kas ta soovib oma isiklikku elu puudu-
tava tekstiga sattuda uurimisfookusesse või mitte. Jäi mulje, et foorumi-
liikme meelest oli uurimistöö autor rikkunud tema privaatsust. Ometi oli 
tema kogemuslugu avalikkusele ligipääsetav ja internetist kergesti leitav.

Kirjeldatud postitus ning teiste foorumiliikmete tagasiside sellele suu-
nasid mind mõtlema uurijaeetikale. Soovisin ju minagi foorumitekste 
nende algsest kontekstist välja rebida ja kogutut teaduspublikatsioonides             
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jagada. Pidin endalt küsima, mida võiks mind huvitavate kogemuslugude 
kirjapanijad arvata sellest, et vaatlen nende tegevusi ja soovin neid tsitee-
rida ka uurimistulemuste avaldamisel? Kas nad on üldse arvestanud sel-
lise võimalusega? Kas uuritavad võivad käsitada oma suhtlust privaatsena 
ning kas peaksin seetõttu avalikustama neile oma uurijahuvid ja küsima 
nõusolekut?

Oma uurimistöö jooksul olen leidnud kinnitust, et uuritavatega ühenduse 
võtmine ja uurijahuvide selgitamine on minu materjali puhul igati õigus-
tatud. Selle põhjuseks on nii vaadeldavate kogemuslugude sisu, nende 
kirjapanemise põhjused kui ka minu uurimiseesmärgid, mis eeldavad pi-
kemate tekstilõikude tsiteerimist.

Kogemuslood, mis mind huvitavad, kirjeldavad kirjutaja ja/või tema lähi-
kondsete eraelu väga isiklikke tahke – enamasti otseselt kehaga toimunut 
ning sellega seotud tundeid ja emotsioone, samuti delikaatseid isikuand-
meid, meditsiinilist informatsiooni, pärisnimesid, elukohaandmeid jm. 
Internetigrupid, milles neid lugusid jagatakse, toimivad tugirühmadena. 
See tähendab, et nende suhtluse sisuks on vastastikune abistamine info 
ja kogemuste vahetamise näol. Rühmade jälgimisel pikema aja vältel sain 
aimu, et sealsed kogemuslood on ligipääsetavusele vaatamata suunatud 
eeskätt sarnase elukogemuse, probleemide ning huvidega saatusekaaslas-
tele. Need ei ole mõeldud potentsiaalsele uurijale ega laiemale avalikku-
sele.

Arvestades mind huvitavate internetirühmade suhtluse ja kogemuslugude 
eripära, olen oma kohaloleku internetirühmale avalikustanud, tehes foo-
rumikeskkonda vastavasisulise postituse. Juhul, kui foorumikeskkonnas 
on individuaalsete kontaktide loomine võimatuks osutunud, olen kogutud 
ainest tsiteerides asendanud kasutajanimed pseudonüümidega. Lisaks 
olen eemaldanud tekstidest informatsiooni, mille põhjal võiks konkreet-
seid isikuid ära tunda. Samas, kui tsiteeritavatega ühenduse võtmine on 
olnud võimalik, olen seda alati teinud. Minu uurimispraktikas on olnud 
mitmeid seiku, mis on kinnitanud, et see on olnud ainuõige otsus.

Drastilisena meenub juhtum, kus võtsin foorumi kaudu ühendust puudega 
last kasvatava lapsevanemaga ja avaldasin soovi ühes artiklis tsiteerida 
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tema kirjutatud kogemuslugu. Peale mõningast vaikust sain lapsevane-
malt vastuse, kus ta kirjutas, et lasi minu pöördumise tõttu oma teksti 
foorumikeskkonnast kustutada. Põhjenduseks tõi ta, et on kategoorili-
selt vastu oma lapse loo kajastamisele mõnes uurimistöös. Lapsevanem, 
minule anonüümne foorumikasutaja, selgitas, et nende lapse puue on 
nende peres väga tundlik teema – esialgu sai lugu kirja pandud teistele 
sarnaste muredega lapsevanematele suunatud potentsiaalse eduloona, 
tegelikkuses aga imet ei sündinud. Lisaks ilmnes, et ta teadis mind ja 
kuulus minuga samadesse akadeemilistesse ringkondadesse. Seega oleks 
minu uurimistöö tulemused jõudnud suure tõenäosusega ka selle lapse-
vanemani. Mida oleks ta mõelnud ja tundnud, kui oleks leidnud minu 
käsitlusest tsiteerituna oma lapse loo, teades, et temalt ei ole selleks nõus-
olekut küsitud? Mida oleks see kaasa toonud minule kui uurijale?

Lisaks sellele, et uuritavatega ühenduse võtmine võimaldab teada saada, 
kas ja millisel kujul soovivad nad oma tekste uurimistöös näha, võib see 
olla viljakas teiseski mõttes. Foorumiliikmetega suheldes olen saanud 
aimu kogemuslugude kirjapanemise tähendustest, mida ma ei osanud 
märgata pelgalt tekste lugedes. Minu uurimistöö, mis keskendub muu-
hulgas ka põhjustele, miks jagatakse delikaatseid eraelu puudutavaid 
kogemuslugusid avalikes ja poolavalikes internetifoorumeis, võiks jääda 
väga pinnapealseks, kui ma ei küsiks uuritavailt lisaks, mida nad tundsid 
ja mõtlesid, kui nad oma loo kirja panid. Ka keeldumine – st soov jääda 
uurimistööst kõrvale – on seejuures oluline ja tänuväärne informatsioon.

Koputamine virtuaalsetele ustele

Pere- ja suhtefoorumeis uurimistööd tehes olen pidanud mõtisklema ka 
küsimuse üle, kuidas tuleks koputada virtuaalsetele ustele. Kuidas võiksin 
ennast ja oma uurijahuvisid esitleda, et luua kontakti ja saavutada usal-
duslik suhe uuritavatega? Aja jooksul olen mõistnud, et kuigi interneti pu-
hul on olemas teatud üldkehtivad suhtlusviisid, võivad konkreetse inter-
netirühma suhtlusreeglid ja tavad olla äärmiselt spetsiifilised. Oma töös 
olen kogenud, et uuritavatega kontakteerumisel ja suhete loomisel on abi 
eelteadmistest, mis puudutavad konkreetse internetirühma ühishuvisid, 
eneseesitlusviise, rollisuheteid ning suhtlusreegleid.
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Kuna mind huvitavate rühmade suhtlust iseloomustavad vastastikune 
huvi ja sarnaste probleemide jagamine, olen neid teadmisi ära kasutanud 
uuritavatega kontakteerumisel, jagades enda kogemusi ja/või tuues esile 
seda, mis mind uuritavatega seob. Ma ei tea, kas selline enesepositsionee-
rimine töötaks ka teistsugustes rühmades ja välitöödel väljaspool inter-
netti, kuid pere- ja suhtefoorumeis kogemuslugusid uurides olen kordu-
valt adunud, et tunne „sina mõistad, sina saad aru“ on oluline tegur hea 
kontakti saavutamiseks.

Samuti olen leidnud abi sellest, kui olen esmalt pöördunud nende foo-
rumiliikmete poole, keda tuntakse nende eneseesitluse kaudu kui vanu 
olijaid, teadjaid või eksperte. Olen täheldanud, et nii on lihtsam luua 
suhteid ka teiste internetirühma liikmetega. Lisaks olen alati teavitanud 
oma tegevusest foorumi moderaatoreid ja/või omanikke. Võrdleksin neid 
koolidirektorite või kohvikuomanikega, sest neil on õigus otsustada, mida 
nende hallataval territooriumil teha tohib. Kogesin foorumi moderaatori 
võimu, kui saatsin uurimistööd puudutava üleskutse ühe foorumi kahte 
alafoorumisse, milles osalejaid nägin potentsiaalsete uuritavatena. Kuna 
ma ei olnud foorumi reeglitega piisavalt hästi tuttav, eksisin punkti vastu, 
milliseid foorumiteemasid võib ühes või teises alafoorumis käsitleda. Mo-
deraator kustutas minu üleskutse mõlemast alafoorumist ja tõstis selle 
ümber kolmandasse. Paraku seda alafoorumit minu uurimistöö sihtrühm 
ei külastanud ja üleskutse jäi tagasisideta. Hiljem olen moderaatoreid 
alati oma kohalolekust teavitanud, kavandatavad tegevused läbi rääkinud 
ja suutnud sarnaseid situatsioone vältida.
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Autoetnograafiline lähenemine
Pihla Maria Siim

Autoetnograafia all mõeldakse kultuuri uurimise meetodit, milles uuri-
mise lähtepunktiks ja keskseks materjaliks on uurija enda kogemused. 
Autoetnograafilist lähenemist rakendades on uurija samal ajal vaatluse 
subjekt ja objekt: piir nende kahe vahel pole selge, vaid pigem küsitav. 
Sellist lähenemist on hakatud kasutama, kuna on leitud, et mõne nähtuse 
kirjeldamiseks ja uurimiseks ei ole teised (välitöö)meetodid sobilikud või 
ammendavad. Autoetnograafia kasutab uurija isiklikke kogemusi, et kir-
jeldada või ka kriitiliselt vaadelda kultuurilisi praktikaid, uskumusi ja ko-
gemusi. Uurija pilk liigub personaalse ning kultuurilise vahel edasi-tagasi, 
ühendades nad teineteisega. Enesevaatluse käigus paigutab uurija enda 
kogemused laiemasse sotsiaalsesse ning kultuurilisse konteksti.

Autoetnograafia puhul ühendab uurija etnograafia ja autobiograafia 
põhimõtted. Autobiograafiale sarnaselt suunab ta kõigepealt pilgu sisse-
poole, keskendudes mina-loole, aga privaatse ja individuaalse analüüsi-
mise eesmärgiks on kasvatada teadmisi üldistest kultuurilistest nähtus-
test. Lähenemine põhineb arusaamal, et igaühe elus on lisaks selle 
ainulaadsele elemendile ka midagi üldist(atavat): isiklikud kogemused 
on alati seotud ümbritseva kultuuri ning ühiskonnaga. Autoetnograaf 
uurib seega kultuuri omaenda kogemusi kasutades, rõhutades samal 
ajal tunnete tähtsust ning seoseid isikliku ja poliitilise, individuaalse ja 
ühiskondliku ning üksiku ja üldise vahel. Autoetnograafiline lähenemine 
haakub Donna Haraway (snd 1944) mõttega paigutatud teadmistest (ingl 
k situated knowledges). Selle mõistega rõhutatakse kõigi teadmiste seotust 
kindla aja, koha, olukorra ning inimestega. Ka autoetnograafias on olulisel 
kohal uurimistöö ning teadmiste kontekstualiseerimine: uurimus põhi-
neb isiklikel kogemustel, uurija kirjutab iseennast teksti sisse, aga teisalt 
paigutab enda ja uurimuse ka üldisemasse konteksti (vt ka ptk Refleksiiv-
sus).

Sõltuvalt uurijast võib rõhk autoetnograafias olla kas uurijal enesel (auto-), 
kultuuril (-etno-) või uurimisprotsessil (-graafia). Autoetnograafia – nagu 
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ka etnograafia – viitab samaaegselt nii protsessile kui ka tulemusele, 
tavaliselt tekstile. Autoetnograafilises traditsioonis püütakse eemalduda 
juurdunud akadeemilisest kirjutamisstiilist ning uurimistulemuste 
avaldamiseks on otsitud loomingulisi ning tundeküllaseid viise. Nii 
näiteks võib uurimuse esitada narratiivi formaadis, aga ka dialoogina 
või luulevormis, kasutada selleks fotosid, pöörata erilist rõhku uurimuse 
kaasahaaravusele ja tähendusrikkusele ning sellele, et uurimus oleks eri 
auditooriumitele kergesti ligipääsetav. Osalt on autoetnograafid jäänud 
siiski ka laiemalt levinud akadeemilise formaadi juurde ja kirjutavad 
tavapärast stiili järgivaid teaduslikke artikleid, kasutades rohkelt 
tekstisiseseid tsitaate või järelmärkusi.

Kimberly J. Lau on artiklis “This Text Which Is Not One. Dialectics of 
Self and Culture in Experimental Autoethnography” (2002) kasutanud 
eksperimenteerivat, tavapärasest erinevat stiili. Artiklis jookseb igal lehe-
küljel paralleelselt kolm lugu: vasakpoolses, kitsamas veerus isiklik lugu, 
parempoolses aga kaks teksti: teoreetiline ning analüütiline. Artikli teksti 
eri tasanditeks lahutamise mõte on ühelt poolt viidata uuritud nähtuse ja 
selle tähenduste killustatusele, mitmehäälsusele. Teisalt kirjutab K. Lau, 
et tema eesmärgiks oli innustada lugejat hülgama passiivsed lugemishar-
jumused ning sundida teda liikuma aktiivselt erinevate, üksteist täienda-
vate või üksteisega võistlevate lugude ning erinevate perspektiivide vahel.

Autoetnograafilise meetodi tekkest ja arengust

Autoetnograafilise meetodi juured ulatuvad angloameerika humanitaar-
teadustest alguse saanud nn representatsioonikriisini, millega seoses 
hakati 1970. ja 1980. aastatel pöörama järjest rohkem tähelepanu uurija 
nähtavusele uurimistöös. Mitmed uurijad otsisid tollal võimalusi, kui-
das teha uurimistööd ning esitada selle tulemusi viisil, mis ei välistaks 
(lahtisi) küsimusi, erinevaid hääli, tundeid ja kehalisust. Autoetnograafia 
on üks nendest uurimussuundadest, mis rõhutab uurija subjektiivsust, 
emotsionaalsust ning uurija isiku ja valikute mõju uurimistööle. Selline 
lähenemine nõuab, et uurija kirjutaks ka ennast uurimusse sisse ja tooks 
välja, kuidas tema ise mõjutab uurimisobjekti ja teadmiste loomist (vt ka 
ptk Refleksiivsus). Refleksiivsusele hakati asetama rohkem rõhku tänu 

185



II osa: Kohtumised väljal

naisuurimuslikule suunale, kuna just soouurijad on juhtinud tähelepanu 
uurimuste subjektiivsusele ning nõudnud selle eksplitsiitseks tegemist. 
Väga sageli on uurijal oma projekti ja uurimisteemaga isiklik seos ning see 
tuleks ka lugejale avada. Samuti on propageeritud uurimuse alustamist 
oma kogemuste üle arutlemisest. Uurijaid on julgustatud kirjutama uuri-
mustesse sisse enda isiklikke kogemusi ja seisukohti.

See, mida autoetnograafia mõistega tähistatakse, on aja jooksul muutu-
nud. Kui autoetnograafia mõistet kasutati esimesi kordi 1970. aastate lõ-
pus, viidati sellega kas oma kultuuri uurimisele või etnograafiliste uuri-
muste tegijate kombele kirjutada teistest kõnelevatesse tekstidesse sisse 
ka autobiograafilist ainest ning isiklikke välitöökogemusi. Järgneval aas-
takümnel rõhutati isiklike kogemuste kasutamist, uurija subjektiivsust 
ning refleksiivsuse tähtsust uurimisprotsessis juba selgesõnaliselt. Kui 
autoetnograafia mõiste kasutamine hakkas 1980. aastate lõpus juurduma 
– seda eelkõige angloameerika või laiemalt ingliskeelses teadusruumis – 
tähistas see selgemalt uurimusi, mille keskmes oli enesevaatluse ning kul-
tuuriliste praktikate, uskumuste ja süsteemide vaheline dünaamika.

Autoetnograafia on endast lähtuva ja enese kohalolekut näitava vaatle-
mis- ja uurimisviisi kõige subjektiivsem väljund. Uurija pöörab pilgu sis-
sepoole, iseendale, säilitades samal ajal arusaama laiemast kontekstist, 
milles ta enese kogemused aset leiavad. Oma kogemustele ning tunnetele 
keskendumise ning mina-lugude (ingl k self-narratives) lahtikirjutamise 
abil saab uurija teadlikumaks oma uurimuse isiklikest aspektidest. See 
võimaldab ka lugejal mõista uurimistöö kulgu mõjutanud tegureid, uurija 
valikuid ning uuritud nähtust. Iseenese sügavam mõistmine võib aidata 
kaasa ka teiste mõistmisele.

Isiklikke kogemusi saab uurimistöös kasutada mitte ainult autoetnograa-
filise lähenemise puhul, vaid ka teiste meetoditega kombineeritult. Kuigi 
folkloristid on kasutanud autoetnograafilist meetodit suhteliselt harva, on 
isiklikele kogemustele ja lugudele toetumine üldisematest kultuurilistest 
traditsioonidest ja praktikatest arusaamiseks üsna levinud. Iseennast – 
oma tundeid, kogemusi, reaktsioone – kasutatakse olulise uurimisvahen-
dina ka välitööde kontekstis. Alati pole väga selge, kust jookseb autoetno-
graafia ning osalusvaatluse vaheline piir – uurija keha, vaim ja isiksus 
on uurimisprotsessi kaasatud mõlemal juhul.
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Umeå ülikooli etnoloogiaprofessor Billy Ehn (snd 1946), kes on oma uuri-
mustes kasutanud autoetnograafilist lähenemist mitme aastakümne vältel, 
kirjeldab meetodi kasutamisvõimalusi Sirbis (31.10.2013) järgmiselt.

Milliseid teemasid on [autoetnograafilise] meetodiga kõige parem uurida?

Autoetnograafia rakendusväli on väga lai ning uuritavate teemade ring suur, 
ainus piir on kujutlusvõime. Minu meelest on see eriti hea tunnete, mõtete ja 
aistingute kirjeldamiseks ja tõlgendamiseks – selliste nähtuste uurimiseks, 
millele on teisi inimesi uurides raske ligi pääseda. Autoetnograafia valmistab ka 
uurija paremini ette teiste juures samasuguste asjade jälgimiseks ja intervjuude 
läbiviimiseks. Autoetnograafia raames on aega ja võimalus eksperimenteerida 
mitmete vaatamise, kuulamise ja kirjutamise viisidega. Mis juhtub näiteks 
siis, kui ma kirjutan ainult oma tegudest, mainimata sõnagagi oma mõtteid ja 
tundeid? Mis saab siis, kui vaadata praegust hetke ajaloo vaatepunktist? Milline 
võiks olla tajuetnograafia, kui käsitletaks ka lõhnu, maitseid ja puuteaistinguid? 
Need on kõigest paar võimalikku autoetnograafilist katsetust.

Hea etnograafia tähendab kõigi võimalike materjalide kasutamist ning nende 
analüüsimist, näiteks kultuurilisest vaatenurgast. Autoversioon on vaid vahend 
nende eesmärkide saavutamiseks. Pärastpoole tuleb muidugi perspektiivi 
avardada ning paigutada oma kogemused avaramasse sotsiaalsesse ja kultuurilisse 
konteksti. Akadeemilises hariduses on autoetnograafilised vaatlused tõhus 
vahend õpetada tudengid kultuuri uurimisel oma meeli kasutama. Esimese 
välitöö, näiteks kaubanduskeskuse või raudteejaama sotsiaalse elu vaatlemise või 
oma perekonna jõulupeo kirjeldamise järel on nad tihtipeale täis vaimustust oma 
võimest näha ja kuulda või haista midagi uut kohtades ja olukordades, millega 
nad olid enda meelest niigi läbinisti tuttavad. Vaatlused ning välitööpäeviku 
pidamine teevad nad palju tähelepanelikumaks ning nad näevad, kui kummaline 
võib paista igapäevane elu sõltuvalt sellest, kuidas seda vaadata.

Jõesalu, Kirsti; Siim, Pihla 2013. Keha, vaimu ja isiksuse osa teadmiste 
loomisel. Autoetnograafiast etnoloogiaprofessor Billy Ehniga. – Sirp, 
31.10.2013. http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/keha-vaimu-ja-
isiksuse-osa-teadmiste-loomisel/(17.01.2017).
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Võimalikud uurimisteemad

Autoetnograafia pakub vahendeid selliste teemade käsitlemiseks, mida on 
raske, kui mitte võimatu uurida intervjuude või vaatluse abil. Autoetno-
graafiline meetod sobib seega hästi argiste, korduvate ning justkui nähta-
matuks muutunud ilmingute analüüsimiseks. See on samuti üks võimalik 
meetod raskesti sõnastatavate kogemuste, mahavaikitud teemade (nt ne-
gatiivsed perekonnalood, mida pere liikmed väljaspool perekonda ei soovi 
rääkida) või kehalise teadmise uurimisel. Nii on soome folklorist Johanna 
Uotinen uurinud autoetnograafilise lähenemise abil ühelt poolt igapäe-
vast tehnoloogiakasutust ning teisalt kehalise teadmise võimalikkust, kir-
jeldades ja analüüsides oma meeltepõhiseid kogemusi intensiivravi ajal.

Kehaline teadmine viitab ühelt poolt teadmistele kehast, teiselt poolt 
teadmisele ja teadvustamisele, mis on saadud keha kaudu. Kõik inimese 
kogemused, mõtted, tegevused, teadlikkus ning ühendus maailmaga – 
seega ka teadmine – toimuvad keha vahendusel. Kehaline teadmine ei 
eelda ilmtingimata teadlikkust: keha on suuteline meelte vahendusel infot 
vastu võtma ka ilma selleta, et inimene seda teadvustaks. Kehalisi koge-
musi on tihti väga raske sõnadesse panna isegi siis, kui teadlikkus koge-
mustest on olemas. Tulemuseks on nn vaikiv teadmine, mis viitab sellele, 
et inimesed teavad rohkem, kui suudavad teistele rääkida. Vaikiva ning 
kehalise teadmise uurimine intervjuumeetodi abil on kas raske või lausa 
võimatu. Selliste teemade käsitlemisel on üheks arvestatavaks meetodiks 
just autoetnograafia, mille puhul on uurija oma (kehalisi) kogemusi ana-
lüüsides samal ajal ka uuritav. Kuid ka enda kehalisi kogemusi uurides 
peab uurija siiski lahendama probleemi, kuidas muuta vaikiv teadmine 
verbaalseks, kaotamata samas selle olulisi dimensioone.

Autoetnograafiline lähenemine võib olla võtmeks ka teistsugustes – mitte 
otseselt autoetnograafilistes – uurimustes, kui käsitletakse näiteks keerulisi 
või mahavaikitud asju. Väga isiklikuks minemine (enda perest või kogemus-
test kirjutamine) võib sel juhul olla meetodiks, mille abil on võimalik keeru-
listest teemadest kirjutada hinnanguvabalt ning samas juhtida tähelepanu 
nähtuse ja sellega kaasnevate tunnete komplitseeritusele, nagu Elo-Hanna 
Seljamaa järgnevas kirjeldab:
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Käsitlesin oma doktoritöös rahvuslust, etnilisust ja lõimumist postsotsialistlikus 
Eestis. Tallinnas välitöid tehes ja kogutud materjale analüüsides leidsin, et Eestis 
valitud lähenemine lõimumisele ja eriti mitmekultuurilisusele haakub Nõuko-
gude Liidu rahvastikupoliitikaga. Tegemist on ebamugavust tekitava väitega, 
kuivõrd Eesti Vabariigi taastatud iseseisvus rajaneb nõukogude perioodi õigus-
tühisusel ja paljuski ka eitusel. Samas ei saa eitada tõsiasja, et „sellest“ süstee-
mist tuleb suurem osa Eesti tänasest täisealisest elanikkonnast, mina ise kaasa 
arvatud. Doktoritööd kirjutades tundsin, et iseendast alustamine võiks olla kõige 
vähem sildistav ja hinnanguid andev lähenemine neile tundlikele ja samas kar-
midele teemadele. Alustasingi väitekirja sissejuhatust kummalise lapsepõlvemä-
lestusega sellest, kuidas minu neli aastat vanem vend joonistas aastal 1986 või 
1987 sinimustvalge lipu ja mina rebisin selle katki ning viskasin aknast välja, 
väites, et tegemist on riigivastase lipuga. Olin toona koolieelik ja minu vend 
ilmselt algkooli lõpetamas, nii et kumbki meist ei saanud end antud küsimustes 
just asjatundjaks pidada. Ei tema tegu ega minu spontaanne reaktsioon sellele ei 
pärinenud meie vanematelt, vaid me olime need kusagilt kinni püüdnud. Noo-
rele eale vaatamata – või just selle tõttu – olime meiegi erinevate ideoloogiate 
risttuules ja need töötasid läbi meie, andsid meile sõnad ja teod, mida korrata. 
Mul ei olnud meeldiv ega kerge sellest intsidendist kirjutada, kuid see aitas mul 
ennast positsioneerida.

Väljakutsed enda kogemuste kirjapanekul

Autoetnograafiat ei saa kirjeldada ühtse meetodina, vaid selle rakenda-
jad on kasutanud väga erinevaid metodoloogilisi strateegiaid. Iseendast 
lähtumine ja iseenda kasutamine uurimisvahendina tähendab oma isik-
liku kogemuse kirjeldamist detailselt, samm-sammult, ja selle süsteem-
set analüüsimist. Autoetnograafilist lähenemist kasutav uurija pöörab 
reeglina tavalisest rohkem tähelepanu oma tunnetele, mõtetele ning füü-
silistele tundmustele eesmärgiga süvendada arusaamist sellest, mida ta 
on tundnud ning kogenud. Ta peaks kirjutama nendest kogemustest või-
malikult ausa mina-vormis loo. Kirjutamisstiil on personaalne, vahel ka 
eksperimenteeriv, „tavalise“ teadusliku stiili piire kompav.
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Enesevaatlus võib aga osutuda üllatavalt raskeks ülesandeks: on keeruline 
kirjeldada kehalist teadmist sõnadega ja kirja panna tundeid, tundmusi ja 
sisimaid mõtteid piisava täpsusega. Ka ümbruse tähelepanelik jälgimine 
vajab harjutamist. Autoetnograafilise lähenemise suurim väljakutse on 
tasakaalu leidmine enda kogemuste ning ümbritseva kajastamises. Olu-
liseks teguriks kaalukausil on see, mille poole püüeldakse ning milliseid 
teadmisi saadakse uurija enda kogemustele keskendumise kaudu. Enese 
eksponeerimine ei ole seega eesmärgiks omaette, vaid see peaks viima kir-
jutaja ja lugeja kuskile, kuhu muidu ei jõuta; teadmisteni, mis jääksid teisi 
meetodeid kasutades võib-olla saamata.

Nendele küsimustele tasub autoetnograafilist lähenemist kaaluval uuri-
jal mõelda juba uurimistööd planeerides. Samuti tasub ennast ette val-
mistada kriitika vastu, mis võib osutada töö ebausaldusväärsusele, eba-
teaduslikkusele või uurija liigsele keskendumisele eneseavastamisele. 
Eneseanalüüs peab olema uurimuse olemuslik osa, mitte ainult selle de-
koratiivne lisand. Paljude autoetnograafiaga tegelnud inimeste sõnul on 
nende uurimisprotsess sisaldanud palju kartusi ning kahtlusi – avameel-
selt oma tunnetest ning kogemustest rääkimine teeb uurija haavatavaks. 
Kui tema tööd kritiseeritakse, tekib kergelt tunne, et samal ajal materda-
takse ka uurija elu. Lisaks kaasneb uurimistööga eetilisi probleeme, mis 
vajavad lahendamist. Nii näiteks võib tekitada probleeme see, kui uurija 
on ennast kirjeldades uurimusse kaasanud ka teisi inimesi, nt perekonna 
või töökaaslased.

Autoetnograafiline lähenemine on heaks lähenemisviisiks argiste ja 
tundlike teemade või kehaliste kogemuste uurimisel ning aitab mõtiskleda 
uurija enda kogemuste olulisuse üle uurimisprotsessis, aga selle 
lähenemise kasutamine peab olema kaalutletud ja põhjendatud otsus. 
Eriti esimestes teadustöödes võiks kaaluda autoetnograafilise lähenemise 
kombineerimist teiste meetoditega. Tegelikult kasutame iseennast 
mitmesuguste nähtuste uurimiseks ja mõistmiseks, ilma et me seda 
üldjuhul piisaval määral lahti kirjutaks. Enda kogemuste ning tunnete 
järjepidev peegeldamine aitab suurendada uurija tundlikkust välitöödel 
ning muudab teda teadlikumaks uurimisprotsessist, nagu näiteks sellest, 
mis toimub vaatlust tehes ja seda tõlgendades. Autoetnograafia pakub 
intrigeeriva väljakutse isiklike kogemuste – sh tunnete ja kehalisuse – 
loominguliseks kasutamiseks ka uurimustulemusi esitades.
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Ülesanne

Autoetnograafiline harjutus-vaatlus: keskendu ühele enda (igapäevasele) 
tegevusele (nt trennis käik, hommikused rutiinid, arstivisiit, arvutikasu-
tus), tee selle kohta märkmeid ja kirjelda seejärel oma kogemust ning sel-
lega seotud tundeid-mõtteid teistele. Proovi kirjapanekul pöörata tähe-
lepanu erinevate meelte (nägemine/kuulmine/haistmine/maitsmine/
kompimine) kaudu saadud informatsioonile. Nimeta selliseid harjutuse 
kaudu saadud teadmisi, mida poleks tõenäoliselt teist inimest küsitledes 
teada saanud. Too välja see, mis üllatas või osutus harjutuse tegemisel 
raskeks.
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Püüdlused tabada laste kogemusi 
migratsioonist | Pihla Maria Siim

Projekti „Üle piiride liikuvad perekonnad: migratsioon Euroopas laste 
vaatevinklist“ (2012–2014) raames tegin koos Laura Assmuthiga välitöid 
Soome kolinud eestlaste hulgas. Projekti eesmärgiks oli uurida laste ko-
gemusi ja arusaamu perede rahvusvahelisest migratsioonist Euroopas, 
kusjuures üks uuritud kontekste oli Eesti-Soome hargmaine ruum. Mina 
tegin intervjuusid ja osalusvaatlusi peamiselt Suur-Helsingi piirkonnas.

Tahtsime keskenduda laste endi tegevustele ning laste hargmaist elu puu-
dutavatele tähelepanekutele ning arusaamadele. Aga kuidas tabada ja 
jäädvustada laste kogemust? See oligi projekti suurimaks metodoloogi-
liseks väljakutseks. Varemalt oli mul kogemusi täiskasvanute ning 14aas-
taste ja vanemate noorte intervjueerimise ning uurimisega. Lapsi läksin 
uurima avatud meelega, teadvustades siiski võimalust, et kasutatud mee-
todeid tuleb mugandada või muuta uurimise käigus vastavalt vajadusele.

Lapsi uurides ei piisa sellest, et küsida luba uurimistöö tegemiseks ainult 
laste endi käest. Sain kirjaliku loa laste intervjueerimiseks nende vanema-
telt. Osalusvaatluse tegemiseks lasteaias hankisin loa lasteaia juhatajalt, 
kes suhtles ise lastevanematega, saades ka nende nõusoleku.

Kuigi eesmärgiks oli uurida mobiilsust laste vaatevinklist, ei pidanud ma 
võimalikuks vaadelda lapsi eraldi, iseseisva grupina. Ka päriselus on nad 
osa laiemast ühiskonnast ja erinevatest rühmadest. Kuna huviorbiidis oli 
perede mobiilsus, oli eriti ilmne, et laste kogemusi pole võimalik lahutada 
teiste pereliikmete omadest. Seetõttu intervjueerisin, kui sain, mitmeid 
sama pere liikmeid, mis andis ka võimaluse võrrelda erinevate pereliik-
mete kogemusi ning nendest jutustamise viise. Intervjueeritutest umbes 
pool (16) olid lapsed vanuses 6–12 aastat. Intervjuud toimusid laste kodu-
des, kohvikutes ja lasteaia ruumides.

Lisaks intervjuudele tegin osalusvaatlust lasteaiarühmades ning palusin 
seal 4–7aastastel eelkooliealistel lastel joonistada uurimusega seotud 
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teemadel (mis neile Soomes meeldib; mis neile on jäänud meelde Eestis 
käikudest või mida nad igatsevad Eestist). Joonistamise ajal ning peale 
seda palusin lastel oma piltidest jutustada ning nii kerkisid esile ka laste 
kogemused ja arusaamad teemadel, mis ei olnud piltidega otseselt seotud. 
Joonistamise ajal hakkasid lapsed omavahel eri teemadel vestlema, kom-
menteerides sealhulgas teiste laste pilte ning nende seletusi. Joonistamise 
ajal ruumis teisi täiskasvanuid ei viibinud.

Minu kogemus näitab, et algklasside lapsi ning koolieelikuid võib olla 
raske saada intervjuusituatsioonis mõnel teemal pikemalt rääkima. Tihti 
vastavad nad küsimustele ainult ühe lausega, mõnikord ka ühe sõnaga. 
Samas võivad nad kõnelda uurimuse vaatevinklist olulistel teemadel 
spontaanselt ning nende olukordade tabamiseks tuleb jälgida laste oma-
vahelisi vestlusi, mänge ja teisi toimetusi. Mängud võivad kajastada ka 
hargmaise eluga seotud kogemusi. Nii õnnestus mul vaadelda seda, kui-
das kaks tüdrukut meisterdasid paberist sülearvutid, millest hilisema 
mängu käigus vaatasid laevareiside aegu, et Eestisse sõita.

Osalusvaatlus osutub siiski tihti väga palju aega nõudvaks ja sellega tuleb 
uurimust planeerides arvestada. Veetsin lasteaiarühmades tavaliselt mitu 
päeva järjest ja vähemalt suured lapsed mäletasid mind, kui läksin uuesti 
välitöid tegema. Tüüpiliselt olin laste silmis lihtsalt üks kasvatajatest, 
kellega sai koos toimetada ja keda oli võimalik vajadusel appi paluda või 
kallistada. Minu roll muutus veidi siis, kui võtsin ükskord ka oma lapse 
lasteaeda kaasa. Korraga sain rohkem tähelepanu – olin ühe potentsiaalse 
mängukaaslase ema. Mõni lasteaialaps uuris siis, kui uuesti lasteaeda läk-
sin, kuidas mu tütrel läheb, miks teda kaasas pole, millega ta tegeleb, kas 
ta juba läheb kooli jne.

Mõningaid lapsi proovisin küsitleda ka nende kodudes samal ajal, kui nad 
mängisid, aga siis neil küsimustele tähelepanu suurt ei jagunud, sõbraga 
mängimine osutus põnevamaks. Ideaalset lahendust on mõnikord raske 
leida. Kirjeldatud olukorras näiteks polnud laps huvitatud minuga teises 
toas vestlemisest – teda selleks sundida ju ei saanud ega tahtnud. Seega 
võib nentida, et ka lastel on reaalne võimalus intervjuust keelduda, isegi 
kui nende vanemad on selleks oma nõusoleku andnud.
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Intervjuu tegemine laua ääres istudes polnud paljude laste puhul hea la-
hendus, kuigi palju sõltus ka lapse iseloomust, vanusest ning olukorrast. 
Olin rõõmsalt üllatunud sellest, kui jutukad võisid 10–12aastased poisid 
olla intervjuu ajal, kui huvitavalt ja detailselt nad oma kogemusi kirjel-
dasid ning kui innukad olid nad minuga rääkima. Kuuldes, et olin interv-
jueerinud ta venda, nõudis üks poiss lausa, et intervjueeriksin ka teda.

Osa intervjuudest otsustasin teha ema ja/või isa juuresolekul, sest eriti 
mõne eelkooliealise lapse puhul tundus, et ta pole üksinda valmis minuga 
rääkima.

Lapsevanemad olid mõnikord abiks, sõnastades ümber minu küsimuse 
või küsides juurde lisaküsimusi, mida ma ise poleks osanud küsida. Vahel 
vanemad siiski pigem segasid intervjuud, kutsudes lapsi korrale või pa-
handades lastega, kui nood ei osanud nende hinnangul õigesti vastata või 
ei käitunud kenasti. Ise tundsin ennast sellises olukorras ebamugavalt, 
kuna mul ei sobinud hakata lapsevanemale vastu vaidlema. Toon näite 
7aastase Mirteli intervjuust (2013), milles ema sekkus väga tugevalt minu 
ja lapse vahelisse dialoogi:

PS: Aga kas inimesed on sinu arust samasugused Soomes ja Eestis?
M: Ei.
Ema: Millised nad siis on?
M: Erinevad.
Ema: Mis neis erinev on? Ära nüüd tee nüüd siin.
M: No ma ei tea kõikidele küsimustele vastust.
Ema: Aga kust sa, kust sa. [alguses hakkavad ema ja PS koos rääkima]
PS: Aga need ongi sellised küsimused, et ega ei olegi mingit õiget vastust, 
aga ma lihtsalt mõtlesin, et kui sa oskad öelda.
Ema: Aga kui sa tead, et nad on erinevad, siis kuidas nad erinevad on?
M: Ära küsi parem, sest ma ei tea vastust.
Ema: Mm, mm, lihtsalt on erinevad jah?
M: Jah.
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Ema: Aga sulle meeldivad soomlased vä? Ära pöörita niimoodi silmi.
M: Miks küsitakse raskeid küsimusi?
Ema: Sa ei tea, kas sulle meeldib seal olla nende lastega vä?
M: Meeldib.
Ema: Noh. Sa ei oska vastata sellisele küsimusele vä?
M: Ei oska jah.
Ema: Ise sa kogu aeg ütled, et sa tahad seal olla, mängida. Nii räägigi, kui-
das sa tunned sees. Mis sinu mõtted on.
M: Okei.

Mõnikord oli tegemist tõelise rühmaintervjuuga, kus olid kohal ka 
õed-vennad. Kui korraga intervjueerida mitut perekonnaliiget, kipub 
mõni intervjueeritav vastamisel domineerima või teiste vastuseid ja käi-
tumist korrigeerima. Ideaalolukorras mõjub teiste pereliikmete kohalolek 
küll pigem positiivselt, innustades kõiki rääkima ja üksteise vastuseid 
täiendama.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuna soovisin kaasata uurimisse ka väiksemaid, 
eelkooliealisi lapsi, ei olnud mõeldav, et kasutan ainult intervjuumeetodit. 
Kui oleksin kasutanud uurimismaterjalina ainult vastuseid uurija 
püstitatud küsimustele, oleks laste perspektiivini jõudmine vähem 
tõenäoline – lapsed rõhutavad oma jutustustes mõnikord väga üllatavaid 
detaile, mida täiskasvanud ei pane tähele. Ka algklasside lapsed võisid 
intervjuu jooksul vastata lühidalt, üksikasjadesse laskumata, ning nii 
panid nad proovile minu kui uurija oskuse küsida selliseid küsimusi, 
millele saaksin pikemaid vastuseid.

Lapsed reeglina ei olnud sama altid oma kogemuste üle arutlema kui täis-
kasvanud, vaid nad elasid pigem hetkes. Tihti oli raske saada lapsi pike-
malt jutustama kasvõi sellest, kuidas nad tundsid ennast Soome kolides. 
Kui näiteks laps mainis ühe lausega, et tal oli raske soome toitudega ko-
haneda, siis ema kirjeldas sedasama protsessi pikalt ja üksikasjalikult kui 
kuude pikkust kannatuste rada. Laste puhul jäi minu ülesandeks tabada 
see emotsioon, mis oli antud hetkel lapsele oluline, ning proovida jõuda 
nende kogemusteni, mis olid jätnud püsivama jälje, kuigi polnud antud 
momendil nii aktuaalsed.
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Uuritav nähtus või teema eeldab mõnikord välitööde tegemist mitmes ko-
has. Mitmepaiksete välitööde puhul vaadeldakse uuritava nähtuse mõist-
miseks mitut sotsiaalset keskkonda ning suhted nende keskkondade 
vahel on nähtuse analüüsimisel sama tähtsad kui ühe keskkonna sisesed 
suhted. Mitmepaikseteks välitöödeks nimetatakse seega eelkõige selliseid 
välitöid, kus erinevad väljad on ühe ja sama protsessi kaudu seotud.

Mitmepaikse lähenemise näitena võib tuua Tiina Sepa (snd 1968) töö.           
T. Sepp on oma religiooniantropoloogia alases magistritöös (2005) uuri-
nud nüüdisaegset palverännakut Põhja-Hispaanias kulgeva Santiago pal-
verännutee näitel ning jätkanud sama teemaga ka folkloristika doktoritöös 
(2014). T. Sepa tähelepanu all on nii communitas – palverändurite vahel tek-
kiv tugev ühtekuuluvustunne – kui ka palverännakul valitsevad võimusuh-
ted ja palverändurite hierarhia. Mõlema töö jaoks tegi T. Sepp kaasa mitu 
palverändu. Tema välitööd ei piirdunud ühe kohaga, vaid ta liikus palve-
ränduritega ühest kohast teise. Magistritöö tarvis tehtud välitöid kirjeldab 
Sepp järgnevalt:
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Minu töö põhiliseks allikaks on olnud välitööd aastatel 2003–2005, kogukes-
tusega kaks ja pool kuud. Olin peregrina a Santiago (Santiago palverändur), 
kõndisin Caminol [Santiago palverännuteel], ööbisin refugiotes ja albergue-
des (spetsiaalselt palveränduritele mõeldud odavates ööbimispaikades). Esimest 
korda käisin Caminol 2003. aasta juunis-juulis, teist korda 2004. aasta novemb-
ris ning kolmandat korda 2005. aasta mais-juunis. Küsisin kaasränduritelt, mis 
põhjusel nad teele olid asunud ja kas nad pidasid end palveränduriks; samuti 
seda, mis eristab nende arvates palverändurit turistist.

Magistritöös refereerib Sepp ameerika antropoloogi Nancy Lousie Frey raa-
matut “Pilgrim Stories” (1998), mis baseerub Frey dissertatsioonil Camino 
de Santiagost. Ka Frey on teinud mitmepaikseid välitöid, mille lähtekohad 
võtab Sepp kokku järgmiselt:
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Esiteks ei ole seal võimalik viia uurimust läbi ühes kindlaksmääratud kohas, 
kuna nii Camino kui palverändurite seisund pidevalt muutub. Teiseks on pal-
verännaku puhul tegemist protsessiga ja palverändurid tunnevad sageli, et aja 
jooksul nende motiivid muutuvad. Kolmandaks, sageli ei suuda palverändurid 
seda protsessi Caminol olemise ajal kirjeldada ja võivad oma kogemuse tähen-
dust mõista alles pärast koju jõudmist. […] Tema sõnul Caminot mitte ainult ei 
mõelda ja tehta, vaid ka tunnetatakse sügavalt.

Sepp rõhutab oma töös ise kogetud palverännu tähendust uurimuse tege-
misel: „Selleks, et defineerida palverändurit kui inimest, kes on kogenud 
communitast, peab olema ise olnud palverändur.“ (Vt ka ptk-d Autoetnograa-
filine lähenemine ja Tunded, kehakogemus ja meeled.) Osalemine erinevatel 
palverännakutel võimaldas Sepal muuhulgas võrrelda palverännu teekonda 
erinevatel aastaaegadel. Lisaks füüsilisele kohalolekule Santiago palverän-
nuteel osales Sepp magistritööd tehes ligikaudu kaks aastat ka palverändu-
rite internetifoorumites, kus arutatakse kõikvõimalikke Caminoga seotud 
küsimusi, saab küsida nõu ja vahetada mõtteid oma Camino-sõpradega.

Doktoriväitekirja kirjutades jätkas Sepp välitöid Hispaanias: tegi intervjuu-
sid, osales palverännakuil. Aastatel 2008 ja 2012 töötas ta ka vabatahtli-
kuna palverändurite ööbimispaikades. Uurija sihid võivad välitööde jooksul 
muutuda. Nii muutus ka Sepa töö esialgne plaan. Aastatel 2011–2014 tegi 
ta välitöid ka Glastonburys, eesmärgiga võrrelda nende paikade näitel täna-
päevast Euroopa rahvausundit, milles domineerivad uue vaimsuse teemad.

Sepp, Tiina 2005. Palverändurid ja turistid teel Santiago de Compostelasse. 
Magistritöö. Käsikiri TÜ usuteaduskonnas, lk 3, 5, 8.

Mitmepaiksete välitööde mõiste (ingl k multi-sited ethnography/fieldwork) 
võeti kasutusele 1980. aastate lõpus angloameerika antropoloogias, kuid 
selliseid välitöid tehti ka varem. Juba antropoloogiliste välitööde pioneer 
Bronislaw Malinowski (1884–1942) tegi mitmepaikseid välitöid Vaiksel 
ookeanil, vaadeldes nn kula-võrgustikku, trobriandlaste saartevahelist 
kingituste vahetust ja suhtlemist laiemalt. Lisaks oli migratsiooniuurin-
gutes 1990. aastateks välja kujunemas tava teha välitöid nii rändlejate 
lähte- kui sihtkohariikides. Mitmepaikseid välitöid on teinud ka paljude 
teiste teemade uurijad. Näiteks nomaade või rändkaubitsejaid uurides 
oli nähtuse vaatlemine erinevates keskkondades iseenesestmõistetav. 
Antropoloog George Marcus (snd 1943), kelle teene oli mitmepaiksete               
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välitööde mõiste populariseerimine ja laiem tutvustamine 1990. aastate 
keskel, nägi mitmepaiksete strateegiate kasutamisvõimalusi siiski ka 
teiste, mitte nii ilmsete valdkondade puhul. Sellisel juhul on eri valdkon-
dade vahel üsna vähe läbikäimist, ometigi sõltub ühe valdkonna tegevus 
ühel või teisel viisil teisest.

Uurimistöös kasutatava meetodi valikut suunavad uurimisküsimused. 
Välitööde tegemise viise on peetud vajalikuks muuta seoses ühiskonnas 
toimunud ja toimuvate üldiste muutustega, aga ka koha, kultuuri ja kol-
lektiivi mõistete ümberhindamise tõttu (vt ka ptk Välja mõiste ja Alus-
tuseks...). Kui kultuuri ja kollektiivi ei võeta selgelt piiritletavate, terviklike 
üksustena, vaid neid mõistetakse dünaamiliste ja protsessuaalsetena, eel-
dab uurimine ajaliselt ja ruumiliselt paindlikke lähenemisviise.

Vajaduse teha mitmepaikseid välitöid on osaliselt tinginud üleilmastu-
mine ning inimeste järjest suurenenud mobiilsus. Kohavahetus iseloo-
mustab mingil määral kõikide inimeste elu. G. Marcus rõhutas, et ka uu-
rija peaks olema valmis liikuma inimeste, asjade, metafooride, elulugude, 
süžeede, narratiivide ja konfliktide järel ühest kohast teise, ületades ka 
kultuuriregioonide piire. Mitmepaiksete välitööde puhul tuleb jälgida nii 
seda, mis toimub uuritavates paikades, kui ka seda, mis toimub nende 
vahel. Kuigi mitmepaikne uurimine sisaldab ka võrdlevat analüüsi, on te-
gemist millegi enama kui pelgalt kahe erineva koha võrdleva uurimisega.

Kuigi mitmepaikse uurimuse puhul vaadeldakse uuritavat nähtust mit-
mes keskkonnas, ei tähenda see alati uurija reaalset liikumist ühest ko-
hast teise. Uurimus võib kujuneda mitmepaikseks näiteks selle kaudu, et 
osa välitöödest toimub internetis. Nt etnilisust uurides võimaldavad mit-
mes kohas tehtud välitööd vaadelda, kuidas inimesed esitavad oma iden-
titeeti erinevates keskkondades. Kui uurija on huvitatud kooliealiste laste 
pärimuse uurimisest, võivad erinevates kontekstides – kodus, hoovi peal, 
koolis, huviringides või internetis – tehtud välitööd muuta oluliselt aru-
saama laste pärimusest. Uurija otsustada jääb, kas ta soovib keskenduda 
ühele kontekstile või on nähtuse analüüsimiseks vajalik teha välitöid ka 
mõnes teises keskkonnas. Üks mitmepaiksete välitööde eesmärkidest on 
uuritava nähtuse sotsiaalse ning makrokontekstini jõudmine.
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Uuritavaile järgnemine

Mitmepaikseid strateegiaid on tihti rakendatud rändlejate või üksteisest 
eraldi asuvate gruppide uurimisel. Sel juhul liigutakse sõna otseses mõt-
tes ühest paigast (ja ajast) teise. 

Kui inimese seotus mitme kohaga (multilokaalsus) on oluline osa tema 
kogemustest, peab ka uurija võtma arvesse uuritavate (ühest) elukohast 
kaugemale ulatuvaid (translokaalseid) sidemeid inimestele oluliste pai-
kade ja inimestega.

Tatiana Tiaynen (snd 1979) on oma antropoloogilises väitekirjas uurinud 
Vene Karjala ning Soome hargmaiseid perekondi, keskendudes vanaema-
dele ning nende rollide muutumisele. Ta on kirjeldanud oma uurimust 
etnograafilise teekonnana tänapäeva vanaemade eludesse. Uurimist alus-
tades formuleeris ta oma teema avaralt ja paindlikult. Tiaynen rõhutabki 
välitööde loomingulist teostamist ning teoreetilise raamistiku kujunemist 
välitööprotsessi käigus. Tiayneni välitööd ei koosnenud ainult osalusvaat-
lusest ega intervjuudest mõlemal pool piiri, vaid ka riigipiiride ületamisest 
koos uuritavatega. Need ühised piiriületused ja reisid kujunesid talle väga 
informatiivseteks:

Minu uurimuse keskseks metodoloogiaks on mitmepaikne etnograafia, mida 
nõuab uuritavate objektide mitmepaiksus […]. Tegin välitöid (etnograafilisi in-
tervjuusid ja osalusvaatlust) mõlemal pool Vene-Soome piiri: Petroskois, Karjala 
vabariigi pealinnas, ning Tamperes Soomes. „Insaideri“ positsioon, mis hõlmas 
nii Vene Karjala konteksti kui ka Soome-Venemaa hargmaiste perede loomise 
protsessi, võimaldas mul sulanduda uuritud sotsiaalsele väljale. Refleksiivsus 
[…] ning mõnikord ka välitööde improviseeritus […] suunasid mu uurimist nii, 
et väitekirja teoreetilist raamistikku sai kujundada pidev dialoog etnograafilise 
praktikaga. Sedasi lõimisin oma väitekirja teoreetilisse raamistikku religioosse 
mõõtme mõnigate vanaemade elus, kuigi selle tähtsus ei olnud tööd alustades nii 
suur. Välitööd hõlmasid ka piiri ületamist minibussiga, millega reisijad sõidavad 
Petroskoi ja Tampere ning ka Petroskoi ja Helsinki vahet. See reaalajas toimunud 
piiriülene etnograafia [ingl k cross-border ethnography] osutus väga informatiiv-
seks, et tabada hargmaiseks vanaemaks olemise viiside skaalat ja mitmekesisust.
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Loodan, et olen seega kasutanud loominguliselt oma subjektiivsust uurijana ning 
Vene Karjala konteksti ja Soome-Venemaa hargmaiste protsesside konteksti 
tundva „insaiderina“. […] Tegin mõlemal pool piiri üksikasjalikke etnograafi-
lisi intervjuusid 31 naisega, kohtudes osaga neist mitu korda. Kolmest naisest 
kujunesid järk-järgult mu kesksed vestluskaaslased. Intervjuudes keskendusime 
naiste elulugudele, nende lapsepõlve aastatele, emadusele, vanaemaks olemise 
kogemustele, pereelule ning töökogemustele.

Tiaynen, Tatiana 2013. Babushka in Flux. Grandmothers and Family-Making 
Between Russian Karelia and Finland. Acta Electronica Universitatis Tamperen-
sis 1311. Tampere: Tampere University Press, lk 24–25.

Tänapäevast inimeste suurt liikuvust arvestades kasutavad uurijad teisigi 
meetodeid, mille tuum seisneb selles, et mobiilsete inimeste uurimisel tu-
leb ka uurijal nende eluviisi imiteerida. Barbara Czarniawska (snd 1948) 
on nimetanud oma meetodit varjuna järgnemiseks (ingl k shadowing), 
mis lühidalt öeldes tähendab valitud inimeste varjuna saatmist nende iga-
päevastes toimetustes mingil kindlal perioodil. Põhimõtteliselt ei hõlma 
varjuna järgnemine osalemist, kuigi seda võib olla kohati raske eristada 
osalusvaatlusest. Varjuna järgnemine sobib nt selliste tegevuste vaatlemi-
seks, kus uurija oskustest jääb osalemiseks väheks, sest tegevused nõua-
vad spetsiifilisi oskusi või teadmisi.

Meetodit on enda tarbeks kohandanud Lisa Wiklund (snd 1981), uurides 
igast ilmanurgast Brooklynisse (NY) Williamsbury elurajooni tulnud noori, 
kes soovisid töötada sealses loomingulises keskkonnas. L. Wiklund kesken-
dus Jaapani päritolu noortele, kelle igapäevased rutiinid sisaldasid sülear-
vutiga kodus või kohvikus töötamist ning erinevaid kohtumisi. Wiklund ei 
kirjelda oma meetodit varjuna järgnemisena, kuna ta oli sunnitud osalema 
uuritavate tegevustes suuremal määral – näiteks selleks, et teada saada, mis 
hakkab edasi juhtuma. Ta nimetab oma tegevust peegeldamismeetodiks:

Sellist osalusvaatlust võib pidada peegeldamisele sarnanevaks praktikaks selles 
mõttes, et välja ebamäärasus ja üldjoonelisus panid mind jäljendamamõningaid 
vabu ja spontaanseid tegevusviise. […] Minu välitööd meenutasid sõna otseses 
mõttes varem kokkulepitud kohtumiste jada. Püüdes uurida inimesi, kes orga-
niseerivad oma elu läbi kohtumiste, pole halb idee teha uurijal sedasama. […] 
Tegevused, millega minu informandid hõivatud olid, ei meenutanud üldse kella 
üheksast viieni toimuvat töötamist. Soovides neid uurida, pidi minu graafik 
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olema sama paindlik kui nende oma. […] Mõnes mõttes tähendab see arvesta-
mist tüüpilise etnograafilise soovitusega, et uurija peaks kohanema uuritavate 
eluga ja proovima kogeda isiklikult samu asju mida informandid – sellisel mää-
ral, kui see on võimalik. Antud juhul tõi see kaasa suhteliselt palju stressi ning 
ebakindlust, mis oli informantide igapäevaelu loomulik osa. […] Samal moel 
nagu minu informandid pidid jahtima töökohti, pidin mina jahtima informante. 
Nii nagu nemad leidsid kontakte pidudel ning sõprade ja tuttavate kaudu, tegin 
seda ka mina. Otsisin endale meelega piisavalt informante, et see võimaldaks 
mul jälgida neid Williamsburgis selle asemel, et jälgiksin väiksemat arvu inimesi, 
kuhu iganes nad ka ei läheks.

Wiklund, Lisa 2012. Creative Cosmopolitanism. New Fields of Work Require 
New Fieldwork. – Where is the Field? The Experience of Migration Viewed 
through the Prism of Ethnographic Fieldwork. Studia Fennica Ethnologica 14. 
Toim. Laura Hirvi, Hanna Snellman. Helsinki: Finnish Literature Society, 
lk 118, 120–121.

Wiklundi valitud lahendus näitab, et ka liikuvate inimeste uurimisel ei 
tasuks võtta mitmepaikseid välitöid ainuvõimaliku lahendusena, vaid igal 
üksikjuhul tuleb eri lähenemiste plusse ja miinuseid eraldi kaaluda. Wik-
lund eelistas järgneda uuritavaile spontaanselt ning paindlikult, aga seda 
ainult kindlas piirkonnas. Nii oli välitööde põhirõhk ühel linnaosal, kuigi 
lisaks sellele külastas Wiklund Jaapanis paiku, mis erinevatel põhjustel 
olid uuritavaile tähenduslikud. See võimaldas tal vaadata Jaapanit uuri-
tavate vaatevinklist, pakkudes samas konteksti juba tehtud intervjuudele 
ja lähtekoha uutele vestlustele ning küsimustele.

Sarnast meetodit – koos uuritavatega (looduses) liikumist või uuritavaile 
tähenduslike paikade külastamist – on kasutanud ka mitmed kohapäri-
muse või inimeste ja paikade suhete uurijad. Mõnikord on nende välitööde 
eesmärgiks leida maastikult teatud kohad, mis on juba kõneks olnud või 
millel on seos kindlate minevikuliste lugudega. Teisalt pakub uurijatele 
huvi ka see, millisena nähakse paikade ja keskkonna tähendust tänapäe-
val (vt Lona Pälli kogemuslugu). Koos kõndimine – olgu see siis linna-
keskkonnas või looduses – hõlbustab inimesel ümbritseva tähendusest 
rääkida ning aitab sõnastada kogemusi, mis on seotud kindlate hetkede 
või kohtadega. Neid võib olla raske sõnadesse panna intervjuu käigus, mis 
leiab aset teises keskkonnas.
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Mitmepaiksusega seotud väljakutsed

Mitmepaiksele lähenemisele on saanud osaks nii ülistusi kui ka rida vas-
tuväiteid: välitööde mitmepaiksus toob kaasa nii teoreetilisi kui ka prak-
tilisi väljakutseid. Osaliselt on probleemid sarnased ühes kohas tehtavate 
välitööde omadega, võib-olla lihtsalt veidi võimendatumad. Üks mitme-
paiksete välitööde suurimatest väljakutsetest on välja ja uurimuse pii-
ritlemine sellisel viisil, et saadud materjal vastaks uurimisküsimusele ja 
uurija oleks võimeline nähtust jälgima. On kritiseeritud mitmepaiksete 
välitööde liigset pürgimist holismi poole. Lähenemise eesmärgiks ei ole 
siiski luua kõikehõlmavat kirjeldust uuritava nähtuse kohta, vaid pigem 
pakkuda sellele mitu vaadet, jälgida nähtuse ning erinevate paikade põi-
mumist, leppides sellega, et välja piiritlemine on alati mingis mõttes mee-
levaldne. Tasub arvestada ka sellega, et mitmepaiksed välitööd võtavad 
rohkem aega ja muid ressursse kui ühes kohas tehtavad välitööd ning et 
uuritavate ootused erinevatel väljadel võivad olla üksteisega vastuolus. 
Uurimuse rahastamine võib osutuda keerulisemaks, kui rahastajad oota-
vad praktilisi tulemusi kindla rahvusriigi kontekstis.

Mitmepaiksete välitööde läbiviimine – nagu ka teiste välitöömeetodite 
kasutamine – peaks alati olema kaalutletud otsus. Probleemide enneta-
miseks võiks pöörata rohkelt tähelepanu uurimiskoha või -kohtade vali-
kule. Võimaluste rohkuse juures tuleb teha põhjendatud otsus: milliseid 
kohti hõlmata, millises järjekorras liikuda ning mida välja jätta. Üheks 
riskiks on peetud ka seda, et liiga jäigalt või laialt tõlgendatuna võivad 
mitmepaiksed välitööd vähendada kultuuri või nähtusesse süvenemise in-
tensiivsust ja põhjalikkust. Kuid nagu eelpool välja toodud – kui uuritav 
nähtus ja/või inimesed on selgelt seotud mitme kohaga, tasub mitmepaik-
seid strateegiad kasutada, arvestades sealjuures nii kontekstide vahelisi 
seoseid kui ka lokaalset eripära.
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Ülesanded

Ülesanne 1.
Mõtle välja uurimusküsimus, mille uurimiseks võiks olla otstarbekas var-
juna järgnemise meetod. Selgita, mis põhjusel.

Ülesanne 2.
Tutvu peatüki esimeses tekstiaknas kirjeldatud Tiina Sepa uurimusega 
ning too selle näite abil välja mitmepaiksete välitööde plusse ja miinuseid.
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Refleksiivsust ehk enesekohasust (ingl k reflexivity) tavatähenduses 
on määratletud eneseteadlikkuse, enesele viitamise või eneseanalüüsi-      
protsessina. Välitöösituatsioonis ja uurimisprotsessis tervikuna tähistab 
refleksiivsus uurija kohaloleku ja väljal asetleidvate kohtumiste vastas-
tike mõjude teadvustamist ja analüüsimist. Refleksiivne uurija vaatleb 
oma isikut, rolli, valikuid ja välitöödel kujunevaid suhteid ning analüüsib 
nende mõjusid uuritavaile, uurimisprotsessile ja selle tulemusele. Ühelt 
poolt aitab refleksiivsus käituda konkreetses uurimissituatsioonis sobi-
valt − nt valida erinevate eneseesitlusviiside vahel või teha uurijaeetikaga 
seotud otsuseid. Teisalt on refleksiivsus vahendiks, mis aitab uurijal aru 
saada sellest, missugustes tingimustes on allikad loodud. Refleksiivne     
uurija tegeleb teadlikult allikaloome analüüsimisega. Miks kujuneb uuri-
mismaterjal selliseks, nagu ta kujuneb? Ühtlasi on oma rollide, valikute ja 
kohtumiste analüüsimine ning avamine vajalik, et asetada ennast ja oma 
uurimistulemusi laiemasse konteksti. Refleksiivse folkloristi eesmärgiks 
on teha uurimise lähtekohad ja uurimisprotsess läbipaistvamaks ning 
mõistetavamaks uurimuse auditooriumeile.
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Refleksiivsus ja arusaamad uurija rollist

Uurija eneseteadlikkus on alati mingil määral osa materjali kogumise, 
tõlgendamise ja esitamise protsessist. Siiski kirjeldavad tänapäeva kul-
tuuriuurijad sageli refleksiivsust enda uurimistöö teoreetilise ja metodo-
loogilise lähtekohana ning teadlikult valitud lähenemisviisina. Mida selli-
sel juhul mõeldakse?

Vaated uurija rollile uurimisprotsessis ja sellega seotud refleksiivsuse 
kontseptsioonile on kujunenud suuresti kahe tunnetusteoreetilise taust-
süsteemi – positivismi ja postmodernismi – mõjuväljas. Positivismiga 
seostub vaatepunkt, mille järgi on informatsioon – nt folklooritekstid – 
valmis kujul ootamas, et uurija selle väljalt üles korjaks. Välitööde tegija 
peab materjali pelgalt kokku koguma ja seda vahendama. Uurija sihiks 
on uurimistulemuste esitamisel võimalikult nähtamatuks jääda. Selle 
arusaama järgi pole kuigi suurt vahet, kes folkloori kogub: kogumise tu-
lemusele – tekstile – selles olulist mõju ei nähta. Postmodernism see-
vastu tähistab teadmise loomise seisukohast piiride hägustumist subjekti 
ja objekti vahel – üks võib muutuda teiseks. Selle vaate järgi ei ole olemas 
eelarvamustest vaba teadmist ega teadust. Uurimismaterjal ei oota valmis 
kujul üleskorjajat, vaid tekst luuakse konkreetses välitöösituatsioonis. Va-
jalik on analüüsida väljal asetleidvate kohtumiste mõju, sest sellest sõl-
tub, millist materjali õnnestub talletada ja milliseid järeldusi saab talle-
tatu põhjal teha. Kaasaegseid arusaamu refleksiivsusest seostatakse sageli 
just postmodernse käsitlusega teadmiste loomise protsessidest.

Ingliskeelse teadusmaailma kultuuriuurijate seas võis postmodernismist 
mõjutatud nn refleksiivset pööret täheldada 1960.–1970. aastatel. 
Seoses postkolonialismiga kutsuti uurijaid üles refleksiivsusele ning 
tolleaegses kontekstis tähendas see, et teisi uurides tuleks vaadelda kõrvalt 
ka iseenda suhet uuritavaga. Uurija enesekohasuse vajadus seostati 
küsimustega välitöödel kogutu kvaliteedist ja meetodite arendamisest, 
kuid ka küsimusega uurijaeetikast. Hiljem on arusaamu refleksiivsusest 
kujundanud 1980. aastatel samuti ingliskeelset teadusmaailma esindavate 
kultuuriantropoloogide seas esile kerkinud arutelu nn kultuurikirjutuse 
(ingl k writing ethnography või writing up) teemadel. Kui 1960. lõpul 
ja 1970. aastatel keskendusid uurijad peamiselt eneseteadlikkusele ja 
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-analüüsile välitööprotsessis, siis nüüd hakati pöörama tähelepanu ka 
sellele, kuidas tuleks välitöökogemus üle kanda kirjalikku vormi. Oluliseks 
aspektiks sai uurija kohaloleku nähtavaks tegemine lugejaile.

Kultuuriuurijate arusaamu refleksiivsusest on mõjutanud ka feministlik 
teooria. Naisuurimisest lähtuvad uurijad on näinud refleksiivsuses lahen-
dust nii uurijaeetikaküsimustele kui ka uurija jõupositsioonile uuritavate 
suhtes. Viimase all mõeldakse, et uurija on see, kes „allutab“ uuritava enda 
uurimishuvidele ja loob tõlgendusi, mis on alati teatud määral mõjutatud 
tema isikust ja sotsiokultuurilisest taustast (s.o sugu, rahvus, vanus, sot-
siaalne staatus jm). Refleksiivsus aitab uurijal seda jõupositsiooni avada. 
Seejuures rõhutatakse naisuurimises ühtviisi olulisena nii uurija isiku as-
jakohase tausta ning väljal asetleidvate kohtumiste mõjude analüüsimist 
ja esitamist kui ka uurija rollist tulenevate valikute, s.o uurimisobjektide, 
probleemipüstituste ja analüüsimeetodite paigutamist teistsuguste uuri-
misteemade, küsimuste, teooriate, meetodite ning teiste uurijate käsit-
luste kõrvale (vt ka ptk-st Autoetnograafiline lähenemine Donna Haraway 
käsitlust paigutatud teadmistest).

Refleksiivsuse ideede esilekerkimine folkloristikas seostub rahvaluule 
esituskeskse uurimisega, st tähelepanu pööramisega pärimuse situatiiv-
sele kontekstile, kasutamisele ning tähendusele. Eestis elavnesid arute-
lud folkloristi isiku ja rolli mõjudest 1990. aastatel, mil pärimustekstidele 
keskenduva uurimistöö kõrval hakati järjest enam tähelepanu pöörama 
sotsiaal- ja kultuuriantropoloogiast mõjutusi saanud uurimissuunale, mis 
näeb folkloori kui protsessi ja kultuurikommunikatsiooni vahendit. Süs-
temaatilisemalt asuti analüüsima uurijate ootusi, valikuid, uurija ja uuri-
tavate suhteid ning teisi välitööde tulemust mõjutavaid tegureid (nt Anu 
Korbi töödes). Lisaks kaasaegsete välitööpraktikate ja omaenese tegevuse 
mõtestamisele avaldas folkloristide arusaamadele neist endist välitööde 
ja uurimistöö tegijatena mõju ka kriitiline pilguheit folkloristika aja-
loole. Nii kujunes mitmete uurijate (nt Ülo Valk, Kristin Kuutma, Janika 
Oras ja Andreas Kalkun) käsitlustes oluliseks küsimus representatsioonist 
ehk sellest, kuidas on uurijad varasemal ajal uuritavaid ja nende pärimust 
käsitlenud. Sedalaadi käsitluste kontekstis seostub refleksiivsus kultuu-
riuurija tegevuse ja kohaolu mõjude analüüsimisega nii olevikus kui ka 
minevikus, aga ka uurijate loodud kultuurikirjelduste kriitilise vaatlusega.
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Refleksiivsuse eri vormid 

Refleksiivsuse määr praktilises uurimistöös sõltub suuresti konkreetsest 
uurimissituatsioonist ja uurija oskusest teadvustada ja märgata erinevaid 
tegureid, mis mõjutavad uurimisprotsessi ja selles osalejaid. Selle, milli-
ses vormis ja millistel eesmärkidel uurija enesekohasust kasutab, tingivad 
teadusteoreetilised taustsüsteemid, millega ta oma tegevused seob – on 
see näiteks soouurimuslik lähenemine või küsimus representatsioonist. 
Ühtlasi sõltub uurija refleksiivsuse vajadus tema töö teemast ja uurimis-
küsimustest.

Tinglikult võib välitöösituatsioonis ning uurimisprotsessis tervikuna eris-
tada järgnevalt nimetatud refleksiivsuse vorme.

Esiteks võib uurijale tulla kasuks, kui ta teadvustab enda ja uuritavate 
tausta sarnasusi ja erinevusi. Kontakti loomist mõjutavad sugu, vanus, 
rahvus, päritolu, akadeemiline staatus ja ka sellised sotsiaalsed rollid nagu 
lapsevanem või lastetu, abielus või vallaline. Niisamuti võib uurijale tulla 
kasuks oma kogemuste, hoiakute, teadmiste ning muude kultuuritaus-
tast ja elukäigust tulenevate mõjude teadvustamine ja analüüsimine 
seoses uurimisteema valikuga, suhtumisega uuritavaisse ning loodavate 
tõlgendustega.

Teiseks võib osutuda otstarbekas pöörata tähelepanu sellele, millist mõju 
avaldavad uurimisprotsessile, selles osalejaile ning selle tulemusele väli-
tööde aeg ja koht, asjaosaliste käitumine ja väljaütlemised, kohtumistest 
tulenevad emotsioonid, juuresviibivad kolmandad isikud vm konkreet-
sest situatsioonist tulenevad tegurid.

Kolmandaks on oluline teadvustada uurija rollist tulenevate valikute ja 
töövahendite (uurimisteema, eesmärgid, välitöömeetodid, teoreetiline 
raamistik) mõju nii allikaloomeprotsessile, materjali analüüsile, tule-
muste esitamisele kui ka väljal kujunevatele suhetele ning uuritavaile.
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Refleksiivsus praktilises uurimistöös

Folkloristliku uurimistöö tegija võib leida refleksiivsusest abi kõigil oma 
töö etappidel – nii välitöödeks valmistumise faasis, välitöödel kui ka hil-
jem kogutut analüüsides, uurimistulemusi esitades ja materjali arhiivi üle 
andes. Järgnevalt on toodud mõningaid nüansse ja näiteid sellest, millis-
tel eesmärkidel ja kuidas on võimalik refleksiivsust praktilises uurimis-
töös kasutada.

Välitöödel põhinevat uurimistööd võib alustada sellest, et vaadelda krii-
tiliselt enda või teiste uurijate varasemaid välitöökogemusi ja/või varem 
tehtud uurimistööd. Nii saab uurija aimu, millised tegutsemisviisid on en-
nast õigustanud ja millised mitte, ning otsustada, missuguseid meetodeid 
ja lähenemisviise tasub oma töös rakendada.

Kommenteerides oma artiklit “The Self-Conception of the Setu Woman 
Ksenia Müürsepp”, analüüsib Merili Metsvahi oma dissertatsioonis enda 
arengut uurijana järgmiselt:

Nagu artikli sissejuhatuses kirjutan, ajendas mind uue metodoloogia otsingutele 
asjaolu, et ma ei olnud rahul oma eelmises artiklis kasutatud lähenemisega, mil-
les inimene näis olevat taandunud eksperimendi vahendiks ja intervjueerijate 
mõju intervjueeritavale oli sedavõrd ilmne, et avaldus koguni püha Jüri legendi 
žanrilise nihkumisena intervjueeritava teadvuses. Sellise lähenemise juures näis 
mulle, et Ksenja ei saa üldse sõna, ja mul tekkis suur soov analüüsida mõnda 
sellist intervjuu osa, milles ta ei kõnele midagi mitte meie nõudmisel, vaid valib 
nii teema kui žanri täiesti ise.

Metsvahi, Merili 2007. Indiviid, mälu ja loovus: Ksenia Müürsepa mõttemaa-
ilm folkloristi pilgu läbi. Dissertationes Folkloristicae Univesitatis Tartuensis 10. 
Tartu: TÜ Kirjastus, lk 34.

Kontakti saavutamisel ja usalduslike suhete loomisel uuritavatega sõltub 
uurija edu suurel määral sellest, mida ta endast ja oma eesmärkidest neile 
avab ning mil viisil ta seda teeb. Seega tasub uurijal enne potentsiaalsete 
uuritavatega ühenduse võtmist mõelda, kuidas võiks vastaspoolele mõ-
juda üks või teine eneseesitlusviis. Abi on uuritavate kultuuriruumi ning 
kommunikatsioonisüsteemi puudutavate eelteadmiste hankimisest ja 
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oma tegevuste kohandamisest vastavalt sellele (vt ka ptk-d Uurija suhe 
uuritavatega ja Oma ja võõra rühma uurimine).

Anu Korb (snd 1950) põhjendab oma eneseesitlusviisi valikut välitöödel Si-
beri eestlaste seas järgmisel moel:

Oma küsitletavatele Venemaal olen end esmalt tutvustanud eesnime pidi ja Ees-
timaa eestlasena, kes töötab Tartu muuseumis (kohalike kõnepruugis muzeis) 
ning kogub sinna ka materjali. Minu töökoha ametlik nimetus – Eesti Kirjandus-
muuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv – ei ole Venemaa eestlaste külakogukonnas 
üheselt mõistetav. Sõna „arhiiv“ ei seostu Venemaa eestlastele üldjuhul pärimus-
materjali hoiukohana, vaid pigem paigana, kust võib leida andmeid repressee-
ritute kohta. Materjali kogumine muuseumi tarvis on Venemaal üldarusaadav, 
kuid nimetus „kirjandusmuuseum“ on kindlasti eksitav. 

Korb, Anu 2005. Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas: folkloristliku välitöö me-
toodilisi aspekte. Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia 9. Tartu: TÜ 
Kirjastus, lk 112.

Enese kohaloleku ja oma tegevuste mõjude analüüsimisest välitöösituat-
sioonis võib sõltuda, millist materjali õnnestub koguda. Näiteks kui uurija 
ei teadvusta oma kogemuste ja arusaamade mõju esitatavatele küsimus-
tele, võib kogutav materjal kujuneda väga ühekülgseks või jäädagi peegel-
dama uurija vaatepunkti.

Soome folklorist Satu Apo (snd 1947) kirjeldab, kuidas ta enda valikuid 
teadvustades oli sunnitud muutma uurimisstrateegiat ja täiendama küsi-
mustikku, et pääseda ligi mitmekülgsemale materjalile:

Tähele pannes, et enamik minu materjali ja minu poolt kasutatud ajaloouurimus-
test sisaldavad vaid väga vähe viiteid alkoholikasutamise probleemidele, jäin 
mõtisklema omaenda ja uurimismaterjali suhte üle. Kuna minu suhe alkoholi-
tarbimisse on pingevaba ja positiivne, olin sunnitud arutama oma kogemuste ja 
hoiakute mõju üle teemade valikutele ja tõlgendustele. Kas ma ei tahtnud või 
polnud võimeline tähele panema rahvapärase joomise pimedaid, patoloogilisi 
külgi? Et vältida liiga harmoonilise pildi konstrueerimist soomlaste traditsioo-
nilisest joomisest, lisasin 1989. aasta alkoholiküsimustikku mitmeid küsimusi, 
mille abil püüdsin saada teavet alkoholismi ja alkohoolikute osa kohta külakogu-    
konnas. 
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Apo, Satu 2003. Rahvapärase mõtteviisi uurimine arhiivi- ja küsitlusma-
terjali abil. – Pärimus ja tõlgendus. Artikleid folkloristika ja etnoloogia teooria, 
meetodite ning uurimispraktika alalt. Koost. Tiiu Jaago. Tartu: TÜ Kirjastus, 
lk 230–231.

Iga uurimistöö toob esile kontekstispetsiifilisi eetilisi väljakutseid. Reflek-
siivsusest võib uurijal olla abi nii uurijaeetikat puudutavate probleemide 
ennetamisel kui ka juba esilekerkinud pingesituatsioonide lahendamisel. 
Oma kohaloleku, eesmärkide, kohtumiste ja laiemalt uurimissituatsiooni 
analüüsimine aitab uurijal mõista või vähemalt aimata uurimistöö mõju 
uuritavate ja nende lähikondsete igapäevaelule, heaolule, privaatsusele ja 
eneseväärikusele. Refleksiivsus hõlbustab otsuste tegemist nii välitööde 
protsessis, uurimistööd kirjutades, tulemuste esitamisel kui ka kogutu ar-
hiveerimisel, näiteks kui on vaja kaaluda, kas tuleb tagada vaadeldavate/
intervjueeritavate anonüümsus või tasub eelistada viitamist konkreetse-
tele isikutele (vt ka ptk Uurijaeetika > Materjali analüüs ja tulemuste esi-
tamine).

Materjali analüüsi ja uurimistulemuste esitamist silmas pidades tasub 
uurijal teha ka välitöömärkmeid ja kirjutada päevikut. Välitööde kon-
teksti talletamise kõrval aitavad need mõtteid korrastada ning seeläbi 
märgata ja teadvustada enda osalust. Nii on hiljem lihtsam meenutada, 
millistes situatsioonides uurimisallikad loodi ning mis oli ühe või teise 
uurimisprotsessis tehtud valiku ajendiks (vt ka ptk Välja dokumenteerimi-
ne: märkmed ja välitööpäevik). Ühtlasi võib päevikutekstide üle lugemine 
aidata otsustada, milliseid uurija eneseteadlikkuse vorme ja eneseanalüü-
si etappe tasub lahti kirjutada uurimistulemustes.

Oluline on teadvustada, et seda, millise pilguga uurija oma allikaid vaa-
tab, võivad mõjutada nii tema varasemad kogemused seoses uuritava 
nähtusega, tema kultuuritaust, maailmavaade, eelarvamused ja väärtus-
hinnangud kui ka otseselt välitöödel kogetust tulenevad emotsioonid ja 
hoiakud. Näiteks on oht, et kui uurija võõrast rühma või kultuuri uurides 
distantseerub materjali analüüsietapis liigselt välitöösituatsioonist või ei 
oska näha oma kogemuse ja tausta mõjusid enda vaatepunktile, võivad 
tema järeldused uuritavate elukogemusega mitte kokku sobida. Seda on 
kirjeldanud Aet Annist oma analüüsis „Rikkus kui patoloogia“, mis ilmus 
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2014. aastal ajakirjas Vikerkaar (nr 9, lk 106–112). Ta kritiseeris, kuidas 
mõtestas miljardärist antropoloog Sigrid Rausig enda 1993.–1994. aastal 
Lääne-Eesti maapiirkonnas tehtud välitöid. Rausig andis oma uurimis- ja 
kirjatöödes tollase eestlase tavapärasele elule tähenduse, mis ei haaku-
nud kuigivõrd uuritavate kogemusega. Siinse elu iseloomustamiseks kor-
duvalt välja toodud materiaalne vaesus ja kehv toit on hinnangud, mis 
võrsusid Rausingu varasema elukogemuse pinnalt, kuid ei aita tegelikult 
mõista üleminekuaegset Eesti ühiskonda ja sotsiaalsetes vahekordades 
toimunud olulisi muutusi. 

Teisalt jällegi võib refleksiivsusest olla abi materjali analüüsiks vajaliku 
distantsi loomisel. 

Järgnev näide Moon Meieri kogemusest illustreerib seda, kuidas saab 
refleksiivsust kasutada materjalist distantseerumiseks juhul, kui uurija 
emotsionaalne suhe uurimismaterjaliga on väga tugev: 

Uurimismaterjaliga emotsionaalsel ja isiklikul suhestumisel on oht kaotada enese 
uurijarolli piirid, nii, et empaatia laieneb uuritava kirjelduskeele ülevõtuks ning 
poolehoiuks, mis ei lase vajalikul määral distantseeruda ka analüüsitasandil. 
Uurijana on minu jaoks olnud oluline teadvustada, et olen jutuvestmisliikumises 
osaline ja ka poolehoidja. Olen paljudest Terje ja Andrási seisukohtadest ning 
vaadetest siiras vaimustuses ning need on mind isiklikult mõjutanud. Teadlikkus 
emotsionaalsest seotusest on kummatigi see, mis on aidanud luua kirjeldamiseks 
vajalikku distantsi […]. 

Meier, Moon 2013. Kuidas tõlkida kogemust: kohtumine, emotsioon ja 
akadeemiline kirjutus. – Kogemus, taju, keha: uurimusi noorteadlastelt. Vana-
VaraVedaja 8. Koost. Kaisa Kulasalu, Lona Päll, Kaija Rumm. Tartu: Tartu 
Nefa Rühm, lk 147.

Uurimistulemuste esitamise etapis saab uurija kasutada enesekohasust 
selleks, et otsustada, milliseid uurimisprotsessiga seotud kontekste on 
otstarbekas uurimuses avada. Refleksiivne kultuuriuurija kirjutab ena-
masti mina-vormis ka uurimistulemustesse sisse, mil viisil on tema 
kohalolek ja valikud tulemusi mõjutanud. Seda peetakse vajalikuks, et 
uurimuse lugejad näeksid protsessi, milles on sündinud uurija materjal 
ja järeldused, ning saaksid nii otsustada tulemuste tõsiseltvõetavuse üle. 
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Teisisõnu, kui autor selgitab uuritavat nähtust, teema- ja probleemipüs-
tituse ajendeid, uurimuse teoreetilisi lähtekohti ning välitöö- ja analüü-
simeetodite valikut, võib ta ühtlasi lisada infot enda ja uuritavate isikute 
identiteetide, kujunenud suhete, välitöösituatsioonide või uurijaeetikaga 
seonduva kohta. Niisamuti võib uurija peegeldada oma isiklikke hoiakuid, 
kogemusi ja eelteadmisi seoses uuritava teemaga. Siiski ei ole kõigi nende 
uurija kohaloleku ja eneseanalüüsiga seotud aspektide avamine alati põh-
jendatud. 

Uurija eneseteadlikkuse ja -analüüsi ühe või teise aspekti avamine            
uurimistulemustes õigustab end vaid sinnamaani, kuni see on seotud 
uurija huvifookuses oleva nähtustevälja ja uurimiseesmärkidega ning ai-
tab nende mõistmisele kaasa. Oluline on jälgida, et uurija taotlus  „olla 
refleksiivne“ ei taanduks liigseks enesepeegelduseks.

Viimaks võib refleksiivsus uurimisprotsessis hõlmata ka uuritavailt saa-
dud tagasiside kaasamist otsuste tegemisse (vt ka ptk Uurija suhe uurita-
vatega). Näiteks võib see olla vahendiks, mis näitab uurijale kätte mater-
jali esitamiseks sobiliku lähenemisviisi ja tekstuaalsed tehnikad. 

Kirjutades 2007. aastal magistriväitekirja „Aines ja lähenemisviis. Sissevaa-
teid tänapäeva eestlaste sünnipäevapärimusse: teadusteksti loome prob-
leeme“, kogesin, et kui uurimismaterjal seisab uurimuse sihtrühmale elu-
liselt väga lähedal, on oma kohaloleku ja uurimissituatsiooni vastastikuste 
mõjude teadvustamisest ja analüüsimisest allikate loomise protsessis kasu 
ka selles mõttes, et see võimaldab selgitada välja uurimuse lugejaskonna 
võimalikke ootusi:

Aastatel 2002–2007, kui uurisin kaasaja eestlase sünnipäevatraditsioone, koh-
tusin probleemiga, et viis, kuidas ma oma järeldusi esimestes artiklites esitasin, 
tekitas asjaosalistes vastakaid tundeid – uurimuse lugejad (kaasaja eestlased) ei 
tundnud oma kogemust minu poolt kirjapandust ära. Probleemile leidsin leeven-
dust refleksiivsusest. Enda kohaloleku ja uurimisprotsessi vastastikuste mõjude 
teadvustamise ja analüüsi kaudu välitöösituatsioonis (jälgides uurimuses osale-
jate reageeringuid minu esitatud küsimustele ning sünnipäevadega seotud hin-
nangutele) jõudsin oma materjali puhul esitusviisini, mis aitas leevendada selle 
elulähedusest tulenevaid pingeid. […] Üks näide, kus eksisin hinnangu andmisel 
uuritavale, seostub üleskutsega, mille koostasin ja saatsin internetifoorumisse, 
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et koguda andmeid avatud küsimustikuga. Negatiivse tagasiside andis lause  
„Materjal, mida uurin, on sünnipäev kui üks olulisemaid tähtpäevi tänapäeval.“ 
Selline hinnang uuritavale ei arvestanud nendega, kelle kohta see väide ei kehti, 
ning kutsus seetõttu esile kriitika üleskutse lugejate seas. Nii see vahejuhtum kui 
ka mitmed vastused, mis küsimustikule sain (nt kõik sünnipäevad on erinevad: 
ei ole olemas tavalisi sünnipäevi vm), juhtisid tähelepanu sellele, et sünnipäeva-
kogemuses on vahetu kogemuse osakaal ja tähendus suurem võimalikest uurija 
poolt tehtud üldistustest. Mõistsin, et tänapäeva omakultuuri sünnipäevapäri-
muse vahendamisel peaks uurija vältima kindlapiirilisi järeldusi ning et oluline 
on uurimistulemused esitada nii, et lugejad saaksid neist teha omi järeldusi. 
Ühtlasi näitas allikate loomise protsessi jälgimine ja analüüs, et uurimisainese 
elulähedusest tingitud pingeid aitab leevendada, kui vältida uurimustes selliseid 
üldistusele ning uurija poolsele hinnangule viitavaid sõnu nagu „tavaline“, „pea-
miselt“, „eranditult“, „olulisem“ jm. 

Pilt, Maili 2007. Aines ja lähenemisviis. Sissevaateid tänapäeva eestlaste sün-
nipäevapärimusse: teadusteksti loome probleeme. Magistritöö. Tartu: Tartu 
Ülikool, lk 53–54.
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Ülesanne

Loe käesoleva õpiku vahetekstidest Katre Koppeli kogemuslugu Algallika 
hingamise praktika uurimisest. Milliseid refleksiivsuse vorme ja millistel 
eesmärkidel on autor oma välitööde jooksul kasutanud? Kuidas on see 
teda uurimistöös aidanud?
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Välitöökogemus 2010. ja 2011. a 
suvel Kirna mõisas | Kristel Kivari

Alustasin materjali kogumist oma doktoritöö jaoks 2010. aastal. Mu huvil 
ei olnud kindlat fookust, tahtsin näha ja kuulda lugusid maakiirgusest, 
veesoontest, energiasammastest või asjust, millest mul polnud aimugi. 
Teemaga ma varem oluliselt kokku puutunud ei olnud, mu arsenalis oli 
ainult töö lähteks olnud vanem pärimus, muistendid maa-aluste haigu-
sest. Mind intrigeeris motiivide sarnasus: maapinnast lähtuv kahjustav 
mõju inimkehale, mis laiendatult puudutab ka üleüldist inimkeha ja kind-
late paikade vahelist suhet; vaadet loodusele, mis sisaldab erinevaid käi-
tumisnorme ja tähelepanekuid. Hiljem on mu huvid valdkonna tundma-
õppimise kaudu täpsustunud, ent siis tahtsin ainult jõuda inimesteni, kes 
mulle oma maailmast jutustaksid.

Teadsin, et suvel käib Kirna mõisas palju külastajaid, selle kohta olid il-
munud mõned ajaleheartiklid. Plaanisin mõisas ja pargis ringi vaadata 
ning tutvuda kohalike ravitsejatega, ent peamiselt tahtsin kõnetada teisi 
endasuguseid külastajaid eesmärgiga nende maailmapildi kohta midagi 
teada saada (eeldusel, et see on nende mõisa tulekuga seotud). Nii helis-
tasin ette ja läksin ühel laupäeva hommikul kohale. Minu saabumise tegi 
hõlpsaks see, et mõis oli tõepoolest külalisteootel, kohalikud ravitsejad 
Helle Anniko ja Henn Hunt olid avatud ja rõõmsad. Nad nägid minus, 
TÜ esindajas, võimalust mõisas toimuvale tähelepanu tõmmata ning oma 
õpetust ja sõnumit levitada. See on sageli esile tulev ebamugav olukord, 
mille lahendamiseks ei ole head viisi. Energiaentusiastid soovivad uurida 
ja populariseerida fenomeni, samal ajal kui folkloristid kasutavad sellest 
inimpoolt – lugusid, tõlgendusi ning nendevahelisi suhteid – ning näh-
tusele endale kuigivõrd tähelepanu ei pööra. Uurijal tuleb laveerida kahe 
maailma vahel: küsimus ei ole mitte stigmatiseerimises (raamistik, milles 
arutelud uurijaeetika üle enamasti käivad), vaid lugude ja maailmade tõl-
gendamises, nende eraldamises lugude rääkijate huvidest ja motiividest, 
ükskõik kui detailitäpne etnograafiline kirjeldus ka poleks. Sellele vaate-
punktile annab õigustuse ja eelise kehtivat paradigmat toetav akadeemia. 
Hiljem maakiirgustega edasi tegeldes, kui piiri välitööde ja huviala vahele 
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on olnud raske tõmmata, on minu ebamugavustunne üksnes suurenenud: 
see jääb hallile alale moraalses tervikutundes, mis laguneb, kui vahetada 
vaatepunkte nagu jõe erinevaid kaldaid. See puudutab väga sügavalt mo-
raalset vastutust maailma mitmekesisuse eest: tunne, mis niihästi pidur-
dab kui inspireerib.

Küsimus ei ole ka uuritava idealiseerimises: usk on konfliktide ja sõdade 
allikas ja nõnda on ka selles kindla kaanonita mõttevoolus erakordseid 
pingeid. Omavahel võistlevad autoriteedid, grupeeringud, vaatepunktid 
ja pühadused. Kes on rahamaias, kellel on kõvemad energiasambad, kes 
peab teisi ullikesteks või petisteks. Vitsameeste maailmas on naisuurijal 
niihästi eelis kui takistus: olen taibanud, et olen liiga sageli „ära rääki-
mise“ pingeväljas. Aga mis siis, kui nad lihtsalt manipuleerivad või valin 
ise oma kompassi järgi neid, kellega rääkida? Maailma lihtsamad lõimed 
tulevad hästi välja, ent kas ja kuidas sellest rääkida?

Kui Helle Anniko veel mõisas külastajaid vastu võttis, tuldi sinna sageli 
ekskursioonibussidega. Suur grupp paigutati esmalt mõisa kesksaali is-
tuma, kus Helle pidas neile sissejuhatava loengu. Loeng sisaldas ülevaadet 
mõisa ajaloost, Helle sattumisest sinna, samuti ta nähtamatuteks kaaslas-
teks olevatest munkadest. Viimasega pandi proovile inimeste üleloomu-
likkuse-närv: „Kes näeb, see näeb!“. Just see lõi mõisas valitsevale muis-
tendimaailmale kammertooni, sest tihti tulid Hellega rääkima inimesed, 
kellel oli toolil istudes mingi eriline tunne – keda üleloomulik maailm oli 
sõna otseses mõttes puudutanud. Kikitasin sel puhul kõrvu, ent enamasti 
oli tegemist intiimse, häbeliku kogemusega, kuhu kõrvaltkuulaja ei sobi-
nud.

Edasi jätkus ekskursioon Henn Hundi juhendamisel mööda energeetili-
selt aktiivseid punkte, kus Hennu lihvitud maailmavaateliste juhtnööride 
kaudu süveneti, mediteeriti ja manati silme ette ning kehasse oodatavaid 
või ootamatuid impulsse. Olin grupis ning taaskord kikitasin kõrvu, lootes 
kuulda inimeste kogemusi, mingit tekkivat arutelu. Peale mõne naeruse 
või pilkava kommentaari muud ei juhtunud. Inimesed avanesid üksnes 
Hennuga eraldi vesteldes, nii nagu arstile räägitakse sellest, mida tavali-
selt jutuks ei võeta. Kui ringkäik umbes 7–8 punktis oli tehtud, oli grup-
pidel vaba aeg maja taga asuvas pargis jalutada ja kasutada tervendavaid 

221



III osa: Välja mõtestamine



Välitöökogemus 2010. ja 2011. a suvedel Kirna mõisas | Kristel Kivari

pinke oma organite raviks. Nii Henn kui Helle olid inimeste seas, neid 
nõustades, kätega eriliselt mõõtes või muidu rõõmsat seltskondlikku vest-
lust pidades.

Püüdsin leida kontakti külastajatega. Liitusin väiksemate seltskondadega, 
jälgisin, mida räägitakse ja mida tehakse. Mõnel inimesel oli kaasas pen-
del, millega pendliskaala kohal paiga välja tugevust mõõdeti. Kohtasin ka 
metallraamide kasutamist. Nende puhul oli enamasti tegemist valdkon-
nas hästi orienteeruvate inimestega. Ent peale nendega tuttavaks saamist 
ei võtnud jutt hästi vedu. Inimesed tahtsid süveneda, tunnetada ümbruse 
energeetikat, võib-olla terveneda, pidada iseeneses aru oma keha tund-
muste, vaimu avanemise ja muude, mulle teadmata lugude vahel. Tai-
pasin sealset liikumist vaadates, et need inimesed kannavad erakordset 
maailma: Helle ja Hennu autoriteet, inimeste ühelt poolt avatus ja tei-
salt sama suur suletus tekitasid minus uudishimu ja abitustunde. Vaata-
sin justkui akvaariumit, tahtsin pääseda kaladeni, ent ei pääsenud. Ehkki 
vähe, kohtasin ka vaenulikkust. „Jätke mind ometi rahule!“ oigas üks 
päikeseprillidega daam, kui temaga oma arust väga taktitundeliselt juttu 
tegin. Kohaletulnud võivad kanda suur muret ning minu omakasupüüd 
võib olla viimane piisk.

Nii saigi minu veidi naiivne enesekindlus mõisas ninanipsu. Sain oma ko-
gujakotti vaevalt mõne konfliktse loo: vahel provotseeris keegi valjult tee-
mal, et kas siis, kui ma midagi ei tunne, olen täiesti terve? Muidugi kuu-
luvad sellesse maailma konfliktid, ent ei moodusta kaugeltki selle sisu. 
Sisuni ma aga ei jõudnud, õigupoolest ei saanud ma midagi sellist, mida 
oma uurija vaatepunktist sisuna kasutada. Ometigi tajusin sisuka, rikka ja 
väga delikaatse maailma toimimist otse enese kõrval. 

Jõudsin hommikuti mõisa varakult. Seejärel istusime Hellega päikese 
käes tema jahedas mõisakabinetis. Ta oli laetud jutustaja. Vahel veeres 
jutuvoog nii, et ei söandanud seda diktofoni otsimisega katkestada. Ent 
sageli ka lindistasin. See oligi põhiline, mida nendest mõisakäikudest hi-
lisemaks kasutamiseks sain. Ta oli enesekindel ja avatud, ütles, et võin 
kõike oma töös kasutada, kuna ta räägib üksnes nii, nagu asjad päriselt 
on. Ometigi tean, et mitmed üsna naeruvääristavad ajaleheartiklid olid 
talle väga palju haiget teinud, ent võib-olla seisis tema enesekindlus just 
sellel trotsil. Loomulikult istusin ka ise pargi pinkidel, samuti vaatas ta 
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mind oma selgeltnägeva silmaga. Ta asetas puidust kolmnurga oma põl-
vedele ja vaatas läbi selle. Ütles, et mul on kopsudega probleeme ja istugu 
ma kindla aja kopsude pingi peal männipuu all. Nii muidugi tegingi ja 
mulle tundus, et mõne aja pärast kopsuprobleem veidi leevenes. Süve-
nesin sarnaselt pargi külastajatele oma kehalisse tunnetusse, mis pargis 
käimise perioodi jooksul tuntavalt muutus. Helle ütles selle peale, et saa-
vutan pargi energiatega järjest parema kontakti.

Olen veendunud, et üleloomulikkus ja loomulikkus on osad inimese ole-
muslikust tunnetusest, ent kuidas peaksin seda oma kirjutistes kajas-
tama? Tunnen, et olen analüüsil klassikalises valgustusaegses lõksus, kus 
kultuuri ja looduse vahele jääb epistemoloogiline hämarala, auk, mida 
paradigmaatiline teaduslik maailmapilt endasse mugavalt ei paiguta. Kui 
teiste inimeste kogemuseni jõuan vaid nende lugude kaudu, siis iseene-
ses neid kohti läbi elades tekib uus ring küsimusi: kas minu tunnetus sõl-
tub sealsest „muistendikeskkonnast“ ning ühele lainele saamine sealsete 
energiatega tähendab minu ümbersündi sellesse lugude maailma? See oli 
kindlasti nii. Aga mil määral? Miks need lood mõjusid just selliste impuls-
side kaudu? Müstiline maailm avanes mulle aeg-ajalt rohkem kui sealne 
inimeste maailm, ent kas ja kuidas seda ümber tõlkida, kasutada? See oli 
ju olemas, minu välitöökogemuses.

Hiljem, vitsaentusiastide seltsis korduvalt säärastel muistendimaastikel 
viibinuna mõistan, et selles valdkonnas rahvausundi keskset žanri kom-
paktse narratiivina tegelikult ei eksisteerigi. Mõnevõrra on isegi vägi-
valdne omistada sellele tegevusele just narratiivižanri nimetust. Ometigi 
kõnnivad inimesed maastikul süvenedes pidevas vaikivas häälterägas: 
kõnelevad autoriteedid, õpetused, soovid kuuluda ja eristuda, kehast 
lähtuvad impulsid, võib-olla midagi veel. See on traditsiooni keel, mida 
sääraste eksistentsi sügavalt puudutavate küsimuste puhul võib püüda 
õppida, ent ei pruugi kunagi hakata valdama see, „kes ei sünni veest ja 
Vaimust“. Muistend tekib abstraktsioonina kõigest sellest ning vormub 
looks alles Helle, selle maailma eestkõneleja suus. 
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Folkloor loob argitõelust, sageli ilma et me seda tähelegi paneksime. Folk-
loristlikud välitööd seevastu eeldavad folkloori märkamist ja nähtavaks 
tegemist. Uurija salvestab uuritavate tõelust, et kujundada sellest mater-
jali uurimistöö tarbeks. Uurimistöö eesmärgiks on uuritavate tegelikkust 
ja väljenduslaadi tundma õppida, kirjeldada ja mõista. See eeldab suhes-
tumist inimestega, kelle väljendused ja tavad uurijat huvitavad. Folklo-
risti suhe uuritavatega ongi välitöödel rajanevas uurimistöös võtmetähen-
dusega. Folklorist teeb välitöid paljuski uuritavate armust. 

Tuleb ette, et intervjueerija küsib küsimuse, mis sunnib või ärgitab vas-
tajat midagi esimest korda sõnadesse panema või inspireerib teda midagi 
sootuks uut looma. Näiteks tellis haritlane Paulopriit Voolaine (1899–
1985) laulik Anne Vabarnalt (1877–1964) seto eepose „Peko“ (1927) ja 
veel teisigi pikemaid värsivormis teoseid. Tavalisem on aga, et laulud, 
lood ja uskumused ning arusaamad elust eksisteerivad uurijast sõltumata. 
Ometi saavad need uue ja ainulaadse kuju iga kord, kui neid uurija palvel 
esitatakse. Sarnaselt sõltub konkreetsetes situatsioonis osalejatest ja on 
kordumatu ka iga spontaanne esitus, millest uurijal õnnestub osa saada.

Pikka aega EKMis töötanud Kristi Salve (snd 1942) mitmekülgsete uurimis-
huvide hulka kuuluvad läänemeresoome rahvaste folkloor, kultuurikontak-
tid ja etniline ajalugu. Eriti paeluvad teda liivlased ja vepslased, Eestis se-
tod. Salve on nende rahvaste juures korduvalt välitöid teinud ning õppinud 
selleks ka liivi ja vepsa keelt. Järgnevad väljavõtted pärinevad Kristi Salve 
välitööpäevikutest, mis kajastavad kirjandusmuuseumi ja Eesti Keele Insti-
tuudi folkloristide ekspeditsioone Setomaale (1972) ja Muhumaale (1974). 
Katkenditest tuleb välja, kuidas uurija ja uuritavad vastastikku üksteist tak-
seerivad ning kuidas uurija näeb uuritavate elus uurimisainest. Kaks esi-
mest katkendit on Setomaa ja viimane Muhu välitöödelt.

T. A-l sõnadest puudu ei tule, ta ütleb väga kindlalt eest ja teistel on talle kerge 
järgi laulda. Pulmalaulus räägib ta maaelust – tuleb talitada loomi virtsases 
laudas, mis rikub rõivaid jne. See on suunatud linnaneiust mõrsjale või antud 
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juhul linlaseks peetavale laulukogujale. Seda on märgata minu poole heidetud 
pilkudest, muigavatest ja uurivatest. Kuigi oleks tegemist pilkega minu kui maad 
mööda hulkuva linnauntsaka aadressil, on see siiski nii elegantses vormis, et 
solvuda on võimatu. Hakkan hoopis naerma. Pärast imetlevad naised, et kuidas 
ma kõigest aru sain. [...]

Kui mõned laulud juba lindil, pilgutas O. mulle silma ja ütles, et eks nüüd teised 
imesta küll, kui näevad, kui palju laule ma olen jälle saanud. Jäin vist äkki sähva-
tanud aimusest lahti sui. Arvasin õigesti – O. seletas, et nad ei tahtnud teistele 
midagi rääkida, ega nad igaühele käepärast võtta ole ja „sina oled juba nagu 
oma inimene“. […]

Kui S. talu uksest sisse astusin, oli pidu juba käimas. Laua taga, millel oli toidu-
poolise kõrval ka veini ja viinapudel, istus kuus vana naist. E. K. ütles: „Teile 
võib-olla tundub imelik, et vanaeided niimoodi viinapudeli ümber istu-
vad, aga noh, tühja kah!“ Pakuti mullegi ühte kui teist, aga mul polnud mahti 
süüagi, sest naistel kippus laul peale ja pidin vaatama, et aga magnetofon käima 
saada. Enamasti oli eestvõtjaks E. K., aga mitmeid eriti pikki Muhu laule vedas 
just S. J., kes ei teinud teist nägugi sellepärast, et oli neljapäeval väitnud ainult 
ühte laulu oskavat. Perenaine ise laulis teiste ainult nõrgal toetusel „Samburi 
linnas elas ka“ ja et see oli ringmängulaul, kippus veel vahepeal tantsima ja 
kutsus teisi ka, kuid nooremad ei võtnud vedu. Pidin kaks korda linti vahetama. 
[...] Kesköö paiku tahtis üks K. küla naine (kaasa see ei laulnud) koju minna, et 
metssigu hirmutada, kuid teised keelasid ja ta jäi, öeldes: „Las neil täna öösi 
jõulud olla!“ Metssead on siingi suur nuhtlus, arvati, et inimesed peavad varsti 
nende eest ära kolima. Pidu lõppes kella kahe paiku. 

Remmel, Mari-Ann (koost.) 1997. Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid 
aastaist 1878–1996. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest 
XIV. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 257, 262, 265. 

Käsitus, et välitöödel sünnib teadmine uurija ja uuritava(te) kohtumi-
sest, on kultuuriteadustes viimastel kümnenditel palju tähelepanu päl-
vinud. Ka folkloristikas on katsetatud, mil määral ja kuidas saab uurija 
kaasata uuritavaid ainese analüüsi ning kajastada seda mõttevahetust 
uurimistöö tulemustes. Folkloristid suhtuvad varasemast teadlikumalt 
sellesse, kuidas nad uuritava(te) öeldut ja tehtut tõlgendavad. Ühtlasi on 
teisenenud arusaamad välja olemusest ja piiritlemisest ning tähtsustu-
nud uurija isiklik suhe uuritavasse (vt ka ptk-d Välja mõiste, Oma ja võõra 
rühma uurimine ja Refleksiivsus). 
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Kirjeldatud suundumused illustreerivad laiemat nihet kultuuri uurimises 
antropoloogilise lähenemise suunas. Selle valgusel võib välitöid kirjel-
dada teadmiste loomise protsessina, mille kulg ja tulemused sõltuvad 
paljuski protsessis osalejate isikuomadustest ja kultuuritaustast. Kultuuri 
üheks osaks on kirjutamata suhtlus- ja käitumisreeglid, mida uurija õpib 
mõnikord tundma alles välitööde käigus. Mängu võivad tulla soolised, ea-
lised, keelelised, etnilised, hariduslikud, maailmavaatelised, usundist läh-
tuvad ja veel teisedki erinevused ning samasused uurija ja uuritavate va-
hel. Välitööde kulgemise seisukohast on tähendus nii uurimisteemal kui 
ka kohal, kus välitöid tehakse, samuti situatsioonis osalejate omavahelis-
tel suhetel, millest uurijal ei pruugi täit ülevaadet olla. Salvestustehnika 
kasutamine või puudumine võib samuti olukorda mõjutada. Täpsemalt 
selguvad uurija ja uuritavate suhet mõjutavad tegurid väljal konkreetses 
suhtlussituatsioonis või alles tagantjärele, kui uurija ainest analüüsides 
üksikasjadesse süüvib. Mõelda tasub neile küsimustele aga juba uurimis-
tööd kavandades, pidades samas meeles, et ka kõige parema ettevalmis-
tuse juures ei sõltu välitööde tulemused ainult uurijast.

Ühise keele leidmine

Viljakas välitöösuhe, mis pakub midagi nii uurijale kui ka uuritavaile, eel-
dab ühise keele leidmist. Uuritava(te) emakeele mõistmisel on oluline tä-
hendus, kuigi folkloristidki võivad kasutada välitöödel tõlkide abi.

Ülekantud tähenduses hõlmab ühise keele leidmine ka usaldusliku vahe-
korra loomist ja teineteisemõistmise saavutamist. Uurija eesmärgiks on 
jõuda selleni, et uuritavad sooviksid koostööd teha ja julgeksid end avada. 
Ingliskeelses erialakirjanduses kasutatakse sellise vastastikusel usaldusel 
ja mõistmisel põhineva suhte kohta nimisõna rapport, mis tuleb prant-
suskeelsest verbist rapporter ja tähendab muuhulgas „tagasi tooma“, nii 
viitab see termin välitööde ja uurimisprotsessi mõlemapoolsusele ning 
uurija kohustustele uuritavate vastu ka peale välitööde lõppu.

Ühest retsepti vastastikuse mõistmise saavutamiseks pole kas või juba 
seetõttu, et erinevad välitöömeetodid esitavad uurijale ja uuritavaile eri-
nevaid nõudmisi ning loovad erinevaid suhtlussituatsioone. Kui intervjuu 
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on ajaliselt piiritletud ning uurija ja uuritava(te) rollid selles ajavahemikus 
pigem paigas, siis osalusvaatluse algus ja lõpp ühel kindlal välitööpäeval 
sõltuvad paljuski uurija äranägemisest. Osalusvaatleja võib teha mõttelisi 
märkmeid või kasutada muid mnemotehnilisi võtteid, mis jäävad uurita-
vaile nähtamatuks. Ka välitööpäevikusse sissekannete tegemine toimub 
sageli uuritava(te) pilgu alt väljas. (Vt ptk Välja dokumenteerimine: märk-
med ja välitööpäevik.) 

Igal juhul peaks folklorist usaldusliku vahekorrani jõudmiseks aega va-
ruma ja uuritavatest huvituma. Uurijal tuleks olla valmis oma tegevuse 
ja eesmärkide tutvustamiseks ning uuritavate küsimustele vastamiseks. 
Samas tuleb eneseavamist õigesti doseerima õppida, sest nii liiga palju 
kui ka liiga vähe endast rääkimine võib usalduse äratamise asemel inimesi 
hoopis eemale peletada.

Tuleb ka ette, et uurija peab alustuseks esmased, uurimistööst tulenevad 
eesmärgid ja küsimused kõrvale jätma ning keskenduma uuritavate jaoks 
olulistele teemadele ja tegevustele. Intervjuu puhul võib see tähendada 
vestlust päevakajalistel või teistel vestluspartnerile olulistel teemadel või 
hoopiski osalemist mingis parajasti käsilolevas asjatoimetuses. Osalus-
vaatleja seevastu võidakse kaasata tegevustesse, mis pole uurimisteemaga 
justkui üldse seotud. Valmisolek ümberringi toimuvaga kaasa minna on 
siiski oluline, sest see annab kõigile osapooltele võimaluse õppida tundma 
üksteist ja üksteise huvisid. 

Intervjueerimisel võib aidata uurijal soovitud informatsioonini jõuda stra-
teegia vahetamine ja küsimuste ümbersõnastamine.Risto Järv (snd 1971) 
meenutab, kuidas 1990. aastate teisel poolel tegid ERA töötajad välitöid 
erinevates paikades Kullamaa kihelkonnas Läänemaal. Osalt kasutati sama 
küsitluskava, milles püsis mitu aastat märge „Piirsalus suur valetaja Mäe-
kom“. Kui kogujad küsisid ennekõike Piirsalust kaugemal ning konkreetse 
Mäekomi nimelise isiku kohta, siis vastuseid ei tulnud. Kui 1999. aastal 
muudeti küsitlemistaktikat ning nime asemel visati õhku süžee jaoks olu-
lisi märksõnu, õnnestus viidatud lugu talletada mitmel korral, seostatuna 
nii Mäekomi kui ka teiste konkreetsete isikutega ja seda nii Piirsalus kui 
ka eemalasuvates külades. Kuuldud lood meenutasid rahvusvaheliselt tun-
tud naljandit parandamatust valetajast, kes valetab, väites, et tal pole aega        
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valetada. Rahvusvahelises rahvajuttude süžeesid koondavas ATU kataloogis 
(vt Uther, Hans-Jörg 2004. The Types of International Folktales. A Classi-
fication and Bibliography. I–III. Folklore Fellows’ Communications 284–286. 
Helsinki: Academia Scientiarium Fennica) kannab see lugu tüübinumbrit 
ATU 1920B („Pole aega valetada“). Kullamaa välitööde kogemus kinnitas, 
et pole võimalik ette ennustada, milline „lüliti“ jutuvoo käivitab: kas näiteks 
süžee või konkreetne tegelaskuju.

Ühise keele piirid

Usaldusliku suhte loomine uurija ja uuritavate vahel võib sarnaneda sõp-
russidemete sõlmimise ja hoidmisega. Seda eriti juhul, kui uurija interv-
jueerib mõnda inimest korduvalt või kasutab osalusvaatlust ühe inimese 
tegevuste jälgimiseks pikema aja jooksul. Tuleb ette, et uuritav tõlgendab 
talle osutatud tähelepanu esmajoones sõprusena, märgina kiindumusest 
või intiimsemat laadi huvist ja on seetõttu valmis end rohkem avama, 
ent pettub, kui uurija huvid piirduvad uurimistööga. Hispaanias ja Ing-
lismaal palverännakutel osalenud ja palverändurite jutustamist uurinud 
Tiina Sepp intervjueeris peaasjalikult meesterahvaid. Artiklis “Interview 
as an Act of Seduction” kirjeldab Sepp, kuidas ühel konkreetsel juhul, kui 
Hispaanias palverännakul kohatud mees talle Eestisse külla sõitis, oli ta 
sunnitud endalt küsima, kes keda võrgutada püüab ja kas üldse. Ette võib 
tulla aga sedagi, et uurija tähtsustab üle väljal aset leidnud kohtumiste 
tähendust uuritavaile. Näiteks ei pruugi intervjueeritav olla uurija ana-
lüüsi tulemustest huvitatud või läheb tal kohtumine uurijaga ja intervjuu 
toimumine mõne aja möödudes sootuks meelest. 

Kui folklorist intervjueerib lähedasi või asub uurima mõnda oma pere-
konna- või tuttavate ringi kuuluvat nähtust, on vastastikune usaldus ena-
masti juba olemas. See ei tähenda aga tingimata veel jagatud arusaama 
välitööde ja laiemalt uurimistöö olemusest ning folkloristi töövõtetest. 
Lähedaste ringis välitööde tegemine ja, veelgi enam, sel teel loodud ai-
nese analüüsimine ja tulemuste avaldamine eeldab kõigilt asjaosalistelt 
tavapärasest teistsugust häälestatust ning toiminguid, mis argisuhtluse 
juurde ei kuulu (vt ptk Oma ja võõra rühma uurimine). Näiteks võib in-
tervjueeritavas võõristust tekitada üksikasjalikkus, millega uurija tema 
poolt öeldut osadeks lahti võtab. Samuti ei tarvitse ta uurija tõlgendustega 
nõustuda. 
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Teisalt pole ka uurijal alati lihtne empaatilise kuulaja rollist tõlgendaja 
rolli ümber lülituda. Analüüs eeldab distantsi, kuid distantsi loomine lä-
hedaste või isegi heade tuttavate sõnavõttudega pole lihtsate ülesannete 
killast. Välitöödel talletatut analüüsides asetab uurija selle laiemasse kul-
tuurilisse, ühiskondlikku, poliitilisse ja majanduslikku konteksti või kõr-
vutab seda teiste inimeste poolt öeldu ja tehtuga. Selle kaudu jõuab ta uute 
seoste ja tähenduskihtideni, mis võivad uuritavates võõristust tekitada.

Nõukogudeaegseid põllumajandusjuhte uurinud etnoloog Kristi Grünberg 
(snd 1982) on käsitlenud kõhklusi, mis valdasid teda siis, kui ta pidi hak-
kama oma lähisugulase ja tema ametikaaslastega tehtud biograafilisi interv-
juusid analüüsima ehk privaatses sfääris toimunud vestlusi avalikkuse ette 
tooma.

Pidin hakkama seni minu seisukohalt peamiselt emotsionaalsele tasandile jää-
nud kohtumisi analüüsima, akadeemilisteks tekstideks vormima ning avaldamise 
korral muuhulgas ka intervjueeritavate reaktsioonide ja teiste uurijate kriitikaga 
silmitsi seisma. Rolli muutumisega kasvas vastutuse määr, mis omakorda teki-
tas kõhklusi valitud tee õigsuses ja otstarbekuses. Kimbatust suurendas asjaolu, 
et olin endisest põllumajandusjuhist vanaisa kaudu uurimisteemaga ka isiklikult 
seotud. [...] Ma ei kujuta ette, kuidas seletada intervjueeritavale tekstianalüüsi 
keerulisi protseduure ja võimalikke tagajärgi ning säilitada sealjuures vestluse 
käigus loodud kontakt ja sõbralik atmosfäär. Isegi, kui neil on uurimisobjekti 
peamised eesmärgid teada ning nad on andnud suulise või kirjaliku nõusoleku 
oma eluloo kasutamiseks teaduslikes uuringutes, ei tea nad ju tavaliselt, kuidas 
võidakse öeldut tõlgendada. 

Grünberg, Kristi. 2014. Auvõlg ja süütunne – eluloouurimisega seotud 
kimbatustest. – Mäetagused 56, lk 64, 73. http://www.folklore.ee/tagused/
nr56/grynberg.pdf (18.02.2017).

Tänapäeval oodatakse uurijalt, et ta analüüsiks oma isiku, rolli ja valikute 
mõjusid uuritavaile ja allikate loomise protsessile (vt ptk Refleksiivsus). 
Kui uurija teeb seda puudulikult või ainult tagantjärele, võib ta sattuda 
konflikti uuritavatega, kellele võib ebakõla enda kogemuse ja uurija esi-
tatud tõlgendusraami vahel tunduda moonutava või lausa vägivaldsena. 
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Rootsi päritolu antropoloog Sigrid Rausing (snd 1962) tegi 1990. aastate al-
guses välitöid ühes Lääne-Eesti kolhoosis ja on avaldanud sel teemal inglis-
keelse monograafia (2004) ning populaarsemas stiilis mälestusteraamatu 
„Kõik on suurepärane. Mälestusi Eesti kolhoosist“ (2013, eesti keeles 2014). 
Rausing kirjeldas intervjuus ajakirjanik Urve Eslasele kohalike valulikku 
reaktsiooni sellele, kuidas tema uurijana neid nägi ja väliskülalistele esitas:

Urve Eslas: Üks kõige huvitavam osa teie raamatus on vastuolu selle mulje va-
hel, mis teil Eestist 90ndatel jäi, ja selle pildi vahel, mis inimestel endil toonasest 
tegelikkusest oli. Külasse saabusid välismaa diplomaadid ja te pidasite neile ette-
kande oma uurimistöö tulemustest. Tookord heitsid kohalikud teile seda tumeda-
tes toonides maalitud pilti ette ja leidsid, et te oleks pidanud ütlema, et kõik on 
tegelikult suurepärane. Selle soovi järgi on ka te raamat pealkirja saanud. Kuidas 
te antropoloogina seda vastuolu seletate?

Sigrid Rausing: Mingi ebakõla toona tõepoolest tekkis. Ma olin ümbritsetud 
grupist diplomaatidest ja rääkisin neile vaatlustulemustest, mille kallal just töö-
tasin. Kolhoosiinimeste jaoks tuli see ootamatult.

Tagantjärele sain ma aru, et vaatlusandmete esitamine nende kuuldes pidi olema 
neile tohutu šokk. Eriti sealse kooli direktori jaoks. Sel hetkel said nad esimest 
korda aru, kuidas mina neid näen. Nad tundsid end mu uurimisobjektidena. Ini-
mese jaoks on teadvustamine, et ta võib kellegi jaoks olla objekt, mida üksipulgi 
uuritakse, olla väga hirmutav. Sest olla antropoloogi uuritav ongi kohutav ko-
gemus.

Kujuta ette, et sulle tuleb külla inimene, sa hoolitsed tema eest, võtad teda vastu 
kui külalist, ja mis välja tuleb – ta on sind kogu selle koosolemise aja jooksul 
uurinud, sinu kohta märkmeid teinud, sinu mõtteid ja käitumist analüüsinud. Ja 
pööranud kogu informatsiooni interpretatsiooniks, mis sinu käitumise, ütlemi-
sed, sinu mälu alasti koorib. See võib mõjuda peaaegu reetmisena.

See on kummaline protsess, mis antropoloogilise vaatlusega seondub. Enamiku 
olukordade puhul, kui antropoloogid töötavad primitiivset kultuuri esindavates 
külades, ei saa külaelanikud sellest interpretatsioonist kunagi teada. Kui oleksin 
läinud uurimistööd tegema Okeaaniasse, ei oleks ma selle küsimusega kunagi 
kokku puutunud. Aga selle juhtumi puhul ei olnud tegu primitiivsete külaelani-
kega. Reaktsioon oli valulik.
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Urve Eslas: Valulik seetõttu, et see, kuidas teie neid nägite, ei vastanud üldse 
sellele, kuidas nad ise endid nägid?

Sigrid Rausing: Jah. Sa oled sõber, inimene, kes mängib nende lastega ja jalutab 
nende koera, ja siis selgub, et sul on terve teooria selle kohta, kes nad on, mida 
nende ajalugu nendega teinud on. See kõlab peaaegu perversselt. Ja selles kõnes 
paiskasin ma selle neile tahtmatult näkku.

Eslas, Urve 2013. Külm ja tühjad šampoonipudelid. Eesti antropoloogi 
terava pilgu all. – Postimees, 01.12.2013. http://arvamus.postimees.
ee/2616150/kuelm-ja-tuehjad-sampoonipudelid-eesti-antropoloogi-          
terava-pilgu-all (17.01.2017).

Et vähendada lõhet uurija tõlgenduse ja uuritava enesekuvandi vahel, 
tasub kaaluda uuritavate kaasamist ainese analüüsi ning kajastada 
uurija ja uuritava(te) mõttevahetust uurimistöö tulemis, olgu selleks 
konverentsiettekanne või mõni kirjatöö. See tähendab, et uuritavaile 
antakse võimalus kommenteerida uurija tegevust ja järeldusi ning 
vajadusel esitada oma versioon. Publik, uurimistöö tulemuste lugejas- või 
kuulajaskond, saab osa uurija ja uuritavate diskussioonist ning võib selle 
najal kujundada käsitletavast nähtusest mitmetahulisema ettekujutuse. 
Taoline dialoogiline lähenemine, koostööl või vastastikkusel põhinev 
etnograafia (ingl k collaborative ethnography, reciprocal ethnography), 
seab eesmärgiks erinevate osapoolte vaadete esitamise, eelistamata 
sealjuures ühte nägemust või kogemust teisele.

Dialoogi või vastastikkuse põhimõtteid järgivad folkloristlikud uurimused 
on näidanud, et uuritavate sihipärane kaasamine uurimistöö erinevatesse 
etappidesse eeldab kõigilt osapooltelt valmisolekut erimeelsusteks või 
isegi konfliktiks. Mõnikord on lähedane koostöö viinud lausa folkloristi ja 
uuritava(te) vahelise suhte katkemiseni (vt Journal of Folklore Research 
2000. aasta erinumbrit “Issues in Collaboration and Representation” 
koostöö ja representatsiooni probleemidest). Taolised juhtumid ärgita-
vad küsima, kas ja kuidas on kultuuriuurijal võimalik uuritavaid mõista 
ja neid ning nende arusaamist maailma asjadest adekvaatselt edasi anda 
ehk representeerida.
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Uurijal ja uuritavail on koostööle sageli erinevad ootused. Nende tege-
vust juhivad erinevad eesmärgid. Folklorist otsib uuritavatega head ja 
usalduslikku kontakti, et pääseda ligi teda huvitavale informatsioonile. 
Nii on tema huvi ajendatud alati mingil määral ka praktilisest vajadusest 
ja eneseteostuse soovist. Initsiatiiv uurimuse tegemiseks pärineb ena-
masti uurijalt ning tema teeb ka metodoloogilised valikud. Samuti otsus-
tab ta, kas ning kuidas anda uuritavaile võimalus uurimistöö tulemusi 
kommenteerida. Ettekannete ja artiklite kaudu osaleb uurija (võõrkeel-
ses) erialases ja laiemas akadeemilises mõttevahetuses, milles uuritavail 
on enamasti keeruline või isegi võimatu otse, vahendajate abita osaleda. 

Eelnevast järeldub, et folkloristi ja uuritavate suhe on eriomaselt hierar-
hiline. See ei tähenda siiski, nagu koonduks kogu võim uurija kätte. Nii 
üksikisikud kui ka rühmad ja organisatsioonid võivad erinevatel põhjus-
tel koostööst keelduda. Uuritavail võivad olla ja reeglina ongi uurija aita-
miseks ka isiklikud põhjused, nagu soov suhelda, oma nägemust jagada, 
prestiiži kasvatada või muid hüvesid hankida. 

Vastastikuse arusaamise saavutamine ei tähenda ka tingimata seda, et 
asjadest saadakse samamoodi aru. Vastasel juhul oleks võimatu uurida 
selliseid subkultuure ja rühmi, mille tavad ja seisukohad lähevad vastu-
ollu kas uurija isiklike ja/või üldkehtivate tõekspidamiste ja moraalinor-
midega või mis kipuvad ühiskonda polariseerima. Seda laadi rühmade ja 
teemadega tegeldes tasub uurijal eriti hästi läbi mõelda, kuidas ta oma 
töös uuritavaile sõna annab ning nende sõnu ja tegusid raamistab ja esi-
tab.

Kui uurija lävib või soovib lävida paralleelselt mitme samas valdkonnas 
või kohas tegutseva isiku või grupiga, võidakse seda talle pahaks panna 
või sundida teda poolt valima. (Vt ka Andreas Kalkuni kogemusloo ala-
osa Väikesed kogukonnad ja lähedus.) Korraga mitme inimesega vesteldes 
tasub uurijal jälgida asjaosaliste omavahelisi suhteid ja vastasmõju ning 
keelekasutust, samuti nii enesetsensuuri kui ka sotsiaalse kontrolli käivi-
tumist. Kuigi konfliktsed situatsioonid annavad folkloristile elava etteku-
jutuse uuritava rühma väärtushinnangutest ja käitumisnormidest, peaks 
ta hoiduma kokkupõrgete tahtlikust esilekutsumisest ja proovima vajadu-
sel pingeid maha võtta.
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Pikka aega Siberi eestlastega töötanud Anu Korbi (snd 1950) praktikas on 
tulnud ette olukordi, kus intervjueeritavad on valmis uurija tähelepanu 
võitmise nimel üksteisega riidu minema. Ühel juhul tuli küsitlemine abi-
elutüli ennetamiseks katkestada. Nimelt sattus Korb koos kolleegiga ühte 
majapidamisse ajal, mil kodus olid nii ukrainlasest mees kui ka eestlasest 
naine. Kui alguses räägiti vene keeles elust-olust, siis naist intervjueerima 
asudes lülitus Korb eesti keelele. 

Rääkisime vanemate Siberisse tulemisest, kolhoosiajast, repressioonidest. Mees 
hakkas nihelema ja hoiatas kaasat, et mõelgu, mida ta välismaalastele räägib. 
Arvasin, et mees saab meie jutust aru, ning valisin neutraalsema teema: küsisin 
kohalikke pulmakombeid, sünnipäeva tähistamist ja muud sarnast. Natukese aja 
pärast käratas mees naisele uuesti: Думаешъ, о чем говоришъ? [Mõtled ka, 
millest sa räägid?] Too heitis vilksamisi pilgu salvesti poole ning küsis minult 
piinlikkusest õhetades: No sul om välla käänetu? A nüid om vast kõik juba võ? 
Ega meiegi end hästi tundnud ning et olukorda mitte veel hullemaks teha, lah-
kusime. Hiljem kuulsime, et mees ei mõista eesti keelest sõnagi ning nõuab tema 
juuresolekul vaid vene keele kasutamist. Seega oleksime naist saanud küsitleda 
vaid väljaspool tema kodu, abikaasa eest salaja. 

Korb, Anu 2002. Folkloristliku välitöö tulemust mõjutavatest teguritest. 
– Kogumisest uurimiseni. Artikleid Eesti Rahvaluule Arhiivi 75. aastapäevaks. 
Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 20. Toim. Mall Hiiemäe, Kanni Labi. 
Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 275–276.

Analüütiline ja rahvapärane keel 

Teineteisemõistmiseni jõudmisele aitab kaasa, kui uurija ja uuritavad 
saavad aru üksteise keelekasutusest. Teadustööd tehes ja kolleegidega 
suheldes opereerib uurija erialaste terminite ja kategooriatega. Need 
võimaldavad tal nähtusi kirjeldada, süstematiseerida ja vajadusel ka üle 
kultuuripiiride võrrelda. Folkloristi eesmärk on uuritavate reaalsust ana-
lüüsida ja mõista. Uuritavad seevastu kasutavad oma elust rääkimiseks ja 
nähtuste mõtestamiseks tavaliselt teistsugust sõnavara. Näiteks kuulub 
žanrinimetus „muistend” pigem teaduskeelde, samas kui argielus räägi-
vad inimesed enamasti lihtsalt lugusid või jutte ebatavalistest, kuid tõepä-
rastest juhtumistest. Uurija ja uuritavate erinev sõnavara tuleneb nende 
erinevatest eesmärkidest ja vaatepunktidest. Folkloristikas kasutatakse 
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selle kohta terminipaari analüütiline ja rahvapärane (ingl k vastavalt 
analytic ja vernacular). Muistend on analüütiline termin, „lugu“ seevastu 
rahvapärane. Kui folkloristikas tähistab „legend“ lugusid pühakutest ja 
piiblitegelastest, siis argises keelekasutuses ja ajakirjanduses kohtab seda 
sõna pigem mistahes ebausutava, vana või vanaks peetud jutu tähendu-
ses.

Seega viitab analüütiline uurija perspektiivile, rahvapärane aga uuritava 
rühma või nähtuse sisemisele vaatepunktile ja keelekasutusele. Analoogi-
liselt kasutatakse ka mõistepaare välis- ja sisekirjeldus, kogemuskauge ja 
kogemuslähedane.

Laialt on levinud ingliskeelne terminipaar etic ja emic, mille eestikeelseks 
vasteks on tõlkija Triinu Pakk Clifford Geertzi raamatut „Omakandi tar-
kus. Esseid tõlgendavast antropoloogiast“ (2003) tõlkides välja pakku-
nud eesiline ja eemiline. Mõisted etic ja emic tuletas USA keeleteadlane 
ja antropoloog Kenneth L. Pike (1912–2000) 1950. aastatel foneetikast 
ja foneemikast. Foneetika ehk häälikuõpetus uurib inimkõne kui heli ja 
klassifitseerib häälikuid nende akustiliste omaduste põhjal. Foneemika 
ehk fonoloogia seevastu uurib foneeme ehk väiksemaid tähendust erista-
vaid keeleüksusi ja nende funktsioone. Seega liigitab foneemika häälikuid 
nende keelesiseste funktsioonide kaudu. Pike’i järgi analüüsib etic ehk 
eesiline lähenemine nähtust lahus selle algsest kontektist. Eesilised üksu-
sed on uurija konstruktsioonid. Eemiline lähenemine aga käsitleb nähtust 
osana laiemast süsteemist, kohalikust kultuurist, mis määrab ka nähtuse 
tähenduse ja funktsioonid. 

Folklorist vajab nii analüütilisi/kogemuskaugeid/eesilisi kui ka rahvapä-
raseid/kogemuslähedasi/eemilisi kategooriaid ja termineid. Küsimus on 
selles, kuidas neid kasutada. Välitöösituatsioonis oskussõnade pruuki-
mine võib tekitada võõristust ja arusaamatusi, samas kui uurimistöö tu-
lemusi vormistades ja kolleegidega suheldes ei piisa folkloristile enamasti 
rahvapärastest mõistetest. Veelgi keerulisemaks muutub olukord siis, kui 
välitöid tehakse tõlkide abil ja vahendusel.

Erialane analüütiline keelekasutus võib probleeme tekitada näiteks siis, 
kui uuritavad tutvuvad uurija töö tulemustega ning näevad, mil moel ja 
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milliste sõnadega uurija nende sõnu ja tegusid analüüsib. Nii võib ini-
mesel olla raske nõustuda väitega, et tema elulugu on konstrueeritud, nii 
nagu iga teinegi narratiiv. Teaduskeel ei ole neutraalne. 

Oma sõnavara tasub hästi läbi mõelda ka seetõttu, et nii analüütilised 
kui ka rahvapärased kategooriad ja terminid võivad sisaldada 
hinnanguid uuritavate maailmapildile. Kui sõna „ebausk“ halvustavatest 
kaastähendusest on kerge aru saada, siis keerulisem on lugu terminiga 
„üleloomulik“, mis on laialt levinud nii argi- kui teaduskeeles. 
Üleloomulikuks nimetatu ületab loomulikuks peetu piire, tähistab 
midagi, mida justkui ei peaks looduses esinema ja mis on selles mõttes 
väljaspool normaalsust. Samas võib küsida, kas folkloristil – või mistahes 
eriala esindajal või ükskõik kellel – on maailmakõiksuse kohta piisavalt 
teadmisi, et üleloomulikku loomulikust eristada.

Uuritavad uurijate keeles

Arusaam, et uurimisobjekt luuakse välitöödel uurija ja uuritava 
koostöös, on ajendanud folkloriste läbi vaatama ka neid oskussõnu, mida 
kasutatakse uuritavate kirjeldamiseks. Veel 1970. aastate alguses võis 
rahvaluuleteadlane kirjeldada uuritavaid sõnaga „objekt“ ning seada 
eesmärgiks objekti „tühjakskogumise“. Tänapäeva perspektiivist tekitab 
selline keelekasutus võõristust, sest näib eiravat uuritavate subjektsust. 
Tühjakskogumise soovi taga võib ka näha arusaama rahvaluulest kui 
millestki, mis on esivanematelt päranduseks saadud ja mida tänapäeval 
enam juurde ei sünni. Uuemal ajal on samadel põhjustel kritiseeritud 
terminit „informant“, mis justkui taandab uuritava pärimusliku 
informatsiooni vahendaja rolli. 

Sellest tulenevalt eelistavad mõned uurijad termineid, mis tõstavad esile 
uuritavate aktiivset osalemist teadmiste loomise protsessis ja rõhutavad 
nende isiksuseks olemist. Näiteks võidakse uuritavaid nimetada kaastöö-
listeks, (vestlus)partneriteks või kolleegideks. Neutraalsem lahendus on 
lähtuda meetodist ja rääkida-kirjutada intervjueeritavatest, küsitletava-
test, esitajatest või, nagu käesolevas peatükis, uuritavatest. Siiski kohtab 
ka terminit „informant“ jätkuvalt sageli, mõnikord küll kommentaariga, 
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et seda kasutatakse vaid parema alternatiivi puudumisel. 

Terminid „(rahva)laulik“, „jutustaja“, „pillimees“ keskenduvad pärimuse 
esitamisele ning esitajale kui traditsiooni valdavale loojale. Ühelt poolt 
annavad need sõnad tunnistust žanri mõiste olulisusest folkloristikas. 
Teisalt kõnelevad need aga folkloristliku uurimistöö ajaloolisest orien-
teeritusest tekstidele või selgelt piiritletud paladele: kogutud on just lu-
gusid, laule, meloodiaid jm ning otsitud on inimesi, kes neid tunneks ja 
oskaks. Traditsiooni valdamisest lähtuvad ka terminid „pärimusekandja“ 
ja „traditsioonikandja“ või lihtsalt „säilitaja“ ja „(edasi)kandja“, mis väär-
tustavad järjepidevust ning võimaldavad nii uurijatel kui ka uuritavail 
järjepidevust taotleda ja luua. „Pärimusrühm“ ja „pärimusgrupp“ juhivad 
tähelepanu folkloori identiteeti loovale ja kommunikatiivsele funktsioo-
nile ning on konkreetsemad kui teadustöödes tänaseks pigem harva esi-
nev „rahvas“.

Sõna „kogukond“ väärib kriitilist tähelepanu, sest seda kasutavad laialt 
nii uurijad kui ka uuritavad. Kogukond seostub selgelt piiritletud, üks-
meelse ja harmoonilise rühmaga. Mõiste on emotsionaalselt laetud ja 
sageli kõneldakse kogukonnast kui iseseisvast toimijast, justnagu indivii-
dist. Uurimistöös kogukonna mõistet kasutades on oluline küsida, kas ja 
kuidas varjutab kogukonna mõiste hierarhilisi suhteid kollektiivis, mis on 
kogukonda kuulumise aluseks, kellel on volitused või ka oskused ja soov 
kogukonna nimel kõnelda ning kas kellegi hääl sellega ka vaigistatakse. 

Vajadus valida ja vahetada välja sõnu, millega folkloristid uuritavaid näh-
tusi ja inimesi kirjeldavad ja käsitlevad, näitab, kuidas uurija ja uuritavate 
suhe ei piirdu kohtumisega välitöödel, vaid läbib uurimistöö erinevaid 
etappe ja tahke. Ühise keeleni, teisisõnu vastastikuse arusaamiseni jõud-
mise nimel tuleb teha järjepidevalt tööd, kuid ka siis võib teineteisemõist-
mine jääda saavutamatuks ideaaliks.

Folkloristlikud isiku-uurimused

Folkloristikas pole erandlikud isiku-uurimused, mis põhinevad pike-
maajalistel välitöödel üheainsa inimesega. Nii ei saa folkloristlike välitööde 
puhul kõnelda uuritavate arvulisest alampiirist. Isiku-uurimuste teerajajaks 
rahvaluuleteaduses on peetud vene rahvajutu-uurijat ja kirjandusteadlast 
Mark Azadovskit (1888–1954). Teda huvitas, kuidas Siberi jutuvestja 
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Natalja Vinokurova kohandas rahvusvahelise levikuga muinasjutusüžeesid 
kohalikele oludele ja oma kogemustele ning eelistustele vastavaks. 

Omas ajas uuenduslik oli ungari folkloristi Gyula Ortutay (1910–1978) 
1940. aastal ilmunud käsitlus Mihály Fedicsi nimelisest jutustajast. Ortutay 
asetas keskmesse muinasjutuvestja isiku ning vaatles indiviidi suhtes kol-
lektiiviga. Samuti kirjeldas ta välitööprotsessi: kuidas pikaajaline koostöö 
muutis nii jutustaja eneseteadvust ja käitumist kui ka külaelanike suhtu-
mist temasse. 

Eestis kaitses Richard Viidalepp (1904–1986) 1965. aastal väitekirja Eesti 
rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest (toimetatud kujul pub-
litseeritud 2004). Dissertatsiooni üks peatükk oli pühendatud pimedale 
jutustajale Kaarel Jürjensonile (1868–1943) kui andekale traditsioonikand-
jale, kelle repertuaar on õnnestunud täielikult kirja panna. Väitekirjas kir-
jeldas Viidalepp Jürjensoni küsitlemise ja „tühjakskirjutamise“ protsessi 
ning analüüsis jutustaja repertuaari, selle päritolu, juttude ning esituse stiili 
ja seoseid jutustaja elu ja loomingu vahel. 

Merili Metsvahi (snd 1973) keskendus oma väitekirjas (2007) seto naise 
Ksenia Müürsepa (1911–2004) mõttemaailmale. Metsvahit huvitasid 
indiviidi, mälu ja loovuse suhted: kuidas vana seto naine hoidis Tartusse 
linnakorterisse kolinuna alal oma identiteeti ning lõi ja esitas juttudes oma 
tegelikkust, põimides traditsioonilist ainest omaeluloolisega. Müürsepa 
jutustusi detailselt, sõna-sõnalt analüüsides on Metsvahi käsitlenud näiteks 
põhjusi, miks mõni lugu varieerus tugevalt eri esituskordadel, ning seda, 
mis rolli mängis ühes jutustatud legendis Ksenia-nimeline naispühak.

Isiku-uurimusi on folkloristikas tehtud ja tehakse väga erinevaid. Toodud 
näited illustreerivad siiski ühte üldisemat suundumust, milleks on uurijate 
tähelepanu järkjärguline nihkumine üksikisikult talletatud pärimuse sisult 
esitaja isikule ja sealt edasi esitusele ja esitamisele. Esitajat käsitletakse 
ühiskonna liikmena ning suhtes kollektiiviga.
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Ülesanne

Loe läbi vähemalt kolm õpikus esitatud kogemuslugu. Analüüsi uuri-
misteema, välitöömeetodi(te) ning uurija ja uuritavate suhteid. Milliseid 
probleeme uurija ja uuritavate suhetes on tekstides kirjeldatud ning kui-
das neid on lahendatud või võiks lahendada? Leia loetud kogemuslugu-
dest näiteid eemiliste ja eesiliste sõnade ja kategooriate kohta.
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Intervjueerimine Skype’i teel
Anastasiya Astapova (tõlkinud Elo-Hanna Seljamaa)

Esimest korda tekkis mul vajadus Skype’i vahendusel intervjueerimise jä-
rele, kui tahtsin küsitleda ühte teises riigis elavat inimest. Minu uurimis-
töö keskendub nõukogude-järgsetele vastupanužanridele ning poliitilise 
mütoloogia ja ideoloogia rahvapärastele käsitlustele, hõlmates poliitilist 
huumorit, rahvuslikke narratiive, vandenõuteooriaid ja kuulujutte. Väite-
kirja keskmeks on Valgevene ja ma püüan intervjueerida ka välismaal ela-
vaid valgevenelasi. Mees, keda nimetan siinkohal Dmitriiks, oli poliitiline 
pagulane Valgevenest. Enda väitel põgenes ta riigist, sest Valgevene KGB 
jälitas teda sooviga ta ebaseadusliku dissidentliku tegevuse eest vahistada. 
Dmitrii oli seotud samaaegselt mitme opositsioonilise ettevõtmisega, mis 
pakkusid mulle uurijana huvi. Me ei olnud kunagi varem kohtunud ja meil 
puudusid ka ühised tuttavad, kes oleksid võinud meid kokku viia. Saatsin 
talle sotsiaalmeedia kaudu isikliku teate ja palusin intervjuud, millega ta 
ilma pikemata nõustus. Leppisime aja kokku ja vahetasime Skype’i kon-
takte. 

Helistasin Dmitriile kokkulepitud ajal. Kumbki meist ei lülitanud vest-
luse ajal kaamerat sisse. Me ei olnud seda enne arutanud, järgisin lihtsalt 
Dmitrii eeskuju. Ka edaspidi olen lasknud intervjuu tingimused valida 
informantidel ja lülitanud kaamera sisse siis, kui nemad seda on teinud. 
Küsisin Dmitriilt intervjuu salvestamiseks luba. Kasutasin sama salvestit, 
mida teistegi intervjuude puhul. Kindlasti on olemas arvutiprogrammid 
Skype’i intervjuude jäädvustamiseks, aga mind rahuldas ka mu enda dik-
tofoni helikvaliteet.

Intervjuule ei avaldanud negatiivset mõju ei tõsiasi, et me polnud varem 
kohtunud, ega ka valitud suhtluskanal. Minul oli palju küsida ja intervjuuga 
nõustunud informandil omalt poolt palju öelda. Kui võib-olla väiksem 
intiimsuse aste välja arvata, ei erinenud meie jutuajamine millegi poolest 
tavaintervjuust. Silmast silma toimuvate intervjuude ajal juhtub sageli, et 
nii mina ise räägin kui ka informandid kõnelevad iseendast ja isiklikest 
asjadest, näiteks oma perekonnast, tööst ja sõpradest. Vastastikku 
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istumine, koos söömine ja joomine soodustab iseendast rääkimist. Ma 
ei saa aga väita, nagu oleks see aidanud minu uurimistöö tulemustele 
kaasa. Informandid vastasid mu küsimustele ühesuguse avatusega 
sõltumata sellest, kui lähedaseks me saime või ei saanud. Pealegi ei ole 
ma intervjuude käigus ilmnenud isiklikumat laadi informatiooni kunagi 
uurimistöös kasutanud. 

Üksteise mittetundmine ja mittenägemine tõi kaasa ainult ühe kergemat 
sorti vääritimõistmise. Skype’i teel intervjuud tehes rääkisin endast ja 
oma uurimistööst vähem, kui oleksin seda vahetult suheldes teinud. Selle 
tulemusena pidas informant mind osalt ajakirjanikuks ja isegi pettus na-
tuke mõistes, et intervjuu ei kuulu tervikuna avaldamisele. Suutsime selle 
arusaamatuse siiski vaevata lahendada ja ta jätkas lugude rääkimist mulle 
kui teadlasele. 

Varem oli mul olnud skaipimise teel intervjueerimise suhtes mitmeid 
kahtlusi. Mõte sellest, et peaksin rääkima võõra inimesega arvuti vahen-
dusel, tekitas kõhklusi. Kujutlesin, et mu vestluspartner on liiga tagasi-
hoidlik või et mina ise olen arglik, et ta keeldub küsimustele vastamast, 
pole siiras, et ühendus ei tööta või salvestamine ebaõnnestub. Nagu väli-
tööde puhul sageli ette tuleb, olid need raskused minu enda ettekujutuse 
vili, sest tegelikkuses sujus kõik päris hästi. Välitöid tehes leiab igaüks 
end millalgi kindlasti olukorrast, mil tuleb ületada keele mitteoskamisest, 
tundliku teema uurimisest, informandi vaikimisest või millestki muust 
tulenevad hirmud. Sama lugu on Skype’i teel intervjueerimisega.

Peagi avas skaipides intervjueerimine uurimistöös uusi perspektiive, 
mille peale ma silmast silma intervjuude kaudu poleks tulnudki. Kirju-
tasin toona parajasti artiklit jälgimise teemalistest kuulujuttudest. Yau-
heni nimelist informanti Skype’i teel küsitledes esitasin talle mitmesugu-
seid küsimusi, millest ükski ei seostunud jälgimise teemaga. Niipea kui 
me hakkasime rääkima Valgevene presidendist Aleksander Lukašenkast, 
muutus ühendus äkki kehvaks. Yauhen kommenteeris: „Näed, keegi se-
gas vahele kohe, kui hakkasime presidendist rääkima.“ See märkus pani 
mind jälgimise teemalisi kuulujutte täiesti uue pilguga vaatama. Nõuko-
gude ajal tuli kehva telefoniühenduse tõttu sageli ette, et kaks erinevat 
kõnet segasid üksteisele vahele, mis võis anda alust uskumusele, et KGB        
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agendid olid alati kuuldel. Yauheni intervjueerides taipasin, et see usku-
mus on nüüd Skype’ile üle kantud. Edasises uurimistöös hakkasin interv-
juudes selle kohta küsima ja tegin ka internetiotsinguid. Leidsin netist 
terveid lugusid jälgimistest Skype’i kaudu ühes kommentaaridega, mis 
püüdsid nende lugude paikapidavust tõestada. Tüüpiline selleteemaline 
kommentaar kõlab järgmiselt: „Mina kuulen ka alati imelikku müra, kui 
Ukrainasse helistan… Nad alustavad sellega just siis, kui hakkame rää-
kima eluolust oma riigis.“

Muidugi ei saa eirata eneseirooniat, mis mõningaid neist lugudest iseloo-
mustab. Ka Yauhen naeratas vahelesegajatest rääkides veebikaamerasse. 
See avas uurimistöös veel ühe uue tahu, juhtides mu tähelepanu jälgimise 
teemaliste kuulujuttude ja iroonia vahelistele seostele. Valgevenelaste 
hirmud ei tähenda, nagu ei võiks nad heita nalja hirmu üle jälgimise ees. 
Huumor ja kuulujutud põimuvad nii sageli, et uurijatel tuleb otsida piire 
tõsiselt esitatud tõeste väidete ja publikule mängitud vingerpusside vahel. 
Samu jutte kasutatakse mõlemal eesmärgil, nii naerutamiseks kui ka valv-
susele üles kutsumiseks. 

Seega jätkasin ma Skype’i teel intervjueerimist. Kindlasti pole skaipimine 
mu välitöömeetodite seas esikohal, kuid et ma külastan Valgevenet kaks 
korda aastas ja vahepeal võib üles kerkida mitmeid huvitavaid teemasid, 
on see muutunud väga kasulikuks. Skype võimaldab mul intervjueerida 
meeleavalduse korraldajaid kohe pärast selle toimumist, poliitilisi pagu-
lasi kohe pärast nende riigist põgenemist, uuendusliku kooli rajajaid kohe 
pärast selle avamist jne. Nende inimestega muul moel ühendusse astu-
mine oleks olnud võimatu.

Pean tunnistama, et mõned kokkulepitud Skype’i intervjuud jäid kas in-
formandi või minu enda muude tegemiste tõttu toimumata, aga sama juh-
tub tavaliste intervjuudega. Minu Skype’i kontaktide loendit võib võrrelda 
telefoni salvestatud kontaktidega: mõnedega nendest ei kohtu ma kunagi. 
Skaipimine sarnaneb paljuski silmast silma toimuvate intervjuudega ja 
kui seda võimalust vajaduse tekkides ei kasutata, on minu arvates tege-
mist põhjendamatu enesepiiramisega.
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Oma ja võõra rühma uurimine 
Pihla Maria Siim

Folkloristidele huvipakkuvad teemad on eeldanud välitööde tegemist nii 
lähedal kui ka kaugel, nii oma kui ka võõra rühma juures. Ka traditsioo-
niliselt on välitöödel tuntud huvi nn oma pärimuse vastu, aga kuni vii-
maste aastakümneteni ei peetud uurimisobjekti läheduse sedastamist või 
selle mõju analüüsimist uurimistöö vormistamisel üldjuhul sobivaks ega 
vajalikuks. 1970. aastatest alanud uurimispraktikate ümberhindamise 
keskme on moodustanud arusaam, et uurimisobjekt ei eksisteeri uurijast 
ja uuritavast ning nende kohtumisest sõltumatuna. Sellega on kaasne-
nud ka nõue teha uurija kui aktiivselt tegutsev subjekt uurimisprotsessis 
nähtavaks (paradigmamuutuse kohta vt Alustuseks... ja ptk Refleksiivsus). 
Välitöid võib võtta kui vahendit, mille kaudu luuakse uurimisobjekt dia-
loogis uuritavatega. Uurija peab selgelt välja ütlema uurimise lähtekohad 
ja nende muutumise uurimuse käigus, kirjeldades ka enda rolli mater-
jali loomisel. Kuna uurija on alati aktiivselt uurimistöösse kaasatud, on         
uurimisprotsess samal ajal mingil määral ka iseenda analüüs (vrd ptk     
Autoetnograafiline lähenemine). Oma positsiooni nähtavaks tegemine ai-
tab uurijal märgata mitte ainult võimalikke sarnasusi, vaid ka erinevusi 
enda ja uuritavate vahel.

Välitööaines kogutakse suhtluse käigus, mistõttu mõjutavad välitöid olu-
liselt inimeste suhted, suhtlusoskus ja koostöövalmidus. Uurija ja uurita-
vad on toimijad oma mitmeste, osaliselt kattuvate ning kontekstist sõltu-
vate grupikuuluvustega. Nii oma kui ka kauget rühma uurides on olulised 
küsimused, kuidas uuritavale läheneda ja kuidas teda kohelda.

Võõra rühma uurimine

Nii oma kui ka võõramat rühma uurides kehtivad samad põhimõtted, mis 
inimestega suhtlemisel üldiselt. Tasub siiski välja tuua mõned aspektid, 
millele tuleks tähelepanu pöörata just endast kaugemat teemat või rühma 
uurides.
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Sees- ja väljasolija vaatepunktidel on 
mõlemal nii plusse kui ka miinuseid. 
Väljastpoolt tuleva uurija eelis on 
võimalus küsida tavatuid küsimusi, 
mida oma rühma liikmel oleks enda 
positsiooni tõttu raske esitada (nt 
vastuste endastmõistetavuse tõttu). 
Uuritavad võivad eeldada, et paljud 
asjad on oma rühma uurivale inimesele 
niigi teada ning seega ei soovi nad neid 
täpsemalt selgitada ega juba tuttavaid 
lugusid korrata. Võõra rühma uurimise 
eeliseks on ka see, et väljastpoolt tulev 
uurija võib märgata nii mõndagi, mis 
jääks grupi liikmel märkamata, sest talle 
on see endastmõistetav. Uurijal, kes 
tuleb kaugelt ja lahkub pärast välitöid, 
on teinekord võimalik saada ka sedalaadi 
materjali, mida ei soovita edastada 
rühmaga lähemalt või pidevalt seotud 
inimesele. Uuritaval võib olla kergem 
rääkida n-ö tundlikel teemadel, nt 
pere- või kogukonnaliikmete vahelistest 
pingelistest suhetest uurijale, kes pole 
oma rühma liige. Teinekord võib olla ka 
vastupidi: oma rühma saladusi ei taheta 
võõrale uurijale välja rääkida.

Väljastpoolt tuleva uurija eeliseks on ka see, et tema suhtel uuritavatega 
pole nii pikka ajalugu: puuduvad nt sugulussuhted, võimalikud grupi-
sisesed hierarhiad ja ootused. Samas sõltub võõrast rühma uurides palju 
sellest, milline on uurija enda kultuuri või rühma positsioon võrreldes 
uuritava rühmaga: kas uurija on sama või erineva soo, vanusegrupi, 
etnilise rühma (enamuse või vähemuse), ameti, ühiskondliku positsiooni 
vms esindaja. Kui rühmade vaheline suhe on hierarhiline – kui uuritakse 
n-ö ülevalt alla või alt üles – mõjutab see kindlasti välitöid ja uurimist ning 
sellele tuleb tähelepanu pöörata. Näiteks laste pärimust uurides võivad 

245



III osa: Välja mõtestamine

lapsed võrdsustada uurija õpetajaga (vt Pihla Maria Siimu kogemuslugu). 
Juba uurija staatus iseenesest on võimupositsioon, kuigi selle mõju ei 
ole igal pool samasugune. See võib tekitada inimestes hirmu, aga võib ka 
kasuks tulla, eriti just teadlaste tööd kõrgelt hindavate inimeste puhul. 
Teisalt on ka uuritaval võimalik valida, kas ja mil määral on ta valmis 
uurijaga suhtlema. Igal juhul mõjutavad võimupositsioonide erinevused 
uurija ja uuritava vahelist suhet, selle kaudu sündivat uurimismaterjali 
ning sedagi, mida ja kuidas uurija uurimisobjektist kirjutab.

Väljastpoolt tulnud uurijaid on vahel kritiseeritud selle pärast, et uuritava 
kultuuri liikmed pole end nende tõlgendustest ära tundnud, vaid on pigem 
kogenud, et nende hääl on maha surutud (vt ptk Uurija suhe uuritavatega 
> Ühise keele piirid). Teiste asetleidnud pöörete kõrval on postkoloniaalne 
uurimiviis rõhutanud vajadust uurimisprotsessis teadvustada, millised 
on uurija ja uuritava võimusuhted ning kelle hääl uurimuses kõlab. 
Need küsimused suunavad uurija tähelepanu sellele, kuidas ning millisest 
vaatevinklist ta oma uurimisobjekti käsitleb.

Väljastpoolt tulev uurija võib küll küsida vabamalt tavatuid küsimusi, aga 
uurija teadmatus uuritavast kultuurist, ühiskonnast või rühmast võib ini-
mesi ka ärritada ja kaitsepositsioonile suruda. Väljastpoolt tulija võib teha 
ebaadekvaatseid tõlgendusi – või ta tõlgendused võivad uuritavaile sellis-
tena tunduda –, sest ta ei saa piisavalt hästi aru kõikidest keele- ja olus-
tikulistest nüanssidest. Samuti ei taju ta sageli rühmasiseseid erinevusi 
ning võib seetõttu anda uuritavast nähtusest liiga ühekülgse pildi.

Seto naiste pärimust uurinud Andreas Kalkun (snd 1977) kirjutas dokto-
ritöös (2011) oma paigutumisest uuritavate ja uurijate kogukonna vahele, 
kasutades kahepaiksuse mõistet (vt ka Andreas Kalkuni kogemuslugu):

Pean ennast setoks, kuna olen Setomaal kasvanud ja koolis käinud, õigeusklik ja 
alates lapsepõlvest seto koorides laulnud. Teisalt, pärinen Võrumaalt sisse rän-
nanud, kuid siiski lõunaeestikeelsest perekonnast. Nüüdseks olen pool oma se-
nisest elust elanud väljaspool Setomaad ja saanud folkloristi koolituse. Uurijana 
olen end varem positsioneerinud setode suhtes „kahepaiksena“ […]. Feministlik 
antropoloog Lila Abu-Lughod on kahepaikse [ingl k halfie] mõistet kasutanud 
kultuuride piirile paigutuva ja nende vahel liikuva uurija tähistamiseks […]. Seto 
(laulu)kultuuri uurimine seto kultuurielus osaledes on pannud mind korduvalt 
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eetiliselt keerukatesse olukordadesse ning tekitanud ebamugavaid küsimusi 
minu positsioonist kahe kogukonna (setod ja folkloristid) vahel. Olen mõelnud, 
et halfie kohta võiks seto keeles öelda „nigu katõ talo pini“ [‘nagu kahe talu 
koer’] – võrdlus näitab kujundlikult sellise positsiooni komplitseeritust, kuid ka 
võimalusi, mida uurija alandlikkus ja sõbralikkus võiksid pakkuda.

Kalkun, Andreas 2011. Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi represen-
tatsiooniloole. Dissertationes Folkloristicae Universitatis Tartuensis 18. Tartu: 
TÜ Kirjastus, lk 17.

Oma rühma uurimine

Uuritava rühma liikmeks olemisel on samuti oma plussid ja miinused. 
Kõige rohkem on kardetud, et oma rühma uurimisega kaasneb perspek-
tiivi probleem: mõtlemisviisid, reeglid ja normid on sel juhul nii endast-
mõistetavad, et neile on raske tähelepanu pöörata. Uurija ei pruugi selgelt 
tunnetada omaenda rolli või kohta oma kultuuris, sest ta on sellesse nii-
võrd sisse kasvanud. Nõuab palju pingutust, et muuta mõtteviisi ja hakata 
märkama täiesti tavalist.

Teisalt on oma rühma uurival inimesel kergem välitööde käigus erinevaid 
valikuid langetada, küsimusi esitada ja saadud vastuseid tõlgendada just 
seetõttu, et tal on kultuurilist kompetentsi ja taustinformatsiooni. Mõni-
kord võib ta küll ekslikult oletada, et rühm on kultuuriliselt ühtne ning 
jätta küsimusi esitades arvestamata rühmasiseste erinevustega (vt ka 
ptk Uurija suhe uuritavatega > Uuritavad uurijate keeles). Mõtlemisviis, 
justkui oleksid „teised“ oma kultuurist rohkem sõltuvad kui meie enda 
omast, on siiski üsna levinud. Algne arvamus oma rühma ning koduste 
olude tundmisest võib osutuda eksitavaks täpselt samamoodi, nagu võib 
võõraks peetu osutuda uurija oma kultuurile lähedaseks.

Oma rühma uurinud folkloristide kogemuste järgi tuleb välitöödel kasuks, 
kui uurimisprotsessi osapooled üksteist hästi tunnevad ja usaldavad 
ning võivad toetuda jagatud kogemustele. Plussiks on ka kultuuriline 
pädevus: on asju, mida rühmast väljaspool olijal on teada saada raske, 
kui mitte võimatu. Nii võib lugu olla nt negatiivsete mälestustega. Oma 
rühma uurimisest võib kasu olla ka välitöödel võõraid uurides: oma rühma 
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pärimust hästi tundval ja selle emotsionaalset laetust tajuval uurijal on ka 
teiste lugusid ja kogemusi kergem mõista ning analüüsida.

Omaks ja võõraks on võimalik uurijat või uuritavat liigitada näiteks soo alu-
sel ning vähemalt mõnes kontekstis saab tõstatada küsimuse, kuivõrd nais-
tel üldse sobib meeste pärimusest rääkida või seda uurida ning vastupidi. 
Näiteks roppude laulude puhul on täheldatud, et mõnikord on neid usalda-
tud ainult meessoost kogujale. Nii kirjeldab Paul Hagu (snd 1946), et 1983. 
aastal ei tihanud Muhu laulik neidude juuresolekul suguühet kirjeldavaid 
värsiridu laulda ning sosistas need hoopis temale kõrva (EKRK I 83, 80 (4) 
< Muhu, Pärase k, Käspri t – P. Hagu < mees 78a (1983)). Teise sugupoole 
uurimisel on kindlasti nii spetsiifilisi väljakutseid kui ka positiivseid külgi, 
nii nagu oma ja võõra rühma uurimisel üldisemalt. Teisele soole eriomase 
folkloori või kommete uurimise puhul võib juhtuda, et oma valikut tuleb 
teistele uurijatele ja vahest ka uuritavaile rohkem põhjendada (vt ka And-
reas Kalkuni kogemuslugu mehest naiste pärimust uurimas).

Sugu on siiski ainult üks võimalikest erinevustest või sarnasustest uurija 
ja uuritava vahel. Tuija Saarinen (snd 1963) on oma doktoritöös uurinud 
ühe inimese, Herrala külas elanud kingsepast külaveidriku Heikka Jussiga 
seotud pärimust. Saarinen huvitus Heikka Jussi huumorist, mis käsitles mh 
seksuaalsust. Uurimuse jaoks tegi Saarinen intervjuusid inimestega, kes 
tundsid Heikka Jussit isiklikult. Saarineni isa lapsepõlvekodu on Herralas 
– seega tundis uurija küla hästi ja sai välitööde ajal ööbida oma vanaisa 
juures, kes oli olnud Heikka Jussi sõber. Paljudele intervjueeritavatele oli 
ta kas tuttav või sugulane või vähemalt teadsid nad ta tausta. Saarineni hin-
nangul mõjutas see lähedus ta välitöid rohkem kui ta sugu. Saarineni in-
tervjueeritavate hulgas oli nii mehi kui ka naisi, aga Heikka Jussiga seotud 
seksuaalteemalisi lugusid rääkisid enamjaolt mehed. Üldiselt arvab Saari-
nen, et tema kui intervjueerija sugu ei piiranud seda teemade ringi, mil-
lest inimesed talle rääkisid, kuigi ühte erandit kirjeldab ta täpsemalt: kaks 
meest keeldusid lindile dikteerimast roppu laulu, mida nad mõlemad hästi 
teadsid. Tsensuuri põhjuseks toodi seik, et tegemist oli n-ö meeste värgiga. 
Saarinen arvab, et mõne vanema sugulase silmis oli ta oma täisealisusele 
vaatamata endiselt lapse rollis, mis võis seada piiranguid nt seksuaaltee-
made puudutamisele.
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Saarinen, Tuija 2003. Poikkeusyksilö ja kyläyhteisö. Tutkimus Heikan Jussin 
(Juho Mäkäräisen) elämästä ja huumorista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura.

Teisalt võib intervjuu tegemine olla raskem just lähedase inimesega, kel-
lega uurijal on usalduslik suhe. Intervjuu tegemine muudab sel juhul ini-
meste suhtluse harjumuspärasest erinevaks. Seda ei toimu, intervjueeri-
des (peaaegu) võõrast, kellega on kohtutud uurimise eesmärgil. 

Nagu alljärgnev välitööpäeviku katkend näitab, võib ka oma rühma uurival 
uurijal olla raske küsida küsimusi, millele on tal vastused tegelikult juba 
teada:

Tuttavat intervjueerides oli probleem selles, et tundsin, et tean temast juba liiga 
palju intervjuu läbiviimiseks. Olime rääkinud peaaegu kõikidel intervjuu teema-
del juba varem, niisama tavavestluse käigus. […] Ei hakanud küsima ja salves-
tama tema taustandmeid väga põhjalikult, tundus mittevajalik. […] Tegelikult ta 
andestas küll küsimused, millele ka tema arusaamist mööda olid mul vastused 
juba olemas, ning vastas kenasti. 

Pihla Maria Siimu välitööpäevik (28.05.2003)

On võimalik, et rollide muutumine ja lähedase uurija huvi nt argiste 
asjade vastu tekitab uuritavas hämmingut. Isiklikumatest asjadest – nt 
traumadest, haigestumisest, inimsuhetest – sooviks uuritav rääkida 
võib-olla pigem uurijale kui lähedasele inimesele, võttes teda sugulase-
sõbrana, aga mitte uurimistöö jaoks. Olukorra teeb keerulisemaks see, et 
tuttava uurija puhul võib uurimises osalemisest keeldumine olla raskem 
kui täiesti võõra inimese puhul. 

Sõprus või usalduslik suhe võib põhjustada probleeme mõlemale osapoo-
lele. Uuritav kaldub lähedasele kergemini südant puistama ning võib rää-
kida asju, mille paljastamist ta hiljem kahetseb. Üks viis sellist olukorda 
vältida on teha uuritavale selgeks, et tal on ka hiljem võimalus uurijaga 
ühendust võtta ning oma ütlusi täpsustada või isegi loobuda uurimistöös 
osalemast. Kui inimene annab nõusoleku intervjuuks, pole tal reeglina 
selget ettekujutust sellest, mida ta intervjuu jooksul räägib. Samuti ei 
pruugi ta siis veel täpselt ette kujutada, mil viisil uurija materjali analüü-
sima asub (vt ka ptk Uurijaeetika).
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Ka uurija vaatevinklist on rollide segunemine sageli problemaatiline. 
Isegi võõrast uurides võib olla raske kahte rolli teineteisest eraldi hoida 
– eriti just nendel puhkudel, mil uurijast ja uuritavast saavad välitööde 
käigus sõbrad. Ent hoopis rohkem tähelepanu nõuab rollide lahushoid-
mine oma rühma või lähedasi inimesi uurides. Viimasel juhul võib olla 
raskem otsustada, milline osa kõneldust on öeldud uurijale ning milline 
osa mõeldud ainult uurija kui pereliikme või sõbra kõrvadele. Kui see jääb 
uurimistööd tehes segaseks, tuleks uuritavalt selle kohta enne materjali 
kasutamist küsida.

Oma rühma uurides seavad uuritavad uurimistulemustele tihti suuremaid 
ootusi. Usutakse või loodetakse, et rühma esindav uurija toob paremini 
kuuldavale rühma hääle ja edastab nähtuse sellisel moel, nagu see rühma 
liikmete vaatevinklist paistab. Tegelikkuses käibivad eri tõed ka ühe ja 
sellesama kogukonna sees, kuigi üksiku kogukonnaliikme vaatepunkt ei 
pruugi seda paljastada. Lähedasi uurides võivad konflikti sattuda ootused, 
mis on seatud uurijale ühelt poolt erialase publiku ja teisalt lähedaste poolt. 
Nii satub uurija rühma liikmena erinevate, kohati vastakate ootuste ja 
soovide vahealale. See võib muidugi juhtuda ka kaugemat rühma uurides: 
uurimusi loevad järjest rohkem ka inimesed väljastpoolt teadusruumi, sh 
uuritavad inimesed. Ent kõige aktuaalsem on see küsimus siiski just oma 
rühma uurimise puhul.

Naislaulikute regilaulumaailma uurinud Janika Oras (snd 1963) on oma 
doktoritöös (2008) kirjeldanud, kuidas temal kerkis objektistamise küsi-
mus kõige teravamalt esile oma töökaaslasi uurimistöösse sisse kirjutades:

Püüdes vaadelda folkloriste teistega võrdsete uuritavatena, sõltusin siiski tuge-
vasti sellest, et tegemist on mulle nii sotsiaalset positsioonilt kui isiklikult kõige 
lähedasemate inimestega. Võib-olla tuleks viimane asjaolu – isiklik suhtlemine 
– esikohale asetada: lihtsam on vastutada nende ees, kellele ei pea (võib-olla 
enam kunagi) otsa vaatama?

Oras, Janika 2008. Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm. Arhiivitekstid, ko-
gemused ja mälestused. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 27. Tartu: EKM 
Teaduskirjastus, lk 29.

Sarnast kimbatust on väljendanud Soome folklorist Riina Haanpää (snd 
1974). Oma 2008. aastal ilmunud väitekirjas uuris ta pärimusliku ajaloo 
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vaatevinklist kahte Kauhajoel aset leidnud kuritegu (mõrv aastal 1915 ning 
Riina Haanpää vanaonu purjus peaga sooritatud vennatapp aastal 1974). 
Haanpää on analüüsinud uurija rolli pärimusliku ajaloo loojana ning ta 
enda mälestuse mõju uurimusele. Ta pidi uurimust tehes enda käest kü-
sima, kas ta on pigem „sees“ või „väljas“ ning mida ta ikkagi tahab oma su-
guvõsa kohta avaldada ja millisest vaatevinklist seda kirjeldada. Autori aru-
saam minevikust muutus intervjuude tegemise käigus. Samuti pidi ta endalt 
küsima, mida ühelt poolt lähedased ning teiselt poolt akadeemiline publik 
tema käest ootab, millist tõde peaks ta konstrueerima, milliseid seisukohti 
rõhutama? Haanpää juhib tähelepanu vajadusele kriitiliselt analüüsida 
oma kultuuri ning suguvõsa käsitleva uurija lähenemisviise. Ta kirjeldab 
uurimisprotsessi katkematute läbirääkimistena iseenda ja uurimismaterjali 
vahel. Oma suguvõsa ning selles toimunud kohutavate sündmuste uurimi-
sega seotud raskused sündisid eelkõige tema enda peas.

Haanpää, Riina 2008. Rikosten jäljet: etsivän työtä yhteisön, suvun ja perheen 
muistissa. Scripta lingua Fennica edita 270. Turku: Turun yliopiston kirjasto.

Oma ja võõra suhtelisus

Oma ning võõra puhul ei ole tegemist kahe vastandliku või stabiilse kate-
gooriaga. Uurijat või uuritavat ei ole alati lihtne määratleda kas omaks või 
võõraks. Nende kategooriate piirid võivad sõltuda nii määratlejast kui ka 
kontekstist.

Olen hargmaiseid perekondasid puudutava uurimuse jaoks teinud 
mitmepaikseid välitöid Soomes, Eestis ja Loode-Venemaal. Esialgu 
intervjueerisin endise Nõukogude Liidu aladelt Soome ümberasunud 
inimesi, hiljem ka nende Vene Karjalasse ja Eestisse jäänud pereliikmeid. 
Uurimust tegin ka ajal, mil olin juba ise kolinud Soomest Eestisse ning 
sõitsin Soome välitöödele. Selles kontekstis on minu kui uurija positsiooni 
uuritavate suhtes raske määratleda oma-võõra teljel – keda või mida nende 
silmis kõige rohkem esindasin? Soomes tehtud intervjuude puhul olin ma 
uuritavaile ilmselt siiski soomlaste enamuse, seega „teise“ esindaja, aga ka 
mitte tüüpiline soomlane, kellega nad igapäevaselt kokku puutusid. Usun, 
et vähemalt mõne teema üle arutledes tuli kasuks minu enda ümberasumise 
kogemus – võib-olla andis see alust oletada, et saan kergemini aru 

251



III osa: Välja mõtestamine

ümberpaiknemisega seotud tunnetest ja kogemustest, võib-olla aga 
võimaldas see intervjueeritavatel rääkida Soome ühiskonnast kriitilisemas 
toonis. Venemaal intervjuusid tehes märkasin, et inimesed kippusid mind 
võrdlema nende stereotüüpidega, mis neil soomlaste kohta olid, ning 
otsima sarnasusi meie vahel. Eestis pakkus inimestele huvi minu elulugu 
ning kogemused Eestis. Võib-olla tegi see nendele ka oma kogemustest 
rääkimise lihtsamaks?

Oma võib uurimise käigus muutuda võõraks ja ka vastupidi – inimestest 
võivad uurimistöö käigus saada sõbrad. Lisaks võivad uurija ja uuritavad 
esindada üksteise jaoks samal ajal nii oma kui ka võõrast. Kuna välitöid 
tehes on erinevatest rühmakuuluvustest esiplaanil akadeemiline uurija-
positsioon, jääb uurija üldjuhul uuritavaile mingil määral siiski võõraks, 
isegi kui ta uurib omaenda rühma. Uurija positsiooni omandamine muu-
dab seega tema suhte uuritavatega vähemalt ajutiselt teistsuguseks.

Mõned uurijad ongi seadnud küsimärgi alla dihhotoomilise jaotuse oma 
vs. võõras. Amanda Coffey (snd 1967) sõnul ei ole õige käsitada uurijat 
võõrana, kes õpib järk-järgult tundma uuritavat kultuuri ning oman-
dab ühtaegu ka professionaalse distantsi. Selline arusaam ei peegelda 
adekvaatselt uurimispaiga ja uurija vahelisi kompleksseid seoseid. Uuri-
mistööd tehes on tähtis tajuda omaenda ja uuritavate (kultuurilisi) erine-
vusi tundlikul moel, ent hoiduda neid üle tähtsustamast.
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Ülesanded

Ülesanne 1.
Loe peatükile järgnevat Andreas Kalkuni kogemuslugu ja analüüsi seda. 
Missuguseid eeliseid andis välitööde tegijale see, et ta oli uuritavale rüh-
male kultuuriliselt lähedal? Milliseid väljakutseid see endaga kaasa tõi? 
Arutle selle üle, kuidas võib üldiselt uurimisprotsessi mõjutada uurija 
ja uuritava (kultuuriline) kaugus teineteisest. Kuidas see kaugus või lä-
hedus uurimisprotsessi käigus muutub? Mõtle erinevatele „kategooria-
tele“, omadustele või kontekstidele, mis võivad uurija teisestada (ingl k           
othering). Millistes teistes õpiku kogemuslugudes on need küsimused 
päevakorral?

Ülesanne 2. 
Kujutle järgmist olukorda. Eesmärgiks on teha intervjuu gümnaasiumist 
hiljuti pensionile jäänud muusikaõpetajaga koolipärimuse teemal, kes-
kendudes õpetajate hulgas levinud tõestisündinud lugudele, mis puudu-
tavad koolis aastate jooksul aset leidnud (naljakaid) sündmusi. Nimeta 
plusse ja miinuseid (oma ja võõra ning läheduse ja kauguse aspektidele 
toetudes), kui küsitleja on (1) õpetaja noorem sugulane, (2) kooli vilist-
lane, (3) välismaalt tulnud doktorant, kes on ka oma koduriigis sarnase 
teemaga tegelnud. Millised tegurid võivad intervjuu kulgu mõjutada ja 
kuidas?
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Paigutumise probleemidest: omad ja võõrad 
 Andreas Kalkun

Sugupool: mees naiste pärimust uurimas

Olen uurinud seto pärimust, eelkõige vanemat laulupärimust ja setode 
õigeusutõlgendusi. Kuna seto naistelt on kirjutatud üles ja helisalvestatud 
kordades rohkem laule kui meestelt, olen tegelnud just naiste lauludega. 
Samamoodi olen uurinud just naiste usundit, kuna seto naised on täna-
päeval religioosselt aktiivsemad (juba 19. sajandi lõpus oli samuti) ning 
nende usundiline pärimus on rikkalikum. Minu käest on sageli küsitud, 
miks ma ei uuri meeste laule ja meeste usundit. Miks peaks üks mees uuri-
ma naisi puudutavaid teemasid, liiatigi asju, millest pole seto kultuuris 
kombeks avalikult rääkida (näiteks kirikuga seotud menstruatsioonita-
bud ja sünnitusjärgsed kombed)? Kas pole see kummaline või lausa väär? 

Olen oma välitöödel rääkinud naistega, kellega koos olen Värska ja Saatse 
kirikus laulnud, olen nendega koos trüginud ristikäigus, oodanud armu-
laua või ristile suu andmise järjekorras. Nad on pärast panihiidat [‘sur-
nute mälestamise teenistust’] pakkunud mulle kommi oma lahkunute 
mälestuseks, jaganud õpetussõnu ja kiitnud minu lauluhäält. Mul pole 
küll illusiooni, et intiimsed ja individuaalsed religioossed kogemused 
oleksid lihtsalt võrreldavad. Kuid kuna olen õigeusklik ning jagan sama 
keelt ja sarnast päritolu, siis usun siiski, et meil on mõningaid sarnaseid 
kogemusi ning ma kujutan umbes ette, mis tundeid või mõtteid mingi ri-
tuaalne praktika võib tekitada. Teame, mis tunne on laulda varahommi-
kul tühja kõhuga paar tundi kestval liturgial, paastuda, suudelda ikooni, 
risti või preestri kätt, kummardada maani või tungelda ristikäigus. 

Samas kui ma olen istunud nende naistega nende kodudes ja küsinud näi-
teks nagu muuseas: „Kas om määnegi aig, ku naane tohi-i kerikohe min-
näq?“ siis olen ma olnud selgelt uurija, kes ei mängi lahtiste kaartidega, 
vaid kavaldab, et teada saada, mida see naine teab kirikuga seotud menst-
ruatsioonitabude kohta. Ma tean, et arhiivis on õigeusklikele naistele sea-
tud piirangutest kõnelevaid tekste, ma olen seda küsimust juba kümnete 
naiste käest küsinud. Ma tean nende tabude teoloogilisi põhjendusi ja      
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kirjakohti, millele need tuginevad. Aga sel hetkel on mul välitööde huvi-
des lihtsam mitte avada neid taustu, et saada teada, kuidas see konkreetne 
naine neist asjust räägib ja oma olukorda mõtestab. Niisiis, kuigi võin olla 
nende naistega lähedane, olla nendega dialoogis, jagada sarnast päritolu 
või religioosset tausta, juhtub ikka, et olen välitöösituatsioonis uurija, kes 
on hegemoonilisel positsioonil ja kellel on lihtsam mitte pühendada oma 
vestluspartnerit kõigesse toimuvasse.

Väikesed kogukonnad ja lähedus

Väikeste kogukondade (setod, setod Siberis) ja veel väiksemate institut-
sioonide (kirikukoor, leelokoor) uurimine on pannud mind olukorda, kus 
minu vestluspartnerid on välitöödel intensiivselt soovinud, et „valiksin 
poole“: ütleksin, kellel on õigus, või lihtsalt aitaksin mingi probleemi või 
konflikti lahendamisel. Ilmselt tingituna teatud lähedusest (kooslaulmine 
või muud ühised tegevused ning korduvad külastused) on usalduslikkus 
jõudnud ühelt poolt väga meeldival moel nii kaugele, et minusse suhtu-
takse reservatsioonideta kui kogukonna liikmesse või usaldusisikusse. 
Teisalt tähendab selline lähedus suurt vastutust, kuna minult oodatakse 
peale dialoogi ka aktiivset osalemist ja panustamist.

Kui kirjutasin artiklit sellest, mismoodi suhtuvad seto traditsioonilisi laule 
laulvas kooris ja kirikus laulvad naised ilmalikku ja vaimulikku muusi-
kasse, sattusin keerulisse olukorda. Naised süüdistasid intervjuudes vas-
tastikku üksteist (laulab kirikukooris „seto laulu häälega“ / laulab seto 
laulu „kirikulaulu häälega“, ei oska laulda jne). Mind usaldati, aga tundsin 
end nagu spioon, kuna intervjueerisin omavahel konfliktis olevaid pooli. 
Püüdsin vestluste ajal hoolikalt varjata erinevatest intervjuudest saadud 
infot ja hoiduda mingit seisukohta võtmast. Artikkel ilmus küll inglise 
keeles ja välismaal, aga mis kasu on intervjuude anonümiseerimisest, kui 
uuritav kogukond ja koor on nii väike. Sama keerulised eetilised problee-
mid on tekkinud ka mitme seto koori ajaloo ja kaasaja jäädvustamisel: 
kuidas jäädvustada konflikte või radikaalselt erinevaid nägemusi? Kuidas 
kirjutada elavast ja pulbitsevast pärimusest?
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Oma vestluspartnerite usalduse võitmine on tähendanud ka seda, et meilt 
on loodetud abi ja õigluse jalule seadmist. Siberi setode juures pöördus 
meie poole naine, kellele oli unes näidatud, et vana kiriku asemele ehita-
tud kultuurimaja kuivkäimla on altari koha peal. Kultuurimaja oli ehita-
tud tõepoolest kiriku vundamendile, kuid kogukonnas oli erinevaid aru-
saamu, kus vana altar paiknes. Saime küll kuuldust levitada ja küsimust 
päevakorda tõsta, kuid meie võimuses polnud olukorda lahendada.

Kellel on õigus tegelda setode pärimusega?

Kuna setod veel 20. sajandi alguses suures enamikus midagi ei kirjuta-
nud, on rahvaluulekogudes jäädvustatud materjal ainus võimalus kuulata 
nende inimeste „häält“ (kuigi see hääl on muidugi vahendajate kaudu sõ-
nadeks ja lauseteks tekstualiseeritud ning dekontekstualiseeritud). Olen 
üleskirjutatud laulude ning tänaste välitööde kaudu püüdnud jõuda lähe-
male neile, kes neid laule on laulnud. Kuna laul andis võimaluse end väl-
jendada ka muidu vaikivatel naistel, olen keskendunud just eluloolistele 
improvisatsioonidele kui lauludele, millest võib enim viiteid leida, milli-
ses maailmas elati, mida ilmaasjadest arvati ning kuidas end väljendati. 

Osa neist naistest, kelle laule olen uurinud, on surnud 1960. aastail. Kuu-
lus laulik Anne Vabarna (1877–1964) laulab oma autobiograafilises lau-
lus, et ta pandi vägisi mehele. Vabarnal on ka tuhandeid värsse pikk eepi-
line tekst „Näio koolulaul“, mis räägib abiellumiseas neiust, kes otsustab 
abiellu astumise asemel surra. Kui kirjutasin neist lauludest ja suhestasin 
eepilise teksti süžee seto kultuuris tavaliste korraldatud abieludega ning 
Anne Vabarna enda elulooga, reageerisid valuliselt mõned Vabarna su-
gulased. Õie Sarv kirjutas 2004. aastal kogumikus „Regilaul − loodud või 
saadud?“ ilmunud artiklis „Kukka Mari lauluq ku aolugu“ (lk 51) tõlgen-
damisega seotud probleemidest ja õigusest tõlgendada: Hea on rääkida 
inimesest, kes ei saa enam enda eest seista rohkem kui unenägude kaudu. 
Anne Vabarna lauludest võib täna välja lugeda, mida ainult tahad, kuidas 
kellelegi meeldib. Kui Anne hingki oleks seda ette osanud mõelda, kuidas 
tema laule ja teda hakatakse igast küljest vaatama, võib-olla jätnuks ta mõ-
negi laulu laulmata. [Tõlge seto keelest]
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Uurija positsioon on tahes-tahtmata hegemooniline, eriti kui tegelda ar-
hiivimaterjalidega. Aga ka välitöödel on uurija see, kes vajutab salvesta-
misnuppu ning otsustab, mis ta jäädvustatud materjaliga pihta hakkab. 
Postkolonialismi teoreetik Gayatri Spivak (snd 1942) kahtles pessimist-
likult, kas tahes-tahtmata hegemoonilisel positsioonil oleval uurijal on 
üldse mingilgi moel võimalik mõista või representeerida teisest kultuurist 
pärinevat uuritavat. Minu üheks eesmärgiks oli aidata anda hääl arhiivi 
vaikusesse suletud seto naistele ning jõustada oma välitööde abil seto 
naisi ning nende pärimust. Samas on selge, et minu kui uurija agenda, aga 
ka minu kasutatud retoorilised võtted ja akadeemiline kirjutusviis võivad 
olla uuritavale kultuurile võõrad ning tekitada vääritimõistmisi. Kas minu 
katsed anda häält kirikus ja kodus vaikivatele seto naistele on mõttetud? 
Kas mul on õigust setosid uurida ja neist kirjutada?
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Uurijaeetika keskendub sellele, millist mõju avaldab ja milliseid riske 
võivad endas kätkeda uurija tegevused uurimistöö osapooltele. Eetiliselt 
käituv uurija teadvustab enda uurijarolliga kaasnevat vastutust ja toimib 
seetõttu tasakaalustatult – saavutab oma eesmärgid uuritavate heaolu ja 
õigusi arvesse võttes. Oluline on, millised uurija hoiakud ja tegutsemisvii-
sid on sobivad, et võita uuritavate usaldus, jõuda soovitud materjalini ning 
säilitada ja kasutada seda. Seejuures olenevad eetilised põhimõtted – mis 
on õige või vale, hea või halb – taustsüsteemist. Uurijaeetika valdkond 
hõlmab nii distsipliini erijooni, vastava riigi teadusalal välja kujunenud 
reegleid ja häid tavasid, ajastu poliitilist konteksti, uurija ja uuritavate 
kultuuride erijooni kui ka konkreetses uurimissituatsioonis kujunevaid 
suhteid.

Folkloristi vastutus ja uurimistöö mõjud

Uurijaeetika küsimused tänapäeva humanitaar- ja sotsiaalteadustes on 
sarnased. Need keskenduvad selliste teemade ümber, mis käsitlevad uurija 
vastutust ja uurimistöö osapoolte õiguste ja heaolu kaitset (nagu nt 
nõusolek uuritavailt, uuritavate privaatsuse ja eneseväärikuse austamine 
ning uurimismaterjalide konfidentsiaalsus). Neid küsimusi peetakse 
oluliseks, sest uurija tegevused avaldavad mõju ning võivad kätkeda 
endas riske neile, keda uurimistöö puudutab. Siiski on igal distsipliinil 
oma rõhuasetused, mis tulenevad selle praktikast ja ainealast. Kelle 
ees on uurijal vastutus? Milliste uurija tööetappidega seoses on vajalik 
eetikaküsimustele mõelda? Milles seisnevad uurija tegevuste võimalikud 
negatiivsed mõjud?

Folkloori uurijal on oma rollist tulenevalt ühelt poolt vastutus avalik-
kuse, oma tegevustega seotud institutsioonide (sh nt välitööde ja/või 
uurimistöö kirjutamise rahastaja), folkloristika distsipliini, iseenda ning 
teiste sarnase uurimistööga tegelejate ees. Teiselt poolt lasub tal vastu-
tus nende ees, kes jagavad temaga oma teadmisi, mõtteid ja tundeid ning 
kelle kultuurilisi praktikaid ta vaatleb – intervjueeritavad ja/või vaadel-
davad, kuid ka nende lähedased ja teised uurmistööga seostuvad isikud. 
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Seejuures võib uurijal olenevalt ainealast ja eesmärkidest olla vajalik ar-
vestada oma tegevustes nii üksikisikute kui ka rühmadega.

Uurijaeetikat puudutav teemadering hõlmab nii välitööde ettevalmista-
mist, uuritavatega kontakteerumist ja tegevusi välitöödel kui ka kogutu 
analüüsimist, publitseerimist ja arhiveerimist. Kuna folkloristikale on 
distsipliiniomane vahetu suhtlus uuritavate inimestega ning materjali 
jäädvustamise eesmärgil ka nende elukeskkonnas viibimine, on väga olu-
line välitööeetika. Selle keskmes on küsimused uuritavate usalduse võit-
miseks ja materjali kogumiseks sobilikest suhtlus- ja tegutsemisviisidest. 
Uurimistöö kirjutamisel tulevad eetikaküsimused esile, kui uurija tõl-
gendab ja esitab inimeste elukogemusi, maailmavaadet, väärtusi ja tead-
misi. Kui näiteks sotsioloogilise uurimistöö puhul eelistatakse talletatu 
uuritavate kaitsmiseks peale materjali analüüsi etappi hävitada või ano-
nümiseeritakse teave juba andmete kogumise käigus, siis folkloristliku 
materjali puhul on oluline küsimus, kuidas tagada kogutu säilimine ja 
arhiveerimine võimalikult rohkete lisaandmetega samal ajal uuritavate 
heaoluga arvestades.

Uurija kohalolek välitöödel avaldab inimestele erinevat mõju. Tihti mõ-
jub kohtumine rahvaluulekoguja ja -uurijaga positiivse (vanemate ini-
meste puhul sageli ka tähendusrikka) sündmusena. Intervjueeritav võib 
olla meelitatud talle osaks saanud tähelepanust ning uurijahuvi võib tõsta 
tema enesehinnangut. Mõnele teisele aga on kohtumine uurijaga lihtsalt 
üks seik igapäevaste sündmuste jadas, mida ta ei pruugi hiljem mäleta-
dagi (vt ka ptk Uurija suhe uuritavatega > Ühise keele piirid). Mõnikord 
aga võib uurija ja uuritavate kohtumine välitöödel tuua osapooltele ne-
gatiivseid tagajärgi. Nii võib uurija riivata oma käitumise või väljaütle-
mistega vestluspartneri tundeid, häirida oma kohalolekuga vaadeldavate 
igapäevaelu või rikkuda rühmaliikmete suhteid. 

Ka uurimistulemuste avaldamise ning materjalide arhiveerimisega võib 
kaasneda negatiivseid emotsioone. Inimene võib solvuda või ärrituda, 
kui ilmneb, et uurija valikud lähevad vastuollu tema tõekspidamiste või 
soovidega (näiteks seostab uurija tsitaadi viitega anonüümsele allikale, 
kuid inimene sooviks esineda oma nime all, või vastupidi). Teisalt võib 
folkloristliku materjali esitamine kätkeda endas ohtu uuritavate, aga ka 
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tema lähikondsete ning intervjuudes nimepidi mainitud isikute heaolule 
ja privaatsusele. Isikliku ja tundliku info avalikustamine võib tõmmata 
uuritavaile tähelepanu, mis hakkab häirima nende igapäevaelu, ning 
kujundada kolmandate osapoolte kuvandit neist. See saab juhtuda, kui 
uurija tsiteerib läbimõtlematult või annab mäluasutusse isikuandmetega 
varustatud materjalid, seadmata neile kohaseid kasutuspiiranguid. (Vt ka 
siinsed alateemad Materjali analüüs ja tulemuste esitamine ja Jäädvustatu 
arhiveerimine.)

Mõnikord võib isegi selline pealtnäha ohutu žanr nagu huumor tuua teatud 
auditooriumi ees esile tähendusi ja tõlgendusi, mis on vaenulikud selle esi-
taja ja temaga seotud ringkondade vastu. Liisi Laineste kirjutab oma artikli 
„Huumoripoleemikad ja uurijaeetika“ lühikokkuvõttes järgmist:

Ehkki huumor on üldiselt tuntud lõbustava ja ohutu žanrina, võib selle mitme-
kihiline olemus anda tulemuseks tähendusi, mis ei olnud kavatsuslikud. Mitme-
timõistetava ja seetõttu tundliku materjali avalikustamine andmebaasides või 
uurimistöö osana peaks toimuma äärmise ettevaatlikkusega. […] Kui uurija 
jätab tähelepanuta tõiga, et arhiveeritud (huumori)tekste on võimalik mitmeti 
tõlgendada ning mõni tõlgendus võib olla vaenulik mõne sotsiaalse institutsiooni 
või isegi ühiskonna suhtes tervikuna, võib ootamatult lahvatada arvamuste 
kokkupõrge. 

Oma käsitluse põhitekstis selgitab autor auditooriumi võimalikke reakt-
sioone huumorile täpsemalt:

Kui algselt huumorina mõeldud tekst või pilt jõuab ebasobiva auditooriumini, 
reageerib publik sellele erinevalt: kulmukortsutusest avalike, vahel isegi ini-
mohvreid nõudvate pahameeleavaldusteni. Konflikt, mis võib olla vägagi terav, 
toob enamasti endaga kaasa avaliku arutelu huumori mõiste üle: mis üldse on 
huumor, mille üle on lubatud nalja teha ja mille üle mitte, kui suur väärtus on 
antud kultuuris sõnavabadusel, kas huumorit saab pidada funktsionaalseks näh-
tuseks jms […]. Siit on vaid väike samm anekdootide või karikatuuride politi-
seerumiseni: neid hakatakse kasutama tõendusmaterjalina selle kohta, et nende 
levitaja toetab ja propageerib rassistlikke arvamusi. 

Laineste, Liisi 2014. Huumoripoleemikad ja uurijaeetika. – Mäetagu-
sed 58, lk 107, 109. http://www.folklore.ee/tagused/nr58/laineste.pdf 
(18.02.2017).
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Uurijaeetika eiramine võib kätkeda riske ka uurijale. Viimase läbimõt-
lematu tegutsemine võib panna uuritava edasisest osalemisest loobuma. 
Samuti võivad need, kes ei ole uurija tegevusega rahul, tema tööd avalikult 
kritiseerida ja heita nii varju tema isikule. Praegusel internetiajastul, mil 
info muutub kiiresti laialdaselt kättesaadavaks, on see vägagi tõenäoline 
(vt Maili Pildi kogemuslugu). Ühtlasi võib uurija, kes on pälvinud oma 
tegevuse tõttu uuritavate pahameele, tekitada umbusku ka teiste uurijate 
vastu.

Uurijaeetika seisukohast on oluline, et uurija looks oma tegevustega või-
malikult positiivse, st uuritavatega arvestava õhkkonna, püüaks enne-
tada uurimistööga seotud võimalikke negatiivseid mõjusid ning leida la-
hendusi ettetulevatele pingesituatsioonidele.

Normatiivsed eetikareeglid ja situatsioonist lähtuv uurijaeetika

Eri kultuuriruumides võib olla koostatud erinevaid uurijaeetikat puudu-
tavaid normdokumente: eetikakoodekseid, reegleid, eeskirju ja tegutse-
misjuhendeid. Oma kirjalikud juhised võivad olla nii uurija tegevusega 
seotud institutsioonidel kui uuritavail rühmadel − ülikoolidel, teadusaja-
kirjadel, arhiividel, projektide rahastajatel või internetifoorumeil (vt ka 
ptk Välitööd internetis). Juhised määravad kindlaks uurijaeetikaga seo-
tud toimingute sisu ning selle, milliseid rutiine tuleks järgida (nt milli-
ses vormis, kellelt ning millal on vaja küsida nõusolekut uurimistööks). 
Uurijaeetikajuhistega sarnaseid küsimusi võivad puudutada ka riigisea-
dused. Eesti kontekstis tasub uurijal sõltuvalt uurimisteemast olla kursis 
nii Eesti Vabariigi põhiseaduse, autoriõiguse seaduse kui ka isikuandmete 
kaitse seadusega.

Niisamuti võivad mõnel pool (nt Ameerika Ühendriikides ja Soomes) re-
guleerida eetikaga seonduvat eetikakomiteed, olenevalt uurimisteemast, 
institutsioonist või projektist, mille raames uurija tegutseb. Folkloristli-
kust uurimistööst huvitatul võib sarnaselt meditsiinialaste uuringute tegi-
jaile olla kohustus esitada komisjonile hindamiseks projekt, milles ta sel-
gitab enda kavandatavate välitööde ja/või uurimistöö eesmärke, määrab 
vastutava isiku, kirjutab lahti oma tööga seotud eetilised aspektid ning 
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valmistab ette nõusolekuvormi. Projektile rahastuse hankimisel võib eeti-
kakomisjoni luba olla möödapääsmatu.

Välitööde ja uurimistulemuste arhiveerimise/publitseerimise keskkonda-
dest olenevalt võib ühes ja samas uurimisprotsessis osutuda vajalikuks 
võtta arvesse erinevate kultuuriruumide normdokumente ja regulat-
sioone – näiteks välitöödel võõras kultuuris selles kehtivaid standardeid, 
samade välitööde uurimistulemuste publitseerimisel oma kultuuris ka 
kohalikke standardeid. Siiski tasub igasugustesse juhistesse ja ettekirju-
tustesse suhtuda paindlikult. Oluline on teadvustada, et ükski juhend, 
eetikanõukogu ega seadus ei saa ette näha kõiki igapäevase uurimistöö 
asjaolusid ja probleeme. Nii uurijaeetika küsimuste esilekerkimine, spet-
siifika kui ka lahendused neile küsimustele olenevad konkreetsest uuri-
missituatsioonist.

Formaalsest reeglite järgimisest olulisem on uurijaeetikaga seotud 
otsuste puhul äratundmine, millised uurija tegutsemisviisid sobivad just 
konkreetsete eesmärkide, aja, koha ning väljal asetleidvate kohtumistega. 
Teisisõnu tasub uurijaeetikale läheneda refleksiivselt. Refleksiivne 
uurija ei käsitle eetikat staatilisena (st võimalike probleemide ja 
lahenduste nimekirjana), vaid situatsioonist lähtuvana, kontekstuaalsena 
ning vajadusel uuritavatega läbiräägitavana. Uurija lähtub oma otsustes 
väljal kujunevatest suhetest ja asjaoludest ning sellest, millised võivad 
olla tema tegevustega seotud mõjud ja riskid uurimistöö osapooltele just 
konkreetsel juhul (vt ka ptk Refleksiivsus).

Kohtumised välitöödel

Uurijaeetika juhenditega tutvumisest enne välitööde algust võib uurija 
leida vajaliku stardipunkti, et mõelda eetikaküsimustele ka enda valitud 
uurimisteema ja meetodite valguses. Lisaks tasub enne väljale minekut 
tutvuda teiste uurijate kogemustega sarnastes välitöösituatsioonides – 
milliseid probleeme on ette tulnud, millised valikud ja hoiakud on ennast 
õigustanud ja millised mitte. Niisamuti on uurijaeetika seisukohast alati 
oluline hankida juba enne välitöödele minekut informatsiooni uuritava 
kultuuriruumi kommunikatsioonisüsteemi, sellele omaste käitumis-
mustrite, moraalinormide ning traditsioonide kohta. Kohalikke olusid 
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tundval uurijal on väiksem võimalus eksida ning sattuda suhtlussituat-
sioonidesse, kus tema kohalolekut või tegevusi peetakse solvavaks või lu-
bamatuks. Samuti võib kohalike seas aktsepteeritud suhtlusviiside järgi-
mine mängida määravat rolli uurija enda heaolu tagamisel ja uurimistöö 
õnnestumisel. Ühtlasi on praktilises uurimistöös oluline ka uurija üldine 
heasoovlik ja mõista püüdev suhtumine uuritavaisse (vt ka ptk Tunded, 
kehakogemus ja meeled > Kohtumised välitöödel).

Folkloristlike välitööde heade tavade hulka kuulub, et uurija mõtleb 
sellele, kuivõrd võib häirida tema kohalolek uuritavate argirutiini. Kui 
uurija lepib kokku intervjuu, on sobiv küsida intervjueeritava aja ja koha 
eelistusi. Kui uurijahuvi tärkab spontaanselt mõnes igapäevasituatsioonis, 
on samuti sobiv küsida, kas inimene on kohe valmis suhtlema või 
võiks uurija hiljem tagasi tulla. Välitööde tegijalt eeldatakse, et ta on 
empaatiline kuulaja: ühelt poolt tingib seda lihtne viisakus, teiselt poolt ka 
folkloristi eesmärk – saada teada inimese arvamusi, teadmisi, kogemusi, 
mitte tingimata leida kinnitust oma hüpoteesidele. Välitöösituatsioonis 
seostub uurijaeetikaga ka uuritava soovide arvesse võtmine materjali 
jäädvustamisel. Kui inimene ei taha, et teda filmitakse või lindistatakse, 
tuleb seda aktsepteerida. Oluline on vältida pealetükkivat suhtlusviisi. 
Folkloristliku uurimistöö seisukohast on informatiivne seegi, kui inimene 
keeldub küsimusele vastamast või ei soovi mingil muul moel uurija 
tegevustes osaleda.

Folklorist Anu Korbi kogemuse põhjal võib välitööeetika hõlmata sedagi, 
kuidas uurija peaks jagama tähelepanu erinevate rühmaliikmete vahel:

Külakogukonnas töötades võib uurijale informantide valik osutuda päris keeru-
liseks. Ekspeditsiooni piiratud kestus ei võimalda uurijal töötada võrdselt kõigi 
potentsiaalsete informantidega. Kuidas jagada välitööl oma aega ja tähelepanu? 
Kas keskenduda vaid parimatele pärimusekandjatele või püüda Venemaa külas 
võimalikult kõigi vanemate eestlase poolt läbi astuda, et kedagi mitte solvata. 
[…] Ise olen püüdnud leida kuldset keskteed kahe võimaluse vahel: keskenduda 
parematele pärimusekandjatele, kuid samas põgusalt külastada võimalikult kõiki 
vanema põlvkonna eestlasi. Olen ju oma uurijahuvi suunanud eeskätt emakeelt 
valdavatele pärimusekandjatele. Keskealiste ja nooremate eestlaste küsitlemata 
jätmist võin vähemalt iseendale põhjendada: nemad ei tunne piisavalt hästi ko-
gukonna traditsiooni, neid võib õnnestuda veel tulevikuski külastada. 
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Korb, Anu 2005. Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas: folkloristliku välitöö me-
toodilisi aspekte. Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia 9. Tartu: TÜ 
Kirjastus, lk 113.

Omaette küsimusteringi moodustavad alkoholi pakkumisega seotud olu-
korrad välitöödel. Kui uuritav isik mingis situatsioonis (näiteks osalus-
vaatlusel) pakub uurijale alkoholi, tuleb viimasel leida olukorda sobivaim 
käitumisviis. Uurijal tuleb ühtaegu silmas pidada nii enda uurimistöö ees-
märke, iseenda ja uuritavate heaolu kui ka asjaolu, et tema loodud kuvand 
teadustöö tegijast võib mõjutada edaspidi uuritava isiku või rühma suh-
tumist teistesse uurijatesse. Uurijal on alati õigus pakutavast alkohoolsest 
joogist keelduda ning vajadusel selgitada, et ta on karsklane või et tööd 
tehes pole tal kombeks juua vms. Mõnikord, kui kõik teised alkoholi tarvi-
tavad, võib osalusvaatleja või intervjueerija otsustada teistega veidi kaasa 
rüübata, kui tajub, et tema keeldumine tekitaks pingeid (vrd ka ptk Tun-
ded, kehakogemus ja meeled > Kehalisus, ruum ja mittekodused kombed). 
Intervjueeritavale alkoholi pakkumist, mida minevikus üldjuhul pahaks 
ei pandud, ei peeta tänapäeval sobivaks (vt ptk Intervjuu > Erisugused in-
tervjuud > esimene tekstiaken).

Konkreetses välitöösituatsioonis esile kerkivad eetikaküsimused on sageli 
niivõrd spetsiifilised, et uurija saab teha otsuseid vaid oma sisetunde 
pinnalt. Kimbatust võivad tekitada uuritavate väidetavad teod: näiteks 
kui külapoe ees hoopleva noormehe jutust selgub, et ta käis äsja vargil; 
või kui intervjueerijast erinevasse kultuuriruumi kuuluv rahvaravitseja 
selgitab laual oleva kolba kohta nii muuseas, et selle tütarlapse ohverdas 
ta eelmisel aastal külale halva õnne toomise tõttu. Uurijal tuleb teha 
kaalutletud valik, kuidas sellisel juhul toimida – mil määral arvestada 
uuritavate ja nende usaldusega, mil määral enda õiglustunde ja kehtivate 
õigusnormidega. Kuigi uurijarolliga kaasneb mõningane distantseeritus ja 
hoidumine hinnangute andmisest, ei tähenda see automaatset vabastust 
seadusandlusega reglementeeritud kohustustest. Siiski ei pruugi uurija 
seaduskuulekus olla alati parim tee – mõne uurimisteema puhul (nt 
dissidentlus) võib sel olla negatiivne mõju nii uurija enda tegevustele kui 
ka vaadeldavate ja intervjueeritavate heaolule.

266



Uurijaeetika | Maili Pilt

Nõusolek uuritavailt

Toimingut, kus uurija jagab uuritavaga võimalikult palju informatsiooni 
oma kavatsetavate tegevuste kohta ning inimene annab nõusoleku neis 
tegevustes osalemiseks, nimetatakse kaasaegsetes humanitaar- ja sot-
siaalteaduste eetikajuhistes terminiga teadlik (või informeeritud) nõus-
olek (ingl k informed consent). Eetikajuhistesse ja reeglitesse kirja pandud 
teavitamise ja nõusoleku nõudes lähtutakse põhimõttest, et inimestel on 
õigus teada, kui neid uuritakse; ning eeldusest, et igal uurijal on enne väl-
jale minekut vähemasti esialgne ettekujutus sellest, mis saab materjalist 
peale kogumistöö etappi − näiteks kogutakse materjali konkreetsesse ar-
hiivi või on kogujal plaan kirjutada teatud teemal uurimus, artikkel või 
pidada ettekanne. Neid kavatsusi tuleks võimalusel intervjueeritavaile või 
vaadeldavaile selgitada. Siiski ei ole olemas üldkehtivat tegutsemisviisi. 
Uuritavailt nõusolekute küsimise vajaduse ja vormi tingivad kasutatavad 
meetodid, uurimisteema, ja eesmärgid ning väljal kujunevad suhted.

Intervjuudeks aega kokku leppides või mõnes spontaanses situatsioonis 
inimesi materjali kogumiseks küsitlema asudes on loomulik, et uurija ei 
varja enda rolli ja sellega seotud eesmärke. On hea tava, et ta selgitab, 
miks konkreetne isik teda huvitab ja mida ta kavatseb kogutuga teha. 
Ühtlasi on vastaspoolel võimalus kaasa rääkida ning anda uurijale tolle 
kavatsustest lähtuvalt kogutu kasutamiseks luba. Keerulisemate valikute 
ees on uurija, kes kasutab materjali kogumiseks vaatlusmeetodeid. Mil-
liste situatsioonide korral on uurijahuvide avalikustamine ja nõusolekute 
küsimine vajalik?

Meie kultuuriruumis on lubatud teha vaatlusi avalikus ruumis, nagu lin-
naväljakutel, parkides ja tänavatel, kuid ka mitmesuguste suurürituste (nt 
festivalide) toimumise territooriumil, varjatult ja nõusolekuta. Privaatses 
ruumis vaatlusi tehes tuleks asjaosalisi sellest teavitada (vt ka ptk Osa-
lusvaatlus > Vaatlemisest osalemiseni ja tagasi). Tegelikkuses sõltub see, 
mis on uuritavatega arvestamise seisukohast „õige“ või „vale“, siiski pigem 
küsimustest, millist materjali uurija jäädvustab, milliseid salvestusviise 
kasutab ja mida kavatseb kogutuga teha.
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On vahe, kas uurija vajab materjali üldistuste tegemiseks või soovib ta 
seda kasutada illustreerivate näidetena – pealtkuuldut tsiteerides, fo-
todena või teha sellest filmi (vt ka Merit Karise kogemuslugu). Samuti 
erinevad uurija tegevuste võimalikud mõjud vaadeldavaile, kui ta jälgib 
näiteks üldist festivali melu või salvestab ja filmib sealsamas pargipingil 
varjatult sõpruskonna privaatvestlust. Kui esimesel juhul ei pruugigi olla 
kedagi, kellelt nõusolekut küsida, siis teisel juhul ei saa varjatud tegutse-
mist eetiliseks pidada. Kui uurija teeks toimuvast lihtsalt märkmeid, ei 
kujutaks see ohtu vaadeldavate heaolule. Niisamuti on vahe, kus uurija 
oma materjali talletab ja esitab. Kauge kultuuriruumi tundlike materjalide 
avaldamine ei pruugi uuritavaile mingit mõju avaldada. Risk uuritavate 
heaolule ja privaatsusele on seevastu suurem, kui uurija esitab materjale 
samas kultuuriruumis, kust ta need kogus. Näiteks Eesti kontekstis on vä-
gagi tõenäoline, et publitseeritud vaatlustulemused jõuavad uuritava ning 
tema tuttavateni. Ühtlasi on mistahes tundlike vaatlusandmete puhul 
suurem oht tekitada uuritavaile soovimatuid tagajärgi, kui uurimistule-
mused avaldatakse või neid kajastatakse internetis. Seega on otstarbekas 
tundliku materjali puhul ja olenevalt selle esitusviisist vaadeldavaid oma 
eesmärkidest teavitada.

Tulenevalt püstitatud eesmärkidest, uurimiskeskkondadest ja sellest, kes 
on uuritavad, võib olla vajalik teavitada uurimistööst lisaks otseselt vaa-
deldavaile ning intervjueeritavaile kolmandaidki osapooli. Selle võib 
tingida asjaolu, et inimene ei ole ise täiel määral võimeline mõistma, mida 
uurija tegevustes osalemine endas kätkeb. Näiteks ei tohiks lapsi interv-
jueerida vanemate või eestkostja nõusolekuta. Niisamuti võib lisanõusolek 
olla vajalik, kui välitöid tehakse kellegi kolmanda vastutusalasse kuuluvas 
asutuses või territooriumil. Tegutsedes koolis, lasteaias või mõnes muus 
lasteasutuses, tuleb üldjuhul kõigepealt luba küsida sealsetelt vastutava-
telt isikutelt, näiteks lasteaia direktorilt, kooli juhtkonnalt või huviringi 
juhendajalt. Sama kehtib siis, kui uurija tegutseb sedalaadi poolavalikes 
ruumides nagu kohvikud, poed ja mitmesugused institutsioonid. Nende 
puhul on nõusoleku küsimine vajalik, kui uurija plaanib oma materjali 
siduda uurimiskeskkonna nimega, aga ka siis, kui ta tahab pildistada või 
filmida interjööri.
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Uuritavate teavitamiseks ja nõusolekute küsimiseks on erinevaid või-
malusi. Külakogukondades tehtud välitööde puhul on olnud tavaline, et 
inimestelt on küsitud luba intervjueerimiseks ja intervjuu salvestamiseks 
suuliselt, 21. sajandil on soovitatud nõusolek lindile salvestada. Uuemal 
ajal on hakatud kasutama ka erinevaid kirjalikke vorme, näiteks mitte-
formaalset kinnitust e-kirjas. Projektipõhise uurimise puhul on kogutud 
allkirju teadliku nõusoleku vormile. Milline nimetatud viisidest on sobi-
vaim, oleneb konkreetsest uurimissituatsioonist ja väljal kujunevatest su-
hetest. Tänapäeval, mil inimeste teadlikkus enda õigustest uuritavatena 
on järjest tõusuteel ning ka uurijate tegevusi jälgib avalikkus hoolikalt, 
võib kirjalik, sh allkirjastatud nõusolek tekitada kindlustunnet nii uurijale 
kui ka uuritavaile. Teisalt võib lindistusvahendite kasutamise puhul olla 
otstarbekas nõusolek lihtsalt lindile salvestada. Uurija võib eelistada suu-
list kokkulepet usalduslike suhete korral või siis, kui on kahtlus, et kirja-
likult fikseeritud nõusolek mõjub liialt ametlikuna ja pidurdab pingevaba 
suhtlussituatsiooni tekkimist.

Paindlikult tasub suhtuda ka küsimustesse, millist informatsiooni võiks  
intervjueeritavate või vaadeldavatega jagada ning millal seda teha. 
Traditsioonilistel, külast külla kulgenud välitöödel käinud on täheldanud, 
et inimestega kohtudes ja neid küsitlema asudes piisab alguseks, kui 
uurija tutvustab esmalt vaid lühidalt, kes ta on, kust ta tuleb ning mis 
on laias laastus tema eesmärk. Kui seejuures hakata veel põhjalikumalt 
selgitama ja nõusolekuid küsima, võib see pärssida vestlusliku õhkkonna 
loomist. Enda kavatsustega seotud lisainfot võib vajadusel jagada ja läbi 
rääkida ka vaatluste või intervjuude käigus või peale nende lõppu. Näiteks 
tuleks uuritavaid teavitada ja küsida lisanõusolekut, kui on plaanis lisaks 
materjalide isiklikule kasutamisele lubada hiljem kogutule juurdepääsu 
ka kolmandatel isikutel. Niisamuti peaks uurija intervjueeritavate või 
vaadeldavatega võimalusel läbi rääkima, mil viisil ta nendega seotud 
materjalile viitab (vt ka järgnev alateema). Lisaks oleks hea puudutada 
teemat, millist kasu või tagasisidet võiks uurija tegevustes osalemisest 
saada uuritav ise (vt ka ptk Pärast välitöid: välitöömaterjalide korrastamine 
ja tagasiside andmine uuritavaile). Siiski tasub uurijal vältida lubadusi, 
mille täitmises ta päris kindel ei ole.
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Alati tuleb kasuks, kui välitööde tegijal õnnestub vahetada intervjueeritute 
või vaadeldutega kontaktandmeid. Nii saab ta hiljem ühendust võtta, kui 
ta kavatsused muutuvad, või saavad uuritavad ise midagi üle küsida. See 
on oluline, sest praktilises uurimistöös ei pruugi kõik minna nii, nagu esi-
algu planeeritud. Näiteks soovib uurija avaldada artikli konkreetses aja-
kirjas, kuid see ei õnnestu ning ta otsustab materjali kasutada teistsuguses 
kontekstis. Samuti võib juhtuda, et pärast materjali kogumist isikliku töö 
tarbeks tekib hiljem siiski soov anda kogutu üle arhiivi. Sellistel juhtudel 
tuleb võimalusel intervjueerituid ja vaadelduid muutunud oludest teavi-
tada ning materjali kasutamisega seonduv uuesti läbi rääkida. Juhul, kui 
uuritavaga ei saa ühendust võtta, on uurija roll hinnata, kuivõrd uus ma-
terjali kasutamise viis erineb sellest, millele algselt nõusolek anti. Uurijal 
tuleb endalt küsida, kas sellega kaasneb täiendavaid asjaolusid, millega 
inimene ei pruukinud arvestada ega nõustuks. Kui muutunud olud seavad 
uuritava senisest oluliselt erinevasse olukorda, võib olla mõttekas oma ka-
vatsustest loobuda.

Isiklikust välitöökogemusest meenub juhus 2013. aastast, kui tegin     
uurimistööd piiratud juurdepääsuga internetifoorumis, kus suhtlesid ja 
jagasid kogemuslugusid puude vm tervisehädaga laste vanemad. Kuna 
minu silmis olid need väga tundliku sisuga tekstid, küsisin foorumi-
liikmeilt, kelle kogemuslugusid soovisin ühes oma artiklis tsiteerida, 
selleks nõusolekuid. Suur osa neist keeldus tekstide isiklikkuse ja de-
likaatse sisu tõttu, teine osa nõustus, kuid palus, et tagaksin tekstides 
nende anonüümsuse. Vastanute seas oli ka üks ema, kes nõustus tsi-
teerimisega ja soovis osaleda pärisnime all. Oma valikut põhjendas ta 
sellega, et tal pole midagi häbeneda, et tal on puudega laps, ja oluline 
olekski, et avalikkus pööraks neile enam tähelepanu. Hakkasime suht-
lema internetis privaatvestlust võimaldavate kanalite abil. Lisaks otse-
selt uurimistööga seonduvale vestlesime ka argistel teemadel – kuidas 
temal ja ta perel läheb, mida nad teevad jm. Ühel hetkel ta mu soovile 
suhelda (sh nõusolekuid puudutavatele küsimustele) enam ei reageeri-
nud. Võin vaid oletada, mis oli põhjus. Võimalik, et väljendasin ennast 
viisil, mis teda negatiivses mõttes puudutas ja pani tundma, et ma ei 
mõista teda. Igal juhul tekkis mul küsimus, kuidas peaksin suhtuma esi-
algsesse nõusolekusse kogemusloo tsiteerimiseks pärisnime all. Ühelt 
poolt ei olnud inimene ju öelnud, et ei soovi enam oma looga osaleda. 
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Teisalt tundus mulle, et vaikimine tähendas keeldumist ja soovi, et tema 
lugu ei kaasataks. Kaalusin, kas võiksin teksti kasutada, tagades sellele 
anonüümsuse ja eemaldades tekstist kogu isikuid puudutava info. See 
tundus vajalik, sest teksti sisu järgi oli perekond tuttavatele Eesti kon-
tekstis hõlpsasti tuvastatav. Paraku pidin tõdema, et see ei oleks olnud 
otstarbekas. Kui oleksin tekstist eemaldanud kogu isikuid puudutava 
info, ei oleks sellest midagi järele jäänud. Ja mida oleks sellisel juhul 
mõelnud inimene, kes teksti kirja oli pannud ja esialgu soovinud, et 
seda seostatakse tema nimega? Erinevaid võimalusi kaaludes ja asja-
olusid arvestades otsustasin (kogu austuse juures selle inimese vastu ja 
hinnates seda aega, mis ta minuga suhtlemisele pühendas), et ei tsiteeri 
oma uurimistulemustes seda kogemuslugu, vaid võtan suhtluses oman-
datud teadmisi arvesse vaid üldistuste tegemisel. Leidsin, et sellisel 
juhul on minu tegevustega seotud võimalik negatiivne emotsionaalne 
mõju konkreetsele perele väiksem kui siis, kui lähtuksin esialgsest 
nõusolekust ja eiraksin asjaolu, et mul ei ole selles küsimuses tegelikult 
täielikku selgust.

Võib ka ette tulla, et oma mõtteid, teadmisi ja elukogemusi jaganud ini-
mene mõtleb esialgsele nõusolekule vaatamata hiljem ümber ja avaldab 
soovi, et tema abil kogutut siiski ei kasutataks. Ka seda soovi tuleb aus-
tada.

Materjali analüüs ja tulemuste esitamine

Sarnaselt välitöösituatsioonile tuleb ka 
kogutut analüüsides ja uurimistulemusi 
esitades pidada meeles enda vastutust nii 
uuritavate indiviidide, rühmade kui ka 
teiste uurijate ees. Uurija peaks jälgima, 
et ta ei tõlgendaks intervjueeritute või 
vaadeldute kogemusi ja väljaütlemisi 
meelevaldselt ega rebiks neid kunstlikult 
nende kasutuskontekstist välja. Selleks 
tasub analüüsida enda kogemuste, 
hoiakute ja isikliku tausta mõju tehtavatele 
tõlgendustele ja järeldustele (vt ka ptk 
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Refleksiivsus). Niisamuti tuleks suhtuda austusega teiste uurijate töödesse 
ja nende kasutamisel uurimistulemustes neile korrektselt viidata.

Enda välitöömaterjalide põhjal kirjutatud uurimuse korral tuleb 
muuhulgas tegelda küsimustega, kuidas võivad mõjutada uurija valikud 
materjali analüüsimisel ja esitamisel tema enda ja teiste uurimistöö 
osapoolte suhteid ning heaolu. Näiteks tuleb teha kaalutletud valikuid, 
keda võiks uurimistulemustes tsiteerida ning kelle väljaütlemisi kasutada 
vaid üldistuste tegemisel. Niisamuti on oluline suhtuda tundlikult 
küsimusse, kuidas uuritavaile viidata – kas peita nad pseudonüümide 
taha või siduda nende jutustused ja tegevused nende isikuga.

Pihla Maria Vuorinen (hilisema nimega Siim) kirjeldab (2001), milli-
sel kujul on uurijaeetika küsimused kerkinud esile uurimistööl oma pe-
reliikmete ja tuttavate seas. Muuhulgas on tal tulnud leida lahendusi 
probleemidele, kuidas säilitada tulevikus häid suhteid pereliikmetega 
ja kuidas esitada uurimuses enda kogemusi nii, et säiliks pereliikmete 
anonüümsus:

Tsitaatidest jätan kergesti välja mulle endale delikaatsed teemad, kuid teiste pe-
reliikmete tundeid on raskem arvestada. […] tuttavat materjali on kergem tõl-
gendada, ent kui suurt osa sellest materjalist on võimalik (avalikult!) analüüsida, 
kui tahta tulevikuski säilitada suhteid pereliikmetega? Üks risk on see, et uurija 
arvab end teadvat, kuidas teised lugusid tõlgendavad ja milliseid tundeid need 
lood neis äratavad. Kuid tõlgendused võivad erinevatel aegadel muutuda ning 
erinevad pereliikmed võivad lugusid vastu võtta erinevalt. […]

Uurimisprotsessis osalejatele tuleks tagada anonüümsus, kuid pürgimine enese-
peegelduse poole teeb selle keeruliseks. Paljastades midagi endast ja oma tun-
netest ning analüüsides oma pere pärimust, tulevad esile ka teised pereliikmed 
ja nende isiklik elusfäär. Olen analüüsinud oma pere liikmete kogemusi ja mä-
lestusi ning kasutan oma uurimuses asjaosaliste loal õigeid nimesid. Küsitluses 
või intervjuudes vahetult mitteosalenud pereliikmed ja sugulased satuvad samuti 
uurimusse jutustuste ning vastuste vahendusel. Püüdes kasutada omi kogemusi 
parimal viisil, sean löögi alla pereliikmete võimaluse säilitada anonüümsus. 

Vuorinen, Pihla 2001. Oma pere ja tuttavate ringis tehtava uurimistöö val-
guse- ja varjupooled. – Pärimuslik ajalugu. Koost. Tiiu Jaago. Tartu: TÜ 
Kirjastus, lk 239; 242.
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Humanitaar- ja sotsiaalteaduste eetikajuhistes rõhutatakse sageli, et 
uurija tegevuste võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks tuleb tagada 
intervjueeritavate ja vaadeldavate anonüümsus uurimismaterjalide 
publitseerimisel ja säilitamisel. Praktilises folkloristika uurimistöös ei 
pruugi see olla alati parim lahendus. Mõnikord võib inimene eelistada, et 
tema nime seostataks kogemuste, teadmiste või lugudega, mida ta on väli-
tööde tegijaga jaganud. Niisamuti on folkloristlik aines nii teaduskasutu-
seks kui ka kultuuripärandina palju väärtuslikum, kui see on varustatud 
võimalikult põhjalike metaandmetega. Siiski tasub uuritavaile anonüüm-
suse tagamist kaaluda järgmistel juhtudel: (1) tundlike teemade käsitle-
misel, (2) kui teave võib kahjustada kolmandaid isikuid (nt kui intervjuu 
tekst sisaldab kellegi kohta negatiivseid hinnanguid või delikaatset infot), 
(3) kui inimene on selleks soovi avaldanud, (4) kui taustinfo avamine on 
uurimistöö seisukohast teisejärguline. Võimalusel võiks uurija asjaosa-
listega läbi arutada, kas anonüümsuse tagamine on konkreetsel juhul 
vajalik või mitte.

Olenevalt materjali laadist ja viisist, kuidas ta seda lõpuks kasutab, võib 
uurija mõnikord eelistada anonüümsust ka vastupidiselt uuritava soovile. 
Näiteks tuleks seda kaaluda juhul, kui uurija tegevustes osalenud isiku 
nime avaldamine võiks tõmmata tema lähikondsetele negatiivset tähele-
panu või ohustaks selle rühma privaatsust, kuhu ta kuulub.

Kui sotsiaalteaduslikes uurimistöödes eelistatakse inimesed peita numb-
rite või koodide taha, siis folkloristlikus uurimistöös on isikute anonümi-
seerimiseks sobivam kasutada pseudonüüme. See võimaldab uuritavate 
isikuid varjates viidata siiski uurimistöö seisukohast olulistele aspektidele 
nagu uuritavate sugu, rahvus, eluala vm.

Oluline on teadvustada sedagi, et inimese nime varjamine pseudonüümi 
taha ei pruugi tagada talle anonüümsust. Tundliku materjali puhul tasub 
isikutele viitav info eemaldada ka fotodelt, tsitaatidest vm uurimust il-
lustreerivatest näidetest. Fotosid võib lõigata või teha inimeste näod udu-
seks, aga uurija saab ka juba pildistamise hetkel jäädvustada inimesed 
nii, et nad ei oleks äratuntavad. Tekstidest võib olla vajalik eemaldada 
isikunimed, viited asukohale jm. Siiski tuleks enne tegutsemist asjaolusid 
kaaluda. Uurija võiks endalt küsida, kas korrigeeritud näide täidab enam 
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seda eesmärki, mis tal algselt oli (vt ka siinse ptk-i alaosa Nõusolek uuri-
tavailt > tekstiaken). Samuti tuleks näitematerjali muutmise korral seda 
uurimistulemuste esitamisel mainida.

Jäädvustatu arhiveerimine

Eetikajuhistes suunatakse uurijaid järgima uurimismaterjalide konfi-
dentsiaalsuse põhimõtet. See tähendab, et uurijal tuleks teha kõik en-
dast olenev, et juurdepääs kogutule oleks vaid neil, kellele on selleks luba 
antud. Kui uurija on lubanud intervjueeritavaile või vaadeldavaile, et ka-
sutab talletatut vaid isiklikuks otstarbeks, siis ei tohi seda anda arhiivi 
ega kolmandatele isikutele. Niisamuti tuleb pidada lubadust anda mater-
jal mäluasutusse või siis selgitada võimalusel inimesele tagantjärele, miks 
see ei osutunud võimalikuks. 

Digiarhiivide arenemise tõttu on kaasajal järjest suurem osa mäluasutus-
te materjalidest kõigile ligipääsetavad pelga internetiotsinguga. Materjali 
mäluasutusele üle andes on aga võimalik seada sellele kasutuspiiran-
guid. Uurija, kes teeb endale selgeks arhiivi reeglid ja võimalused, oskab 
vajadusel teha kõiki osapooli kaitsvaid arhiveerimisvalikuid iseseisvalt või 
aidata leida uuritavale sobivaimat lahendust. Näiteks andes kogutu üle 
ERAsse, saab uurija teha valiku laial skaalal, mille ühes otsas on võima-
lus jätta materjal kindlaks perioodiks kõikidele isikutele kättesaamatuks 
ning teises otsas võimalus teha see kõikidele algusest peale kättesaada-
vaks. Nende kahe äärmuse vahel on määratu hulk vahevariante. Materjali 
üleandja võib lubada juurdepääsu materjalidele ainult teatud kasutaja-
tele (nt kõigile uurijatele või ainult neile, kes ise välitöödel osalesid) ja 
ainult teatud eesmärkidel (nt uurimiseesmärgil) (vt ka ptk Pärast välitöid: 
välitöömaterjalide korrastamine ja tagasiside andmine uuritavaile). On 
võimalik lubada huvilistele ligipääsu materjali metaandmetele – kes, kus, 
millal ja kellelt kogus –, kuid mitte tekstidele, piltidele, heli- või videosal-
vestistele. Uurija saab aga valida ka võimaluse, et materjali esitatakse 
arhiivi andmebaasides anonüümselt või varjunime all, mitte isikunimega 
seostatult.
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Ülesanne

Lahenda probleem. Kirjutad uurimistööd Eesti teismeliste seas levinud 
väljakutsemängudest – sh ohtlikust kägistamismängust. Sul on kavas kir-
jutada sel teemal ettekanne kohaliku konverentsi tarvis ning avaldada hil-
jem uurimistulemused artiklina nii Eestis väljaantavas (ka elektroonilisel 
kujul internetist ligipääsetavas) erialaajakirjas kui ka välismaises teadus-
ajakirjas. Kõnnid linnapargis ja märkad, et hekiga piiratud mänguvälja-
kul sooritavad kaks teismelist parajasti kägistamismängu, kolmas filmib 
toimuvat (tõenäoliselt selleks, et video hiljem internetti üles panna). Sul 
on kaasas paber ja kirjutusvahend ning telefon, mis võimaldaks toimuvat 
nii lindistada, filmida kui ka fotografeerida. Läheduses ei ole ühtegi teist 
täiskasvanut. Kuidas toimid? Põhjenda oma valikuid.
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Välitööd Himaalaja jalamil: kui kuuldu 
muutub kogetuks | Claire Sheid (tõlkinud Ene-Reet Soovik)

Viin oma uurimistööd läbi adide seas, põliskogukonnas, kes elab Kirde-
Indias Arunachal Pradeshi osariigi Siangi ringkondades, Himaalaja 
idaahelike kaugel jalamil. Adid, kelle keel kuulub tiibeti-birma keelte 
hulka, on ajalooliselt jäänud suhtelisse isolatsiooni. Nad järgivad 
looduskeskset religiooni, mida nimetatakse donypolo (‘Päike-Kuu’) ning 
mis põhineb päikese ja kuu kui jumal-looja esindajate kummardamisel.

Suur osa adide igapäevaelust keskendub sellele, et vältida halba, mis võib 
lähtuda neid ümbritsevatest „vaimudest“, keda kutsutakse uyu. Uyu’d või-
vad olla mitmesugused: mõned elavad teatud kindlates taimedes, mõned 
valvavad jõgesid, mõned elutsevad džunglites, mõned valitsevad kõrgeid 
lumiseid mäetippe jne. Nende konkreetsete välitööde vältel kogusin nar-
ratiive ühest teatud tüüpi uyu’st, keda nimetatase urum. Urum on hiljuti 
surnud inimese „vaim“. Adi ontoloogias peab inimese ait (‘hing’) reisima 
kohta nimega uyu among (‘uyu koht’) ning sealt edasi paika nimega donyi 
among (‘päikese koht’ – tagasi alglätte juurde). Ent kui surma peetakse 
ebaloomulikuks – näiteks siis, kui keegi hukkub autoavariis, sureb noo-
relt haiguse kätte või langeb mõrva ohvriks – või kui matuserituaale ei 
viida korralikult läbi, ei tarvitse ait surmajärgset retke ettenähtud moel 
läbi teha ning surnust saab urum.

Siis asub urum elava adi kogukonnaliikme kehasse ja kõneleb läbi selle. 
Sageli on neil edastada teateid: kui nad näiteks on mõrvatud, soovivad 
nad oma tapjat nimetada; või kui nad olid eluajal abielus, võivad nad tahta 
oma elava partneriga kõnelda. Mõni teine urum võib tahta materiaalseid 
asju, mis talle elavana meeldisid, näiteks sigarette või teatud toitu.

Intervjuude käigus sain teada, et on erinevaid seestumusastmeid, kui urum 
üritab elava inimese kehasse siseneda. Esimene aste on ärritustunne ke-
has, teine on vaimne ärevus, kolmas on suremise uuesti läbi elamine ning 
viimane staadium on täielik seestumus, milles urum hakkab kõnelema 
läbi elusa inimese, rakendades tema keha kommunikatsioonivahendina.
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Mind üllatas, kui mitmekesised olid inimeste suhtumised sellesse tee-
masse. Peaaegu kõik, kellega kõnelesin, olid suhelnud elusate sõprade 
või pereliikmetega, kes olid urum’ist seestunud, ning mitmed olid ka ise 
seestunud olnud. Mõned inimesed seostasid sellist seestumust suure hä-
bitundega nii urum’i perekonna kui ka seestunu perekonna jaoks. Paar 
inimest kõnelesid uhkeldavalt sellest, kuidas nad oskavad urum’iga tule-
muslikult suhelda, nende vajadustele vastu tulla ja seega neid nende teel 
edasi aidata.

Üldiselt aga peab enamik inimesi seestumist urum’iga hirmutavaks ja kui 
see juhtub, soovitakse sundida urum’it inimese kehast lahkuma nii kiiresti 
kui võimalik. Seda üritatakse saavutada teatud talismanide abil või püüdes 
urum’it lepitada ja täita ta soove käegakatsutavate asjade osas. Mõnikord 
püüavad perekonnad muuta seestunud isiku keha urum’ile soovimatuks 
peatuspaigaks ja selleks kahjustatakse keha põletustega või muul moel. 
Ent kui urum ei lahku, kaevavad külaelanikud urum’i luud hauast välja. 
Sageli põletatakse need seejärel ära. Mõnikord paigutatakse kolp välja, 
näoga päikese Donyi suunas, et urum’it avalikult häbistada. Kogukond ar-
vab, et tavaliselt sunnivad need rituaalid urum’i elavate maalt lahkuma.

Paljud välitöödel osalenud on kogenud olukorda, mil nad on end leidnud 
usu piirialalt, kus äkiliselt hägustuvad piirjooned võõra maailmavaate in-
tellektuaalse mõistmise ning tunnetusliku sellesse haaratuse vahel. Üks 
adi mees rääkis mulle, et ta usub, et urum’id – kel arvatakse olevat oma-
enda valitsussüsteemid ja kogukonnastruktuurid, mis on paralleelsed ini-
meste omadega – on pidanud koosolekuid, et otsustada, kas nad kiida-
vad mu uurimistöö heaks. Mul oli huvitav avastada, et mind ümbritsevad 
inimesed hakkasid mind neisse pärismaistesse narratiividesse põimima, 
ehkki see tekitas ka pisut segadust. Varsti pärast seda vestlust võtsin ette 
kauge teekonna ühte adi asulasse Tiibeti piiri ääres, milleks kulus pikki 
tunde kaljustel mägiteedel. Soovisin seal töötada ühe hõimuharuga, kel-
lega ma polnud kunagi varem kohtunud.

Võtsin selle rännaku ette koos oma sõbraga, haritud adi päritolu teadla-
sega. Ekspeditsiooni teejuhina on ta mitmes mõttes ideaalne – kohaliku 
kogukonna suhtes eemiline, ent samas kriitiline mõtleja, kes on donyipo-
lost spirituaalselt distantseerunud. Et kumbki meist ei osanud seda konk-
reetset adi keele dialekti, pidi mu sõber tõlkima hindi keele kaudu.
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Küsitlesime ühes õues lageda taeva all ühte religiooniasjatundjat urum’i 
kohta, kui mu tõlk hakkas ebaharilikult käituma. Teadmata, kuidas olu-
korraga toime tulla, lõpetasin intervjuu ning püüdsin teda abistada. Sõbra 
privaatsuse huvides ei esita ma siinkohal üksikasjalikult seda, mis täpselt 
juhtus, ega tema enda jutustust selle kogemuse kohta, kuid tema käitumine 
sarnanes sellele, kuidas kirjeldatakse urum’iga seestumise kolme esimest 
staadumi (füüsiline ebamugavus, vaimne ärevus, suremise tunne). Mul 
oli äärmiselt häiriv olla selle tunnistajaks. Olin äkitselt vahetult kaasatud 
seesugusesse olukorda, mille kohta teiste käest narratiive kogun.

Olin abitu ning mures. Ma ei teadnud, mida teha, et aidata oma sõpra, kes 
näis olevat seestunud või vähemalt äärmiselt suures ahastuses. Asusime 
kauges linnas ja ma ei osanud kohalikku murrakut. Mobiiltelefonil puu-
dus levi. Mul polnud tugevaid kohalikke sidemeid. Ent tegin, mida vähegi 
suutsin – viisin ta jõe äärde ning andsin talle uyu peletamiseks amulette, 
mida olin oma uurimistöö vältel kogunud. Püüdsin ravitseda seda, mida 
tajusin kohaliku ontoloogilise tõve kogemusena, kohalike ontoloogiliste 
vahenditega. Selgus aga, et talle tundus ohtlik sellesse õue tagasi minna 
või isegi sellesse linna jääda. Ta tahtis esimesel võimalusel tagasi lõunasse 
reisida. Tundsin tema pärast muret ning jäin nõusse, korjasin meie asjad 
kokku ning otsisin üles meie auto ja juhi.

Kui mu sõber seda vahejuhtumit praegu meenutab, ei oska ta täpselt 
öelda, mis temaga juhtus. Järgmisel päeval ta taastus ning nüüdseks on 
ta paigutanud selle sündmuse omaenda spirituaalsete uskumuste raamis-
tikku. See lugu on näide narratiivi väest, mõjust, mida olemuselt tumedad 
lood võivad avaldada välitöödel osaleja olukorratajule. Praktilisel tasandil 
sundis see vahejuhtum mind lühendama väljasõitu eraldatud kohta ette-
nägematu komplikatsiooni tõttu, mida mu kolleeg pidas potentsiaalselt 
üleloomulikuks ja ohtlikuks. Kuid ma ei kahetse seda. Ainus asi, mis väli-
töödes on kindlat, on see, et need on alati ette ennustamatud. Uurimis-
töösse kaasatute heaolu peab alati pidama olulisemaks kui uurimistööd 
ennast.
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Tunded, kehakogemus ja meeled
Madis Arukask

Folkloristika ajalugu on paljuski tekstide ja tekstianalüüsi ajalugu. Esi-
tuse ja konteksti uurimise kõrval on ka tänapäeval välitööde üheks põhi-
lisemaks saaduseks salvestatud ja seejärel allikateks litereeritud tekstid. 
Tekstualiseeritud kujul väljendatakse omi mõtteid ka kogumispäevikus. 
Verbaliseerimine on valdavalt teadvustatud protsess, seda tehes on meil 
aga kombeks kogetud kõiksust osadeks lahutada, filtreerida ja selektee-
rida. On väga kultuurispetsiifiline, mis kogetud elavikust paberile jõuab 
või enamgi veel, mida me tegelikult üldse kogeme ning kogetust tabada 
ja sõnadesse panna suudame. Kas meeltel ja tunnetel, puudutustel ja lõh-
nadel on välitöödel ja uurimisprotsessis üldse kohta? Kui jah, siis kas ja 
kuidas neid kasutada või usaldada? Kas siit ei või pärineda arvamus, et 
välitööde tegemist ei saagi tegelikult õpetada, vaid ainult kogemuse kaudu 
õppida?

Meelelise ja ratsionaalse koostoime küsimus on kindlasti tähtis. 
Kuivõrd uurimistegevus nii välitöödel kui kabinetis eeldab teaduslikku 
mõtlemisviisi, peaks see justkui olemuslikult seisma lahus emotsioonidest 
lähtuvast subjektiivsusest, tõlgenduslikust mitmemõttelisusest või ka 
mitmetimõistetavusest – kõigest sellest, mida loetakse omaseks pigem 
kunstiloomele. Kuid välitöömaterjalist sündinud hea uurimus eeldab 
(sõltuvalt muidugi uurimiseesmärgist) ka emotsioonide ja meeleliste 
kogemuste oskuslikku vahendamist. Nii ei olegi teaduslikkus ja tunded, 
eriti seoses postmodernsete paradigmanihetega kultuuriuuringutes, 
teineteist välistavad nähtused. Emotsioonid – nii uurija kui uuritava 
omad – võivad olla ka teadmiste allikaks.

Emotsiooni tabamine ja õnnestunud edasiandmine võib allikmaterjali 
mõistmisele ja selle interpreteerimisele enam kasuks tulla kui kuiv ning 
oma näilises korrektsusetaotluses väheütlevaks jääv joon. Teaduslik 
väljendusviis ei ole pikka aega pidanud tunnetest rääkimist sobivaks ja 
seetõttu on paljud uurijad peljanud neist oma teadustöödes otsekohe-
selt rääkida. Küsimus ei ole mitte üksnes esituskeeles, vaid sageli juba              
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algses tähelepanu fokuseerimises välitöödel. Siin on mõistetavaid põh-
jusi. Välitöid tegev uurija, eriti veel algaja, asub paljudel juhtudel välitöö-
del olles „võõras ruumis“ (see ei pruugi kehtida välitöödel omas rühmas). 
Keskkonna hoomamine ja enda paigutamine selles, samuti uuritavatega 
usaldusliku kontakti loomine ja suhtluse käivitamine nõuab energiat ja 
tähelepanu. Samal ajal võib uurijat kammitseda soov saavutada tulemus 
mingis kitsamas uurimisülesandes. Kõik see võib põhjustada uurija suu-
rema või väiksema emotsionaalse kõikuvuse või ka suletuse.

Inimolenditena ei saa me sinna midagi parata, et meie emotsioonid vahel-
duvad. Ka meie fikseerimisfookus on selektiivne ning sageli on selle taga 
meie otsuste paratamatu emotsionaalsus ja olukorrast tulenev juhuslik-
kus. Uurija võib reageerida pilkupüüdvale, kuid vähem tähtsale sündmu-
sele ning jätta seetõttu kõrvale märksa olulisemat tema ümber toimuvat. 
Koos kogemustega ja konkreetsesse situatsiooni sisseelamisega paraneb 
vajalik keskendumisvõime. 

Pikaajalise välitöökogemusega etnograaf Aleksei Peterson (snd 1931) on 
kirjeldanud ühe oma Udmurdi-ekspeditsiooni algust juulis 1979. Tema 
päevikutes on alati kohta isiklike meeleolude ja meeleseisundite registree-
rimisel, mis on otseseoses välitöödel toimuvaga. Samas võib sellest nõuko-
gudeaegsest päevikukatkest välja lugeda ehk ka mõningast emotsioonide 
varjamist või peitmist:

Lennuk oli AN, propelleritega. Tund ja 20 minutit sõitu ja juba maandusime 
Iževskis. Ka siin oli soe ca 27°.Kuna Lebedeva arvas, et mulle on koht broneeri-
tud hotellis „Iževsk“, siis kasutati võimalust, et instituudi direktoril oldi vastas, 
sokutati ka mind sellele autole. Enne hotelli, ca 300 meetrit, lõppes bensiin 
otsa. Tuli minna jalgsi. Kuid kohta polnud kinni pandud. Tuli ise klaarida, andsin 
närimiskummi ja lubati siis kaheks ööpäevaks. Seda oligi tarvis. Sain omaette 
toa – 2,5 rubla päevas. Jäin kõigega rahule, rohkemat ei soovinud. Öö möödus 
normaalselt. Õhtul tagus alumisel korrusel orkester, õuel tuututasid millegipä-
rast autod. Õnneks mind need asjad ei sega. 

Peterson, Aleksei 2006. Udmurdi päevikud. Удмуртъёс дорын чаклам-
гожъямъёс. Koost. Svetlana Karm. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, lk 78.
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Iga uurija on erinev, ent mitte keegi pole emotsioonivaba. Ühe inimese 
tunded ja aistingud ei ole teisele sajaprotsendiliselt kirjeldatavad ja 
edasiantavad. Ükskõik milline teoreetiline eeltöö mistahes uurimisobjek-
tist– olgu see siis mõnele subkultuurile spetsiifiline väljendusmaailm või 
traditsioonilises kultuuritüübis elava kogukonna aistinguline ampluaa 
– ei võrdu uurija reaalse kohapealse kogetavusega. Varasemad kirjeldu-
sed või teiste uurijate kogetu ei pruugi kokku langeda sellega, mis uurijat 
ees ootab, tekitades halvemal juhul pettumust ja võõristust, õnnelikumal 
juhul – kui olukord ei ole nii troostitu, nagu eelinfost paistis – positiivseid 
emotsioone ning sellest tulenevat innustumist.

Käegakatsumatu registreerimine võõras keskkonnas

Just aistinguline ja emotsionaalne maailm võib mõnikord jääda kinni-
püüdmatuks. Nii nagu hajuv unenägu, mille tugev emotsionaalsus mee-
nutades kaob või sõnadesse pannes mõttetuks muutub, võib ka välitöödel 
tunnetatu olla raskesti taastatav. Väga tähtis on, et uurija oskaks eristada 
omaenda tundeid uuritavate tunnetest. Uuritava tunnete puhul tuleb tä-
hele panna, et kultuuriti on tunnetest kõnelemine väga erinev. See, kuidas 
me oma tundeid sõnastame, mõjutab küll ka tundeid endid, ent kindlasti 
ei tähenda see, et need, kes tunnetest ei räägi, neid ka ei tunne. Emotsioo-
nide tõlkimine kultuuride vahel ei ole lihtne. Nii ei tarvitse näiliselt samad 
emotsioonid tähendada eri kultuurides sedasama. Kartusest, et uurija 
tundeid võidakse valesti tõlgendada, ei tasu oma emotsioonide väljendusi 
maha suruda. Emotsioonivaba suhtlus võib mõjuda muukultuurilisele 
auditooriumile tühja ja eksitavana. Vajame ju ka romaanist või filmist 
arusaamiseks pidevat teosega kaasaskäivat emotsioonide konteksti, soo-
vitatavalt meile arusaadavas vormis. Naer reedab, et tegemist on naljaka 
olukorraga – ka siis, kui me naljast aru ei saa; ärritunud inimesed suuren-
davad ohutunnet ka meis, isegi kui ärrituse põhjus jääb meile ebaselgeks 
jne.

Võõras kultuuris välitöid tehes võib uurija end leida uute ja ootamatute 
tunnete tulvast, mis tulenevad uuest keskkonnast ning teistsuguse kul-
tuuritaustaga uuritavate emotsionaalsusest, väljendusviisidest, keha-
listest koodidest jms. Uurijat võib ees oodata ka teistsugune ruumiline     
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spetsiifika ning lõhnade, värvide ja visuaalse kultuurikeele bukett, mis 
nõuab harjumist.

Esimest korda Indias olles olin kindel, et pean sinna kaasa võtma 
fotoaparaadi. See oli õige, kuid ebapiisav samm. Tundsin, et sealse 
eluolu tabamiseks ja talletamiseks on palju asjakohasem väikese 
videokaamera pidev kasutamine, mida edaspidi tegema hakkasin. 
Lisaks liikuvale pildile salvestas see ka mitmekesist helide maailma, mis 
tundus mulle India puhul iseäranis kõnekas.

Hetke kinni püüdvad fotod mõjusid filmituga võrreldes iseäranis staa-
tilistena, kuigi ma ei väida, et ka õnnestunud foto võib tegelikkust omal 
moel edukalt edasi anda. Kodus pidin aga ikkagi tunnistama, et suur 
osa emotsionaalselt ja meeleliselt kogetud tegelikkust oli Indiasse maha 
jäänud. Ei foto ega video suuda püüda lõhnu ja lehkasid, mille osatäht-
sus oli Indias kogu aeg väga suur. Pildi ja heliga võisin „kaasa tuua“ 
ehk vaid poole mingisugust valitud kogemuslikkust, hea kui sedagi. Mu 
India päevikud kujutavad endast paratamatult tinglikke tekste, mille 
lugeja peab muinasjutukuulajale sarnaselt olema juba omas uue tege-
likkuse kaaslooja rollis. Kuid eks samamoodi mõistatades olen lugenud 
ka teiste välitööpäevikuid.

Eelnevast järeldub, et välitöödel tuleb järjepidevalt registreerida ja fiksee-
rida ka kogutava materjali emotsionaalset ja meelelist poolt, tulla emot-
sionaalse olendina selle kõigega samal ajal kohapeal toime ning hiljem 
osata seda emotsionaalsust ka lahti kirjutada ja uurimuses edasi anda. 
Kuid arhiivitekste uurideski on folkloristi asi tabada uuritava esitatud ja 
uurija talletatud folklooritekstide loomuomast tõde kogu selle protses-
suaalsuses ja seeläbi võimalusel tabada nende tekstide päritolumaailma, 
kaasa arvatud selle emotsionaalset ja füüsilist poolt.

Inimlikult ekslikud uurijad ja informandid

Kui folklorist on välitööl tavalisest erinevas keskkonnas, siis ei ole ta 
seal turist, vaid teadlik külaline. Ta ei võta välitöödele kaasa oma tavaelu 
argist meelestatust. Uurija ülesanne on olla uurimistöös võimalikult 
vähe mõjutatud oma igapäevaelulisest reaalsusest koos sellele omaste 
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harjumuste, hoiakute, suhtumiste ja stereotüüpidega. Kuigi uurija ei 
saa muutuda välitöödel anonüümseks mittekellekski (sel juhul poleks 
ta huvipakkuv kasvõi informandile kui uurimissituatsiooni vastasrollile 
ning kommunikatsioon võiks kujuneda vildakaks), ei saa sellesse 
situatsiooni kaasa võtta oma kõige argisemaid rutiine ja nõudmisi ning 
seeläbi domineerima asuda. Uurija saab olla „rumal“ vaid selle piirini, mis 
soodustab välitöist teadasaamist, st vajaliku informatsiooni kogumist. 
Oleks piinlik, kui uurija läheks välitöödele uuritava suhtes negatiivsete 
(üleolevate, koloniaalsete jne) hoiakutega ja enesele aru andmata laseks 
neil välja paista. 

Küllap on kõik oma igapäevaelus kogenud mõne ebaõnnestunud 
müügiagendi või väljaõppeta sotsioloogilise uurimuse tegija ebakohast 
(domineerida üritavat, meeldida tahtvat, ükskõikset, teemas sisuliselt 
ebapädevat jne) käitumist, mis ei mõju olukorrale kuidagi soodsalt ega 
aita saavutada soovitud eesmärke. Sel juhul ei taju ega teadvusta isik 
neis olukordades talle ettenähtud rolli ning sellele omast rollikäitu-
mist. Et mitte samamoodi eksida, peab folklorist teadvustama oma 
elukutse olemust ning seda, millised asjaolud välitöösuhtlust konkreet-
ses kultuurikontekstis soodustavad. Just folkloristi töös, mis eeldab sageli 
vestluspartneri abistavat juhtimist vajaliku informatsiooni saamiseks 
vägagi muutlikes situatsioonides, on oluline tähtsus inimlikul emotsio-
naalsusel, selle hetkepiiride tunnetamisel ning nendes adekvaatsel 
opereerimisel. Selle äratundmisest ja sellest tulenevast vastutusest saab 
alguse ka tegelik uurimiseetika.

Oma harjumuspärase oleku asendamine välitöise rolliga võib pikemalt 
kestvas kogumisolukorras osutuda kurnavaks. Õigele häälestumisele 
tulevad kasuks varasemad kogemused. Õnnestunud välitöised suhtlus-
sessioonid ei ole kunagi pelgalt formaalsed. Kui uurijatena on meil soov 
talletada inimlikult kõnekat institutsionaalsetest ettekirjutustest vaba in-
fot (see on materjal, millega folkloristika ennekõike tegeleb), tuleks meil 
avada uuritavale ka oma inimlik pale. Algaja uurija puhul võib selleks olla 
kasvõi spontaanne naiivsus, kui see uurimisolukorras kasu toob. Uurija 
peaks suutma välitöösituatsioonis registreerida oma partneri emotsio-
naalset eripära ja mõistma uuritava kultuuritaustast tulenevat teemade 
tundelist laetust ka siis, kui need ei kattu uurija enda kultuuritausta ega 
eelistustega.
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Allpool kirjeldab Armas Otto Väisänen oma kimbatust välitööolukorras 
võõras kultuuris – Vepsamaal 20. sajandi esimesel poolel – ning selle vägagi 
spontaanset lahendamist, mis ilmselt andiski soovitud, soodsaid tagajärgi:

Meile oli soovitatud küla üht suurimat talu. Selle peremehel oli isegi väike pood. 
Kodus polnud kedagi peale noore neiukese, kes peaaegu värises hirmust, kui me 
sisse tulime, et mis mehed need küll on. Ta oli parajasti käsikiviga rukist jahvata-
mas, et teha putru. Mõtlesin, et kuidas küll saaks nüüd selle tüdruku taltsutatud. 
Ei osanud tol ajal veel õieti vepsa keelt, kuigi pea hakkasin karjala keele abil 
sedagi keelt kõnelema, aga algul oli raskusi. Olin noor mees ja vallaline ning 
musitasin tüdrukut põsele. Tüdruk taltus kohe. Jahvatasime seal käsikivi juures 
siis muudkui koos. Nii sain vähehaaval tuttavaks kogu talu rahvaga.

Väisänen, Armas Otto 1969. Vepsäläisten luona v. 1916. – Kalevalaseuran 
vuosikirja 49. Porvoo, Helsinki, lk 275. [Tõlge eesti keelde: Kalkun, Andreas 
2015. Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole. Eesti 
Rahvaluule Arhiivi toimetused 33. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 169.]

Mitte alati ei saa uurija valida uuritavaid. On tõsi, et vastastikune inim-
lik sobivus või meeldivus uurija ja uuritava vahel soodustab pikemaajalist 
suhtlemist uurimistöös, kuid siingi tuleb tajuda emotsionaalseid piire. 
Uurimistöös võiks folklorist lõpuni säilitada uurija perspektiivi. Nagu 
eespool öeldud, ei välista see inimlikkust selle igakülgsuses. Samas peab 
uurija oskama ära tunda ja vältida uuritava liigset emotsionaalsust nii-
võrd, kuivõrd see on uurija võimuses (vt ptk Intervjuu > Intervjuu kulg > 
teine tekstiaken).

Teine lugu on manipuleerida üritavate intervjueeritavatega. Nende puhul 
pole välistatud, et uurijal tuleb teatud piirides kaasa mängida, et vajalikku 
ainest koguda (tõenäoliselt ei kujune nad siiski kuigi pikaajalisteks part-
neriteks). Manipuleerida püüdvate uuritavate hulgas võib olla ka oma ko-
gukonnas mingit spetsiifilist rolli täitvaid eristaatuses isikuid, kes tajuvad 
nii käitudes oma sümboolset võimu ning võivadki olla harjunud sellega 
teisi mõjustama. Võib olla suur väljakutse intervjueerida teadjat, isetead-
likku jutuvestjat või mõne gängi liidrit, kellele on inimeste „proovimine“ 
tema rollikäitumise kohustuslik osa või sügavalt juurdunud isikuomadus. 
Sedalaadi olukorrad ei tarvitse olla emotsionaalselt lihtsad. Need võivad 
kaasa tuua nii võistlusmomenti kui ka otseste solvangute allaneelamist. 
Üldiselt kehtib siin ka tavapärasele suhtlusele omane põhireegel – kui 
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jääda enesele kindlaks ka olukordades, mis nõuavad tavapärastest käitu-
mis- ja taluvuspiiridest irdumist, ei lagune uurija isiklik identiteet koost 
ning talle ei teki emotsionaalset kahju (nt soovimatus edaspidi välitöid 
teha). Vastupidi, sellised olukorrad kujunevad meeldejäävateks ning 
õpetlikeks nii professionaalselt kui isiklikult.

Rasked teemad, rasked rühmad

Folklorist kohtab töös teemasid ja ainest, mis ootuspäraselt kutsuvad esile 
tugevaid emotsioone nii uurijas kui uuritavas. Inimeste perepärimuses ja 
eluloolises jutustamises võib esile tulla episoode, mis ei ole emotsionaal-
selt kerged. Folklorist võib olla üks väheseid inimesi, kellega neil teemadel 
rääkima satutakse. Uurija ei tohiks võtta dotseerivat rolli või üritada 
„nõustajaks hakata“ – psühholoogiline abistamine vajab eriettevalmistust. 
Ent empaatiliselt toetav saab olla ka ainuüksi kuulates. Emotsionaalses 
isolatsioonis olnud inimesele võib pakkuda ainuüksi tema ärakuulaminegi 
ootamatult suurt abi. On täheldatud, et tihtilugu tõstavad folkloristide 
külastused marginaliseeritud kogukondade või isikute eneseusku. See 
kehtib nii väikerahvaste kui ka traumaatilise minevikuga isikute puhul.

Folkloristid uurivad tänapäeval ka sotsiaalselt tõrjutud rühmade päri-
must. Selliste hulka kuuluvad näiteks põgenikud või etnilised vähemus-
rühmad, kes pole ajaloos kogenud enamuse positiivset suhtumist, ning 
subkultuurid, kes on valinud oma kollektiivse identiteedi osaks tõrjutuse 
ja vastuseisu teadlikult. Selline uurimisväli on juba ettearvatavalt keeru-
line. Rühmaidentiteediga seotud temaatika on ootuspäraselt tundlik, tihti 
ka konfliktne, ning neil puhkudel peab uurija eriti hästi tähele panema 
piire emotsionaalsel uurimisväljal ning positsioneerima end sellel õigesti. 
See võib tähendada ka osasaamist lugudest, mis räägivad kunagi aset 
leidnud traumadest, võimalik, et ka osalemist traumadele viitavatel või 
neid esiletoovatel sündmustel. Sellised võivad olla näiteks poliitiliselt rep-
resseeritud rühmade mälestussündmused, aga ka lihtne surnuaiakülas-
tus eaka inimesega, mis viib ta enneaegselt surma saanud lapse hauale. 
Uurimistöö muudab uurijat sageli, olles sel viisil midagi enamat kui mõni 
muu, reglementidega turvaliselt piiritletud amet.
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Olen ise uurinud surmakultuuri ning selle käigus korduvalt talletanud 
tuttavate informantide itkemist – mälestusrituaalset nutmist kalmistu-
tel. Need on olnud esmapilgul emotsionaalselt ülilaetud situatsioonid. 
Siiski ei ole emotsioon kunagi asi iseeneses, vaid ta väljendab midagi 
kultuuris, millele juurdepääs on folkloristile esmaoluline. Poeetiline 
itk, jalgpallifännide sõjahüüd või etniline raev on enamjaolt performa-
tiivne pealispind, mille avamisel uurimistöös tuleb ilmsiks midagi enam 
olemuslikku. Kõik uurijale nähtavad emotsioonid ei tarvitse olla spon-
taansed – vahel võidakse neid uurijale näidata kalkuleeritult. Itkemise 
puhul on aga alati oluline arvestada rituaalsust: mõnikord võivad itkeja 
tegelikud läbielamised olla ka väiksemad, kui need koha peal näivad.

Emotsioonid võivad väljenduda ka füüsiliselt, läbi konkreetse kehalise 
teo. Inimene võib teha tahtmatuid või tahtlikke liigutusi või tegevusi. Vä-
listatud pole afektiivsus, spontaanne tundmuse väljendus reaktsioonina 
mingile šokeerivale olukorrale. Emotsioonide mõju on aga ennekõike 
meeleline ja emotsioonide jagamine uurimistöö käigus liidab uurijat ja 
uuritavat iseäralikult. Sellel omakorda võib olla nii meeldiv kui soovimatu 
aspekt. Kindlasti ei tohiks uurija tegevus põhjustada uuritavale halbu 
emotsioone. Uurija peab nii palju kui võimalik jälgima, et tema tegevus ei 
mõjuks uuritavale emotsionaalselt halvasti.

Kehalisus, ruum ja mittekodused kombed

Oluline osa uurimistöös, seda nii uurija kui uuritava vaatepunktist, on 
kehalisusel ja vastavatel ruumisuhetel. Need on kõige otsesemalt emot-
sioonide allikaks. Uurija ei saa sageli täpselt ette näha tingimusi, milles 
uurimistöö aset leiab, ega seda, kes või milline on informant oma ealt, 
füüsiselt või väljanägemiselt. Eriti traditsioonilistes ühiskondades, kus 
sotsiaalhoolekanne pole nii arenenud kui Läänes, võib füüsiliste patoloo-
giatega inimesi kohata palju sagedamini. Vaatamata sellele, et elame kul-
tuuris, mis kutsub erinevusi sallima, ei ole kõik meile sellegipoolest emot-
sionaalselt iseenesestmõistetav. Õhtumaisele kultuurile on ajalooliselt 
iseloomulik kehalise ja vaimse olemuslik lahutamine nii, et need „ideaa-
lis“ üksteisega ei põimuks. Neist vägagi kultuurispetsiifilistest mustritest 
on peaaegu võimatu täielikult vabaneda.
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Võimalik, et tahaksime endale tuttavaid ruumisuhteid välitööolukorda 
kaasa võtta. See võib aga osutuda võimatuks, kui kitsukeses eluruumis 
puudub seda struktureeriv mööbel (me ei saa võtta harjumuspäraselt 
istet lauataguseks salvestamiseks) või kui kujutletud omavahelist vest-
lust intervjueeritavaga asub sealsamas tunnistama tosinkond juhuslikku           
uudishimulikku (tavaline Indias).

Eri situatsioonis tehtud salvestised (paigalolek vs. ringiliikumine) anna-
vad erinevat informatsiooni. Sageli pole folkloorne materjal sündinud 
paigalseisus, vaid läbi psühhofüüsilise kogemuslikkuse ja liikumise. 
Niisiis on folkloor juba oma olemuselt kehaline, käitumuslik, pulbitsev, 
seotud enam situatsiooni kui ühemõttelise sõnastuslikkusega. Salvesta-
mise tehniliseks teostamiseks on paigalenaelutatus küll ideaalne olukord, 
kuid mõnel juhul saab see kogu intervjuusessioonile saatuslikuks, nt kui 
elava jutu asemel õnnestub esile kangutada vaid katkendlikke teateid. See 
probleem on väiksem siis, kui informant tunneb end kirjalikus kultuuris 
kodus, suudab sarnaselt uurijale mõelda analüütiliselt ega vaja memo-
reerimiseks füüsilist tegevuslikkust. Ka paigal olles tuleb füüsilisus sageli 
mängu – kui informant asub jutustades tegema liigutusi, mis võivad sõnu 
asendama hakata. Need juhud viitavad selgelt materjali keskkondlikule 
„päriskodule“.

Arusaam ruumisuhetest, kehalistest koodidest, õigest väljanägemisest, 
lõhnadest, puhtusest ja mustusest ning muust sellisest on kultuuriti ja 
paiguti ootuspäraselt erinev. Välitöödele minnes peab uurija seega olema 
valmis kokkupuuteks harjumuspärasest erineva eluoluga. Sageli peab 
vastu võtma kiireid otsuseid ja kohanema ootamatute situatsioonidega 
(vt ka ptk Folkloori jäädvustusviiside muutumine > Rahvaluule jäädvus-
tamine 20. sajandil: välitööretked, kogumisekspeditsioonid ja -võistlused > 
esimene tekstiaken).

Välitöödel külas võib oletada, kuid mitte kindlalt ette teada, kuhu täpselt 
sattutakse. Naturaalmajanduslikult elavate inimeste eluruumide lõhna-
bukett on midagi muud kui keskmise linnakorteri oma. Samas ei tähenda 
ka moodne kortermaja tingimata seda, et kõik seal elavad potentsiaalselt 
huvipakkuvad informandid tingimata kliinilisest puhtusest lugu peavad. 
Solgipang köögis on tänapäeval mitmel pool täitsa harilik. Põduravõitu 

288



Tunded, kehakogemus ja meeled | Madis Arukask

vanem informant, kelle juttudel on kullaväärtus, võib pärineda maailmast, 
kus arusaam hügieenist ei tarvitse kattuda meile omasega. Ka uurijapool-
sel taluvusel on piirid ning välitöödel käimine tähendab vahel nende pii-
ride õige intensiivset kompamist. Kuid siin saavad pooled ka vahetuda. 
Läbivettinud või olude sunnil mõned päevad kasimata väljanägemisega 
folklorist võib sattuda situatsioonidesse, kus ta vestluspartneriteks on 
näiteks vägagi heal järjel kohalikud oligarhid või kõrgema seisuse esinda-
jad, kelle ees sellise välimusega folkloristil võib hakata piinlik.

Saabudes välitöödele, tungime paratamatult kellegi teise territooriumile 
ning seda ei tasu teha põhjendamatute pretensioonidega. Näiteks võivad 
välitöödel olla piiratud võimalused öömaja valimiseks. Uurijal tasub end 
siis kindlustada hädavajaliku personaalse varustusega nagu magamiskott. 
Harjumuspäratused või ebamugavused ruumis ja olmes on välitööde loo-
mulik osa. Läänemaailmas on inimestel suhteliselt suur privaatse ruumi 
vajadus. Teistes kultuurides aga võib inimestevaheline füüsiline distants 
olla hoopis väiksem. Selle tahtmatu ignoreerimine võib mõjuda solvavalt 
ning seda võib olla raske sõnadega klaarida. Füüsilise maailma juurde 
kuulub ka osasaamine kostitamistest, millest keeldumine ei tarvitse olla 
pakkuja suhtes kuigi viisakas.

Kuna välitöödel käimine on enamjaolt meie endi (uurijakogukonna) init-
siatiivist tulenev tegevus, ei saa ettetulevates oludes kedagi teist süüdis-
tada. Samas peab kandma hoolt, et uurija või uurijaterühma enda käi-
tumine ei mõjuks häirivalt vastuvõtvale poolele. Ka siin on oma kehalised 
aspektid. Kultuuriti on väga erinevad arusaamad sobivast riietusviisist 
(eriti pühakohtades) või osalisest ja terviklikust alastusest. Uurija võib 
olla riietatud (meigitud, lõhnastatud jne) liiga ülepakutult – aga (sõltu-
valt uuritavast rühmast) ka liiga tagasihoidlikult. Seda kõike tuleb silmas 
pidada mitte üksnes tööolukorras, vaid ka vabal ajal. On tavaline, et pä-
rast pingutust ja enesekontrolli nõudvat kogumistööd tekib tahtmine end 
lõdvaks lasta. Sellisel juhul võib muidu ühes rollis nähtud uurija mõjuda 
informandile oma ootamatu antipoodina, mis võib olla šokeeriv. Et folk-
loristlik uurimistegevus on inimlik suhtlussituatsioon, ollakse ka uurija 
puhul huvitatud tema inimlikust poolest. Samas peab uurija hästi tajuma 
oma inimliku külje eksponeerimise piire. Isiklikkusel ja isiklikkusel on 
uurimisolukorras sageli suur vahe. 
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Olen olnud kentsakas olukorras seoses välitöödel saunatamisega. Õigeusk-
likus kultuuriruumis sallitakse avalikku kehalist alastust ainult rituaalses 
kontekstis, näiteks tõotuspühadel veekogudes kümblemisel (sedagi tegeli-
kult juba minevikus). Meie kultuuriruumis harilik saunast paljalt vettekäi-
mine ei ole mõeldav. Olen oma 2007. aasta vepsa välitööde päevikus kajas-
tanud ühte äpardunud saunaskäiku:

Perenaine Vera oli ka sauna kütnud, enne seda kutsus ta meid juba lauda lapse-
lapse sündi tähistama. […] Leil oli seekord hea ja me vihtlesime ning käisime ka 
jões katmata kujul. Meie saunast jõeskäimised olid vist mingil moel vastaskalda 
elanikes iseäralist uudishimu ja tähelepanu tekitanud, mis Vera suurde ärevusse 
ajas. Igal juhul kui me üksteise järel tagasi tuppa jõudsime, oli ta üpris pahane, 
mida meie katsusime kõigiti naljaks keerata. Seda teemat jätkus meil eri variat-
sioonides terveks õhtuks köögis sündmust tähistades.

Eelpool toodud näited tõestavad, et välitööd on väga füüsiline tegevus, 
mille puhul on reeglid situatiivsed ja nihkuvad ning tuleb arvestada oota-
matustega. Uurija saab määrata endaga toimuvat mingites olulistes piiri-
des, kuid mitte kunagi varjuda jäikade endakehtestatud piiride taha – ei 
füüsiliselt ega ka emotsionaalselt.

Eri meeled töös

Väidetavalt saab inimene suurema osa talle kohale jõudvast informatsioo-
nist visuaalselt. Seega on õigustatud argitarkused, et üks pilt ütleb roh-
kem kui sada sõna ja et hea illustratsioon on informatiivsem kui terve raa-
matupeatükk. Loomulikult pole see teadmine uus – vanades kultuurides 
pole suuri lugusid edasi antud mitte üksnes verbaalselt, vaid ka visuaal-
selt (ikoonid, maskid, värvid jne) ja kehaliselt (tants, draama, erinevad 
kehalised koodid, hääled jne).

Juba varem oli juttu meie teaduskeele domineerivast sõnakeskusest – 
folklorist pigem kirjutab oma uurimuse, mitte ei tantsi ega ümise seda 
oma auditooriumile. Selle poolest erineb humanitaar- või sotsiaalteadus 
oma meetodilt kunstile lähematest uurimissuundadest – näiteks 
visuaalsest antropoloogiast, kõnelemata tegevuskunsti kaudu tehtavatest 
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„uurimustest“, milles uurija keha ja meeled on põhilisteks väljenduslikeks 
vastuvõtjateks ja meediumideks, sillaks uuritava ja lõppväljundi vahel.

Siiski pole ka kaasaegne teadus enam pelgalt sõna- ja mõistusekeskne. 
Uurija mitte ainult ei kuule, haista, kompa jne, vaid ta võib oma meeli 
kasutada uurimistöös ka otsesemalt. Meelelised kogemused, aga ka emot-
sioonid saavad olla ise uurimismaterjaliks või abivahendiks selle tõlgen-
damisel. On olemas keha-, kuulmis- jm tõed, mis kogemuste vahendaja-
tena ei ole uurimistöös vähem tähtsad kui muud meediumid.

Nii pole sugugi ükskõik, millistes ilmastikutingimustes või millisel aasta-
ajal välitööd toimuvad. Kujutlege välitööl esitatavat lugu talvisest jahist 
või kalapüügist ning mõelge, kas see lugu on seesama kuulduna suvel aias 
või talvel metsas. Meie poolt antud tõlgendus ja viis, kuidas me lugu mõ-
testame ning hiljem edasi anname, sõltub kõige otsesemalt situatiivsest 
kogemuslikkusest, milles on toimunud selle kuulmine või, enamgi veel, 
võimalusel ka läbielamine. Ka näiteks toidukultuuri uurimisel mängib 
rolli võimalus toite ise maitsta või nende valmistamisel käed külge panna, 
mitte üksnes retsepte või meenutusi fikseerida.

Et tajuda meid ümbritseva maailma sensoorset mitmekesisust, on hea 
mõnikord silmad sulgeda ning lihtsalt kuulata ja haista, samal ajal seda 
kogemust teadvustada püüdes. Meie meeltel on omadus üksteist vajadu-
sel kompenseerida, kusjuures visuaalselt nähtav ja verbaalselt kuuldav 
domineerivad reeglina muu helilise, lõhnalise, taktiilse ja maitselise üle, 
kuivõrd me pole lihtsalt piisavalt treenitud neid märkama või arvesse 
võtma. Inimesed on selles ka erinevalt andekad. Audiovisuaalne salvestis 
on loomuldasa küllasem kui audiosalvestis, samas kuuleme me just viima-
selt hiljem palju rohkem – meie tähelepanu köidavad ka juhuslikult peale 
jäänud helid, sest me „saame“ nüüd neid kuulata. (Vt ka ptk Välja doku-
menteerimine: märkmed ja välitööpäevik > Helisalvestatud märkmed.)

Ometigi ei peaks välitöödel põrkuma tagasi võimalustest saada ligemale 
eri meeltega tunnetatavale maailmale. Uuritavaga koos töötamise või te-
gutsemise kogemus toob meid talle ja ta igapäevasele maailmale palju 
lähemale. Samas vähendab see vastastikust distantsi ka uuritava poolt 
vaadates. Tantsufolkloori kogujatele peaks olema elementaarne teatud 
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uurimistöö etapis (vaatluse järel) ka ise tantsus osaleda. Seesama võiks 
kehtida ka muude tegevuste ja nähtuste puhul, kui ei kehti religioosseid, 
soolisi, ealisi vms tabusid või piiranguid.

Välitöödel olles ei ole siiski võimalik teise inimese mõttemaailma täie-
likult mõista ega ammugi mitte omandada. Kogetud ja kuuldud teabe 
tõlgendamisel ja mõtestamisel on paratamatu tugineda omaenese koge-
mustele ja teadmistele. Seeläbi toimub meie töös tegelikkuse konstrueeri-
mine nihkes – meie esitatav tõde ei ole ega saagi olla sama mis meie infor-
mantidel. Me peame aimama ja „tõeseks kirjutama“ religioosset ekstaasi 
oma sekulaarses ühiskonnas või sõjaaegset näljatunnet pärast lõunasööki 
Aasia restoranis. Alates 1990. aastatest sündinud püüavad nendeni jõud-
nud paratamatult fragmentaarsest teabest endale kokku panna arusaama 
nõukogude ühiskonnast ja selle toimimisest, tuues sealt välja rõhuasetusi, 
mis ei tarvitse kattuda vanemate inimeste tegelike kogemustega.

Minu suurimaks aistinguliseks elamuseks on nõukogude ajast tuttavate 
sööklakotlettide maitsmise mõnikord veel avanev võimalus mõnes Vene-
maa kolkasööklas, kus on säilinud vana sisustus, personal ja ilmselt ka ret-
septid. Põlvkond nooremad inimesed tajuks sedasama olukorda tõenäoli-
selt hoopis teisiti. Nende põlvkond kajastaks nõukogude ühiskonda kogu 
selle mitmekesisuses täiesti erinevalt ja teistsuguste rõhuasetustega kui 
vanemad inimesed. Paraku saan mina kui nõukogude aega mäletava põlv-
konna esindaja anda oma kogemusi ja mälestusi edasi peamiselt vaid sõna-
des, kuid vastava teema uurimise korral oleks siin sõna otseses mõttes palju 
liha, mida teoreetilistele luudele asetada.
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Ülesanded

Ülesanne 1.
   Mida teeksid, kui välitöödel 
kohatud sinu uurimistöö seisu-

kohast olulised inimesed pakuksid 
sulle külalislahkuse märgina ärajoomi-

seks kaks toorest kanamuna kitsepiimaga, 
milleks sul pole erilist tahtmist, kuigi sa oled just 

kinnitanud, et kõht on üpris tühi? Miks sa nõustud või 
ei nõustu pakutavaga? Kuidas mittenõustumist pakkujale 

põhjendad?

Ülesanne 2. 
Jälgi, milliseid lõhnu ja maitseid tunned ühe päeva vältel. Kirjuta päeva 
jooksul märkmeid ja seejärel nende põhjal välitööpäevik, milles kirjeldad 
tajutud lõhnu ja maitseid. Millist infot vahendab see päevik? Mida uut 
saad teada iseenda kohta?
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Ülesanne 3. 
Kujutle, et pead tegema osalusvaatlust olukorras, mida täidab väga inten-
siivne helifoon, mis pole su lemmikmuusika (vali tümakas spordivõist-
lustel/death metal rokifestivalil/autentne rahvamuusika mõnel hõimu-
rituaalil või midagi muud). Kuidas tuleksid toime sellistes tingimustes 
töötades? 
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Välitööde käigus jäädvustatud materjalide korrastamine loob eelduse 
selleks, et neid oleks võimalik uurimistöös kasutada. Sageli võtab jääd-
vustatu korrastamine oluliselt rohkem aega, kui kulus konkreetsele vä-
litöösituatsioonile (nt intervjuule või osalusvaatlusele). Nii on mõistlik 
juba välitöid planeerides pöörata tähelepanu sellele, mis saab koondatud 
materjalidest pärast välitöid, ning varuda aega ja kannatust nende kor-
rastamiseks. Unustada ei tohiks ka tagasiside andmist neile, kelle juures 
välitöid tehti, et kinnistada loodud kontakte.

Mida varem, seda parem

Välitööde lõppedes on oluline võimalikult kiiresti jäädvustatud materjali 
juurde naasta, sest vahetult pärast välitöid on nähtu, kuuldu ja muude 
meeltega kogetu veel hästi meeles. See käib näiteks nii osalusvaatluse 
kestel tähele pandud üksikasjade kui ka intervjuu ajal kuuldud faktide 
ja kogetud tunnete kohta, mis kõik täiendavad tehniliste abivahenditega 
(nt diktofoni, foto- ja videokaameraga) jäädvustatud välitöösituatsiooni 
ning loovad selle mõistmiseks vajalikku konteksti. Inimmälule on omane 
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detaile uue info pealetulekuga unustada, mistõttu on kohe pärast välitöö-
situatsiooni märksa hõlpsam läbielatut edasi anda kui päevi või nädalaid 
hiljem. Mõnel puhul, kui tegemist on emotsionaalselt väga raske teemaga, 
võib tekkida vajadus „teravaid elamusi“ distantsilt vaadelda, kuid nen-
delgi juhtudel ei tohiks ajalist vahet väga suureks lasta, sest ka kogetud 
vastakad tunded on osa jäädvustamisväärsest taustteabest.

See, kuidas välitöömaterjale korrastada, sõltub välitöödel kasutatud doku-
menteerimisvõtetest ja konkreetse välitöö- või uurimisprojekti eesmärki-
dest. Hea on enne välitöödele minekut otsustada, mida tehakse jäädvusta-
tud materjalidega välitööde lõppedes. Nii on oluline mõelda küsimustele, 
kas on kavas välitöömaterjale kasutada üksnes enda uurimuse tarbeks või 
tuleb neid jagada ka teiste samas uurimisprojektis osalejatega. Viimane 
tingib vajaduse materjalid jäädvustada ja korrastada ühtsete põhimõtete 
alusel. Kui on plaanis välitöömaterjalid üle anda arhiveerimiseks mõnda 
mäluasutusse, on vajalik tutvuda selle asutuse materjalide korrastamise 
ja arhiveerimise põhimõtete ning nõuetega. Arhiveerimine tagab mater-
jalide pikaajalise säilimise ning võimaldab neid hiljem kasutada ka teis-
tel sama valdkonna uurijatel ja laiemal huvitatute ringil (nt uuritava ko-
gukonna liikmetel), kui jäädvustatud materjali iseloom seda lubab. Hea 
tava näeb ette, et välitööde käigus intervjueeritavat inimest teavitatakse 
sellest, mis saab tehtud intervjuust pärast välitöid, ning talt küsitakse ka 
nõusolek intervjuu arhiveerimise kohta (tundlike teemade puhul on so-
biv teavitada ja nõusolek küsida ka osalusvaatlust tehes). Selleks võib ka-
sutada nii kirjalikku nõusoleku vormi kui ka fikseerida nõusolek mõnel 
muul taasesitamist võimaldaval kujul, näiteks see helisalvestada (vt ka 
ptk Uurijaeetika > Nõusolek uuritavailt).

Eesti folkloristikale on olnud tunnuslik arhiivikesksus, väärtustatud on 
suuri folkloorikogusid ja välitöömaterjalide koondamist keskarhiivi. Nii 
on ka näiteks TÜ üliõpilaste välitööpraktika raames jäädvustatud mater-
jale valikuliselt arhiveeritud. Aastatel 1950–1992 koondati välitööpraktika 
materjalid toonase Tartu Riikliku Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kateedri kogusse (arhiivilühendiga EKRK), mis praeguseks on deponeeritud 
ERAsse. Ka hiljem on praktika käigus kogutu üle antud üldjuhul ERAsse ja 
materjalide korrastamisel on aluseks võetud just selles arhiivis kasutusel 
olevad põhimõtted.
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Välitöömaterjalide korrastamine

Pärast seda, kui esmased muljed ja tähelepanekud välitöösituatsiooni 
kohta on päevikusse kirja pandud (vt ptk Välja dokumenteerimine: märk-
med ja välitööpäevik), on hea asuda muude välitöödel jäädvustatud ma-
terjalide – heli- ja videosalvestiste ning fotode korrastamise juurde. See, 
kuidas salvestatud materjali korrastada, sõltub uurijast ja uurimisküsi-
musest. Kui projektis seda ette nähakse, võib näiteks olla vajalik literee-
rida kogu helisalvestatud materjal. Sageli piisab sellest, kui sõna-sõna-
lised litereeringud teha nendest kohtadest, mis esitatakse tsitaatidena 
uurimistöös või uurimistöö lisas. Muu salvestatud materjali võiks jagada 
(mõttelisteks) temaatilisteks üksusteks ning märkida sekundilise täpsu-
sega nende asukoha salvestisel koos üksuse sisu lühikirjeldusega. Salves-
tatud materjalide korrastamiseks võib ka omaenda süsteemi välja töötada 
– peaasi, et töös vajaminevad intervjuulõigud oleksid hõlpsalt leitavad. 
Salvestise sisunimestiku juurde tuleb kirja panna intervjueerimiskoht ja 
-aeg ning uurija ja uuritava nimed. Samuti on vajalik märgistada salvesti-
sed sel moel, et neile saab hiljem viidata.

ERAle üleantava materjali puhul tuleb kindlasti lisada salvestiste 
metaandmed ja nende sisu indekseerida arhiivi poolt ettenähtud viisil – 
koostada tuleb sisunimestikud. ERAs nimetatakse eri tüüpi salvestiste 
kohta koostatud sisunimekirju vastavalt helinimestikeks, videonimes-
tikeks ja fotonimestikeks. Heli- ja videonimestike puhul on salvestise 
üldandmestik ehk nimestiku päis ühesugune. Salvestiste sisukirjeldus 
(ehk palade nimestik) erineb heli- ja videosalvestiste puhul veidi sõl-
tuvalt nende jäädvustuste erinevast iseloomust. Heli- ja videonimestikke 
soovitab arhiiv koostada lihtsa tekstifailina, milles on eritüübiline and-
mestik esitatud eri ridadel või eristatud tabulaatoriga (vt näiteid allpool). 
Fotonimestikke soovitatakse vormistada tabeli kujul, sisestades andmed 
arhiivi kodulehel leiduvasse tabeli näidisesse. Sõltuvalt välitööprojektist 
võivad nimestike vormistamise põhimõtted varieeruda ning hilisemate 
ümbertegemiste vältimiseks on hea enne materjalide korrastamist end 
nendega kurssi viia. ERAs kasutusel olevad detailsemad juhendid sisu-
nimestike koostamiseks, märksõnade ning žanrilühendite loend leiduvad 
internetis. 
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Helinimestik on otstarbekas koostada ennekõike välitööde käigus tehtud 
intervjuude kohta. Samuti võib analüüsi hõlbustamiseks helinimestiku 
koostada osalusvaatlusel tehtud helisalvestiste kohta, millega on doku-
menteeritud välitöösituatsiooni taustahelisid ja spontaanseid esitusi (vt 
ptk Välja dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik). Samal põhjusel 
on mõistlik koostada videonimestikud ka välitöödel tehtud audiovisuaal-
sete salvestiste kohta, olgu need videosse võetud intervjuud, videokaa-
meraga dokumenteeritud sündmused või uurija tehtud videomärkmed 
osalusvaatluse käigus (vt ptk Osalusvaatlus > Vaatlemisest teeb vaatluse 
dokumenteerimine). 

ERAs kasutusel olevate heli- ja videonimestike päisesse koondatakse tava-
päraselt mitmesugust infot, mis aitab salvestist suuremas andmekogumis 
kontekstualiseerida. Nii esitatakse helinimestiku päises (1) uurimis- või 
kogumisprojekti lühikirjeldus, mille raames välitööd tehti; (2) välitöödel 
osalenute ja sisunimestiku koostaja(te) andmed; (3) heliülesvõtte te-
gemisel kasutatud salvesti; (4) salvestamise aeg; (5) salvestamise koht; 
(6) kasutuspiirangud ning (7) andmed salvestisele jäädvustatud esitajate 
või intervjueeritute kohta. Kui välitöödel on täidetud situatsioonilehti (vt 
ptk Ettevalmistused välitöödeks > Muud ettevalmistused: ettevalmistused 
taustmaterjali hankimiseks ja olme), on otstarbekas kasutada neile tehtud 
ülestähendusi salvestise üldandmestiku koostamisel. 

Projekti lühikirjelduses on soovitatav esitada projekti nimi, kestus, juht 
või koordinaator, projekti toetajad ja rahastajad. Välitöödel osalenute 
ja nimestiku koostaja kohta on kasulik välja tuua inimeste täisnimed ja 
kontaktandmed, võimalusel ka vanus ning institutsionaalne seotus (nt 
üliõpilane või asutuse töötaja) või tegevusala. Välitöödel kasutatud sal-
vestustehnika kohta tasub üles märkida salvesti mark (see on enamasti 
salvestil kirjas), sest see võib anda tehnilist teavet salvestise hilisema 
töötlemise tarvis. Salvestusajana tuleks esitada jäädvustamiskuupäev ja 
võimalusel ka kellaaja vahemik või mõni muu salvestusaja kohta käiv täp-
sustus. Lisaks salvestuskoha nimetamisele tasub lühidalt kirjeldada ka 
olukorda või sündmust, kus salvestussessioon toimus.

Kasutuspiiranguid on nimestike juures vaja märkida juhul, kui jäädvus-
tatu on plaanis arhiivi üle anda. Kasutuspiirang on vajalik näiteks siis, kui 

298



Pärast välitöid: välitöömaterjalide korrastamine 
ja tagasiside andmine uuritavaile | Ergo-Hart Västrik

intervjueeritu on küll andnud nõusoleku salvestise tegemiseks ja mater-
jali kasutamiseks konkreetses uurimistöös, kuid ta soovib, et salvestis teh-
taks kättesaadavaks teistele uurijatele või arhiivikasutajatele alles teatud 
aja möödudes (määratud on seega piirangu kehtivustähtaeg). Samuti võib 
piirangu kehtestada ka uurija ise, kui ta leiab, et üleantava materjali ava-
likustamine võib kahjustada uuritavate või uurija enese huve (vt ka ptk 
Uurijaeetika > Materjali analüüs ja tulemuste esitamine). ERAs on kahesu-
guseid kasutuspiiranguid: need võivad hõlmata konkreetsete salvestiste 
avalikustamist arhiivi failirepositooriumis (piirang puudutab nt helisal-
vestiste kuulamist) või ka kogu salvestise kohta käiva metaandmestiku 
avalikustamist (piirang puudutab ühtlasi nt helisalvestise üldandmestikku 
ja sisukirjeldust). Esimesel juhul on arhiivikasutajatel võimalik tutvuda 
salvestise kohta käiva metaandmestikuga, teisel juhul on piiratud ligipääs 
nii salvestistele kui ka metaandmestikule. Mõlema kasutuspiirangu keh-
testamisel arhiveeritavale salvestisele on vaja selle juures määrata ühtlasi 
kindlaks piirangu kehtivustähtaeg. (Vt ka ptk Uurijaeetika > Jäädvustatu 
arhiveerimine.)

Üldandmestiku hulka kuuluvad ka andmed intervjueeritavate ja/või 
esitajate kohta. Tavapäraselt märgitakse üles intervjueeritud või kü-
sitletud inimese nimi, tema sünniaeg, nii salvestusaegne elukoht kui ka 
päritolukoht, kui see erineb elukohast. ERA infosüsteemis uurijate ega 
uuritavate kontaktandmeid ei avalikustata ning need on nähtavad ainult 
arhiivitöötajatele, juhuks kui arhiivi üle antud salvestise kohta tekib aja 
jooksul täiendavaid küsimusi.

Välitöödel algkujul jäädvustatud heli-, video- ja fotofailid on vaja kindlasti 
kopeerida varukoopiatena arvuti välisele kõvakettale või mõnele muule 
andmekandjale, sest salvestamisel kasutatud mälukaarte kirjutatakse 
uutele välitöödele minnes sageli üle. Parem on teha pigem mitu koopiat, 
kui jätta koopia tegemata. Hea, kui varukoopiate tegemine kujuneks 
pikemaajaliste välitööde puhul harjumuseks. See aitab jäädvustatud mater-
jalikogumit hallata ning välistab unikaalse ainese kaotsimineku. Näiteks 
võib ühe päeva või salvestussessiooni käigus salvestatud failid kopeerida 
vastavalt tähistatud kataloogi ning nimetada failid äratuntavalt, et need 
ei läheks segi (ja et neid ei kirjutataks üle) mõnel teisel salvestussessioonil 
tehtud sama nime kandvate failidega. Nii võiks välitöödel salvestatud 
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failide nimes kajastuda salvestise tegemise kuupäev, salvestise tegija või 
informandi nimi ja faili järjekorranumber, juhul kui sama salvestussi-
tuatsiooni jäädvustamise tulemusena tekkis mitu faili. 

Kui välitööde salvestised on plaanis arhiveerida ERAs, tasub neist enne in-
dekseerimist lasta valmistada arhiivikoopiad. Siis saab nimestike koostami-
sel toetuda failidele, mis on arhiivitöötajate poolt ühtse süsteemi alusel üm-
ber nimetatud. Sellisel juhul on soovi korral võimalik nimestikke sisestada 
ka otse arhiivi infosüsteemi Kivike.

Lisaks üldandmestikule kuuluvad nimestiku juurde salvestiste sisu-
kirjeldused. Tänapäeval tehakse enamik välitöösalvestisi digitaalselt 
ning jäädvustusprotsessi tulemuseks on hulk erineva suurusega faile. 
Välitöösalvestiste sisukirjeldusi on otstarbekas teha failinimede alusel, 
sest see võimaldab materjali korrastamisele järgnevas uurimistöös me-
taandmestikku salvestistega hõlpsasti kokku viia.

Heli- ja videofaile võib kirjeldada ühe sisulise üksuse ehk palana: see 
tähendab, et näiteks üks salvestatud intervjuu arhiveeritakse ühe palana. 
Kui hilisemal kasutamisel vajatakse salvestisest vaid lühemat katket, tu-
leb see tervikfaili seest üles otsida. Pikema salvestise korral on mõttekas 
jagada algfail mitmeks sisuliseks üksuseks (palaks) ja kirjeldada eraldi iga 
üksiku pala sisu. Sel juhul tuleb sisukirjelduse juures ära näidata palade 
algus- ja lõpuajad – nii muutuvad need suuremast materjalikorpusest 
hõlpsasti leitavaks ja kasutatavaks. Terviksalvestiste liigendamisel on või-
malik välja lõigata lõigud, mida arhiveerida ei soovita (needki kohad tuleb 
nimestiku koostamisel arusaadavalt tähistada). Selline salvestiste tükel-
damine kergendab hilisemat välitöösalvestiste kasutamist.

Intervjuude puhul markeerivad palade algust ja lõppu sageli intervjuee-
rija küsimused. Kuid paladeks võib liigendada ka intervjueeritu pikema 
vastuse, kui see sisaldab mitut temaatilist üksust. Pala kestuse määrab 
nimestiku tegija oma parema äranägemise või uurimisprojekti määratle-
tud põhimõtete järgi, pidades silmas, et see poleks ei liiga pikk ega ka liiga 
lühike. Eesmärk on palana määratleda temaatiliselt terviklik loogiline ük-
sus, mille sisu on võimalik eraldiseisvalt kirjeldada. Näiteks võib piirit-
leda ühe palana ühe esitatud rahvajutu koos vestluse ja kommentaariga, 
mis seda välitööolukorras ümbritses.
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Heli- ja videosalvestiste sisukirjelduse koostamisel (1) nummerdatakse 
palad; esitatakse (2) pala alguse- ja lõpuajad; (3) pala algussõnad (kui te-
gemist on intervjuu või muu sõnalise jäädvustusega); lisatakse iga üksuse 
(4) sisu kirjeldus vaba tekstina ja/või (5) sisu iseloomustavad märksõnad; 
soovi korral ka (6) pala žanrimääratlus.

Pala algussõnade esitamine on vajalik ennekõike siis, kui pikem salvestis 
liigendatakse lühemateks üksusteks – see aitab üldisest jutuvoost eralda-
tud palasid hiljem hõlpsamalt tuvastada. Vabatekstilise sisukirjelduse ja 
märksõnade omavaheline osakaal sõltub materjalist ja nimestiku koos-
taja eelistustest. Kui välja tuua rohkesti märksõnu, võib vabatekstiline 
sisukirjeldus olla napp või üldse puududa. Teisalt, kui sisukirjeldus on 
põhjalik, sisaldab see enamasti juba ise märksõnu ning piisab nende esile-
tõstmisest paksus kirjas, ilma et neid peaks eraldi kordama. Välitöösal-
vestiste indekseerimisel kasutatavate märksõnade valik sõltub konkreetse 
uurimisprojekti või -ülesande rõhuasetustest ja vajadustest. Märksõnade 
lisamine aitab uurijal suuremat materjalikorpust hõlpsamini hallata ja 
kõrvutada salvestistel esinevaid korduvaid teemasid. Märksõnastamist 
võib vaadelda juba uurimistöö osana, mis loob eeldused jäädvustatud 
ainese põhjalikumaks analüüsiks. ERA töötas 2015. aastal folkloristlike 
välitöömaterjalide indekseerimiseks välja oma märksõnastiku, millega on 
võimalik tutvuda arhiivi koduleheküljel ning infosüsteemi Kivike vahen-
dusel. Seda märksõnastikku täiendatakse jooksvalt ning uurijatel on 
võimalik teha ettepanekuid uute märksõnade lisamiseks.

Lähtuvalt varasemast rahvaluulekogude žanrikesksest korraldusprint-
siibist on ERAs traditsiooniliselt lisatud nimestikesse ja registritesse 
žanrimääratlused. Need esitatakse tavapäraselt lühenditena, mille 
loend on esitatud arhiivi kodulehel ja infosüsteemis Kivike. Tänapäe-
vaste, enamasti avatud struktuuriga intervjuude puhul žanrimääratluste 
lisamine alati otstarbekas pole. Siiski on soovitatav lisada need juhtudel, 
kui jäädvustatud materjali iseloom seda võimaldab.
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Helinimestiku päise (üldandmestiku) vormistamise näide:

Projekt: Kursi välitööd 2010

Küsitleja: Kaie Kask, snd. 1947, lõpetanud TRÜ vene filoloogia; Tartu, Eha 
24, tel. 7441744

Salvestaja: Mari Kask, marikask@gmail.com

Nimestiku koostaja: Kaie Kask

Salvesti: ZoomH1

Kogumisaeg: 2010-06-29 pealelõunasel ajal

Kogumiskoht: Tartus, Riia tn. 24, elutoas, mikrofon pingil istujate ees. Pinki 
tuleb aegajalt liigutada, et vestlejal mugavam istuda. Pere liikmeid liigub 
meist mööda.

Kasutuspiirang: helifailide avalikustamiseks (ka infosüsteemis Kivike) kü-
sida luba Karl Talimalt, piirang kehtib aastani 2025.

Esitaja: Karl Talima (snd. Tolmann, eestistatud 1936); snd. 1929-03-29, 
elukoht: Tartu, Mõisavahe 12-2, tel. 73720976, päritolukoht: Kursi khk., 
Altnurga k., Jaani t.

Helinimestiku sisukirjelduse vormistamise näide [1 fail = 1 pala]:

ZM–0204-01 [= täpne failinimi või selle algusosa]
1  Koolivaheaeg maale vanaema juurde... (tuberkuloosi 
haigestumine, ravi hanerasva ja meega, raviveega allikas Valma küla 
lähedal metsas, lemmikmänguasjadeks puulehed) lapsepõlv, haigus, 

ravimine, allikas, mänguasi biogr/uk med/andm mng

ZM – 0204-02
2  Noh, kus need sakslased, venelastel... (venelaste ja sakslaste eri-
nevus pesemisel, toidupuudus – otsiti metsast linnumune, vanaema une-
näod ennustavad surma ja repressioone)  vene, saksa, sõda, küla, 

toit, muna, uneenne aj/ol uk/j                         

ZM – 0204-03
3  Taha pesema siis meie kohe jõe... (sakslaste ja hobuste ujuta-
mine jõe ääres, hobuste haigused; jões koht, kus uputakse; südameläheda-
sed kohad ja puud kodumetsas; kaardimoori ennustused)  s a k s a , 

hobune, jõgi, uppumine, pärimuspaik, puu, enne  aj/uk/muist
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Helinimestiku sisukirjelduse vormistamise näide [1 fail jagatud mitmeks 

palaks]

ZM_0005--01 [= täpne failinimi või selle algusosa]
1  00.00.00 – 00.03.32 Sis Bulatnova küläst… (Mehe vane-
mad tulnud Eestimaalt Bulatnova külla. Nimed, soovitused. Hait vanem kui 
Bulatnova, enne olid hutarid, enne sõda aeti külla. Seto küladest.) 
asustus, küla  andm/ol

2  00.03.33 – 00.13.51 A Haidah oll´ kerik ka innebidi… 
(Haida kirikust, ristimisest. Pühädsenulk. Käsitöödest. Eesti surnuaed Bu-
latnovas. Eestlastel teine usk. Piisläsed, laupäeval püha ja pühapäeval töö-
päev ka.)  ristsed, toit, ikoon/pühane, käsitöö, jaanipäev, peet-

ripäev, usulahk, eesti, vene, kalmistu  uk/ol/etn

3  00.13.52 – 00.24.37 Sääl oll´ pall´o inemiisi, ellivaq huu-
tarih… (Talukohad. Mehest ja tema surmast. Surnupesemisest. Surnukar-
tusest. Surnupesuseep kooljaluu raviks. Surnupesuanum visatakse ära. 
Surnu riided. Surnu vaatajad panevad raha surnu rinnale, üheksandal päe-
val ostetakse viina selle eest. Surnumälestuspäevad. Eestlased ei mälesta 
surnuid, surnuaial käivad ainult jaanipäeval. Eesti meest mälestas nagu 
seto/venelane. Kirstud vereva rõivaga üle löödud. Hauakaevaja. Alguses 
rist, siis mälestusmärk.)  ol/uk med

ZM_0005--03
00.00.00 – 00.03.08 KUSTUTADA!
4  00.03.09 – 00.07.05 A ti täämbä käü-s Haidah?... (Sünni-

tamisest enne ja nüüd. Ämm võtis lapsed vastu. Sünnitas poeg Valeri põl-
lul. Naba lõikamisest. Poeg sündis „kinnastega“. Jumalaraamat – taevakiri. 

Õnnistamisest, kirikute lõhkumisest sõja järel.) uk/j

Videonimestiku puhul võib olla otstarbekas esitada eraldi pildiline 
kirjeldus ja kuuldeline kirjeldus, kui salvestise iseloom seda nõuab. Pildilise 
tasandi kirjeldamisel võib lisada infot näiteks selle kohta, kas konkreetse 
kirjeldatava videokaadri puhul on tegemist üldplaani, keskplaani või 
lähiplaaniga (vrd ptk Välja dokumenteerimine: märkmed ja välitööpäevik 
> (Audio)visuaalsed märkmed). Kui esialgne fail liigendatakse mitmeks 
palaks, märgitakse pala algus- ja lõpuaeg ning algussõnad videonimestikes 
sarnasel viisil kui helinimestikes.
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Tänapäeval tehakse välitöödel enamik fotodest digitaalsete fotoaparaa-
tidega ja fotonimestike koostamisel võetakse aluseks fotofailide nimed. 
Juhul kui välitööde käigus laekub fotonegatiive või positiive, saab neid 
indekseerida samade põhimõtete alusel nagu faile, tähistades fotod ja 
negatiivid esialgsete numbritega, mille kohta koostatakse kirjed. Fotode 
üldandmestik ja sisukirjeldus sisestatakse fotonimestiku (Exceli/ODSI) 
tabelisse analoogselt heli- ja videonimestikega, kuid erinevast failifor-
maadist lähtuvalt jagatakse andmestik fotonimestiku eri tabelilahtrite 
vahel. Andmete liigendamine annab võimaluse erilaadilist infot detailse-
malt kirjeldada ning lisada täpsustavaid kommentaare näiteks pildista-
misolukorra, fotol kujutatud isikute või foto tehniliste iseärasuste kohta. 

Sõltuvalt uurimisülesandest ja -meetodist võib olla vajalik välitöödel 
tehtud salvestised kas osaliselt või täielikult litereerida. Eri asutustel 
on välitööde salvestiste litereerimisel erinevad nõuded ning väljakuju-
nenud tavad võivad erineda ka distsipliiniti. Näiteks eelistatakse ERMis 
välitööintervjuusid säilitada täislitereeringutena, samas kui ERAs piisab 
arhiveerimiseks salvestise kohta koostatud sisunimestikust. Suulise kõne 
kirjapanekuks võidakse kasutada mitmeid transkribeerimise viise, mille 
valik sõltub uurimisküsimustest ja uurimisprojekti eesmärkidest. Ling-
vistilise suunitlusega uurimisprojektides võib olla vajalik kasutada täpset 
foneetilist transkriptsiooni, mille puhul märgitakse üles hääldusnüansid 
ja kõnes tekkivad pausid, kasutades kokkulepitud erimärke või koode 
jms. Teisalt on ka uurimisprojekte, mille salvestiste kirjalikul vahenda-
misel teksti toimetatakse: kõneldud tekst lähendatakse parema arusaada-
vuse huvides kirjakeelele – nt eemaldatakse kõnekeelele omased sõna- ja 
mõttekordused ning parasiitsõnad jms (vt ka ptk Välitöömaterjalid Eesti 
Kultuuriloolises Arhiivis). Seega on oluline enne maha kirjutama asumist 
otsustada, missuguseid litereerimise põhimõtteid järgitakse, et vältida hi-
lisemat litereeringute parandamist ja uuesti litereerimist.

Litereerimine on töömahukas protsess, mille jaoks tuleb varuda piisavalt 
aega ja kannatust. Kui uurimisprojekt näeb ette välitöösalvestiste osalist 
litereerimist, võib olla otstarbekas koostada kõigepealt salvestise kohta 
sisunimestik, mis aitab välja selgitada litereerimist vajavad lõigud. 
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Tagasiside uuritavale üksikisikule või rühmale

Läbimõeldud ettevalmistuse ja uurija empaatiavõime kõrval mõjutavad 
välitööde õnnestumist ka usalduslikud suhted uuritavatega. Pikaajaliste 
ja korduvalt samas piirkonnas tehtud välitööde käigus kujunevad uurijal 
sageli välja kesksed rühmasisesed tugiisikud, kelle toetus on oluline näi-
teks olmeprobleemide lahendamisel või edasiste kontaktide leidmisel. On 
oluline, et need inimesed mõistaks välitöid tegevate uurijate eesmärke ja 
saaks uurimistöö kohta tagasisidet ka selle hilisemas etapis. Hea inimlik 
kontakt ja tagasiside andmine sillutab teed järgnevateks kohtumisteks, 
seda nii välitööde tegijale enesele kui ka teistele samas piirkonnas hiljem 
välitöid tegevatele uurijatele. 

Üks lihtsamaid viise tagasisidet anda on jagada nende inimestega, keda 
välitööde käigus külastati ja intervjueeriti, fotosid koos veedetud ajast. 
20. sajandi esimesel poolel võis välitööde raames toimunud fotografeeri-
mine olla inimestele eriline sündmus, mis häälestas uurijatesse positiiv-
selt suhtuma. Välitööde käigus tehtud fotosid tagantjärele postiga saates 
„premeeriti“ tähelepanuväärseid folklooritundjaid ja ärgitati sel viisil neid 
folkloristidega koostööd tegema. Tänapäevaks on fotografeerimine küll 
oma uudsuse võlu kaotanud, digitaalsed fotokaamerad on laialt levinud 
ja pildistamisest on saanud n-ö igamehe oskus, kuid näiteks paberil il-
mutatud fotode koos kaaskirjaga uuritavaile saatmine on viisakas tähele-
panuavaldus, mis aitab kindlasti kaasa heade suhete hoidmisele. Samuti 
saab fotode saatmist võtta kui uurija „tänuvõla“ tasumist inimeste ees, 
kelle külalislahkusest on uurijad välitööde käigus osa saanud. 

Raamatus „Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas: folkloristliku välitöö me-
toodilisi aspekte“ on Anu Korb kirjeldanud oma kogemust fotode saatmisel 
uuritava rühma liikmetele, kellega tal on välitööde kestel tekkinud väga tu-
gev emotsionaalne side: 

Olen Venemaa eestlaste juurest lahkudes end nende sõbralike, sooja südamega 
inimeste ees alati mingil määral tänuvõlglasena tundnud. Tahtnud neile kas 
või midagigi vastutasuks pakkuda. Usun, et midagi sellist on tundnud paljud 
oma uuritava pärimusrühma liikmetele hingeliselt lähedale jõudnud uurijad. 
Viimastel kogumisaastatel olen teinud üsna palju portree- ja perefotosid ning 
saatnud need pärast kojujõudmist koos tänukirjaga kõigile asjaosalistele. Fotod 
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oma pereliikmetest ja iseendistki on informantide hulgas vägagi soovitud, kuid 
inimestele meeldivad enam poseeritud paraadfotod kui nende pildistamine 
kodutööde juures. Mõni informant pole temast tehtud fotoga ka sugugi rahule 
jäänud: olnud pildil näiteks väsinud näoga või sassis juustega. Mõnikord on 
tagantjärele mõista antud, et inimesed tahaksid isikufotodele lisaks ka küla- ja 
surnuaiavaateid, mida ma pole taibanud neile pakkudagi. 

Korb, Anu 2005. Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas. Folkloristliku välitöö 
metoodilisi aspekte. Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia 9. Tartu: TÜ 
Kirjastus, lk 116.

Teisalt sõltuvad tagasiside andmise viisid ja vajadus konkreetsest väli-
töösituatsioonist (nt kas see oli intiimne kohtumine üksiku inimesega või 
suure kollektiivi ühisüritusel osalemine) ning uuritava rühma eelistata-
vatest suhtlemispraktikatest. Näiteks võib selliste rühmade puhul, mille 
liikmed kasutavad igapäevaselt suhtlemiseks interneti võimalusi ja sot-
siaalmeediat, olla otstarbekas tagasisidet anda just nende suhtluskanalite 
kaudu. Samas tuleb sotsiaalmeedia võimalusi kasutades arvestada, et ja-
gatud pildid ei rikuks uuritavate õigust privaatsusele. Eelistatum on foto-
sid jagada privaatsuhtluse võimalusi kasutades ning tuleb meeles pidada, 
et inimese kodusfääris tehtud fotosid avalikkusega jagades peaks selleks 
olema inimeselt enne luba küsitud (põhiseaduse järgi on isikul õigus oma 
kujutisele). Kui uuritavailt on piltide avalikustamiseks luba olemas, siis 
oleks selleks fotosid valides hea seada ennast uuritava positsioonile ja 
kaaluda, kas mulle endale meeldiks, kui keegi teine minust sellise pildi 
avaldaks.

Kui uuritaval rühmal pole endal võimalusi oma pärimuse dokumentee-
rimiseks, kuid rühma liikmetel on selle vastu huvi, võib olla vajalik saata 
kohalikele institutsioonidele või üksikisikutele koopiaid välitöödel tehtud 
salvestistest, muidugi juhul, kui materjali iseloom seda võimaldab. Sama 
käib ka välitöömaterjalide põhjal kirjutatud uurimuse kohta, mida võib 
olla kasulik uuritava rühmaga jagada võimalusel juba enne selle avalda-
mist. Uurimistööga tutvumine võib tõsta uuritava kogukonna enesetead-
likkust ja anda võimaluse arutleda uuritavast rühmast loodud kuvandi 
paikapidavuse üle. Ühtlasi võimaldab saadud tagasiside uurijal oma tööd 
kohendada. Teisalt võivad välitöömaterjalide põhjal loodud väljaanded ja 
filmid – kui need ei vasta kogukonna ootustele – tekitada uuritavas rüh-
mas ka pingeid.
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Pärast välitöid Leningradi oblasti vadja küladesse olen Vadja Kultuuri 
Seltsi aktivistidega jaganud koopiaid sealsel Luutsa külapühal tehtud 
fotodest, mida on kasutatud kohaliku vadja muuseumi ekspositsiooni 
loomisel. Sama muuseumi loojatele olen saatnud Eestis välja antud 
vadja-teemalisi väljaandeid, koopiaid uurimustest ja videofilmidest, 
mida neil endil pole olnud võimalik hankida. Välitööde käigus on mõnel 
korral uuritava rühma liikmed palunud saata koopiaid ka varasematest 
välitöösalvestistest, mis on tehtud nende vanematega ning hoiul nüüd 
ERAs. Olen olnud sõnumite ja kirjade vahendaja Eestis elavatele su-
gulastele. Kontaktihoidmine välitööde võtmeisikutega on võimaldanud 
mul end ka pärast välitöid kursis hoida uuritavas rühmas toimuvaga 
ning küsida täpsustavaid küsimusi üksikasjade kohta, mida polnud või-
malik või mida ma veel ei osanud küsida välitöödel.

Välitöödel uuritava rühma liikmetele antud lubadustest tuleks kindlasti 
kinni pidada, sest see mõjutab tulevikus nii uurija enda kui ka teiste uuri-
jate võimalusi samas piirkonnas välitöid teha. Nii esindab uurija välitöid 
tehes tahes-tahtmata ka teisi sama eriala või institutsiooniga seotud ini-
mesi (vt ka ptk Uurijaeetika). 
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Ülesanne

Tee nutitelefoni või diktofoniga kümneminutiline intervjuu mõne pere-
liikme või lähituttavaga ning koosta selle kohta helinimestik peatükis kir-
jeldatud põhimõtteid järgides. Vajadusel otsi lisateavet nimestiku koosta-
mise kohta ERA juhenditest.
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2011.–2012. aastal toimus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärimuse kogu-
mine ja Tartu Nefa rühma (folkloristika ja etnoloogia üliõpilaste ühendus) 
liikmena ning folkloristika magistrandina olin nende välitööde üks koor-
dinaator. Välitööde korraldamisest – alates planeerimisest kuni juubeli-
publikatsiooni koostamiseni – oleme kaaskoordinaator Katre Koppeliga 
kirjutanud artikli „Kiigates välitöökööki: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(VKA) pärimuse kogumisprojekti koordineerimisest“, mis ilmus TÜ VKA 
juubelikogumikus „Ühine teistsugusus: artikleid ja esseid TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia 60. aastapäevaks“ (2012, Viljandi: Tartu Nefa rühm).

Kui tavaliselt antakse välitööde materjalid pärast nende korrastamist 
arhiivi ning tihtipeale ei jõua suurem osa kogutud materjalidest laiema 
avalikkuseni, siis selle projekti raames oli juba välitööde kavandamise 
ajal teada, et lisaks materjalide korrastamisele ja arhiivi andmisele tuleb 
kogutud materjali põhjal koostada ka TÜ VKA aastapäevaraamat. Ses 
suhtes erinesidki need välitööd mu kõikidest varasematest välitöödest. 
Lisaks uuele kogemusele seoses raamatu väljaandmisega oli mulle uudne 
juhendada teisi omasuguseid välitöid tegevaid tudengeid. Projekti raa-
mes pigem koordinaatori ja kontaktide vahendaja rollis olnuna ei ole mul 
nõnda palju vahetuid muljeid intervjueerimissituatsioonidest kui teistel 
kaastöötajatel. See-eest oskan anda ülevaate projektiga esile kerkinud 
välitöömaterjalide korrastamise, eetika ja publitseerimisega seotud prob-
leemidest.

Artiklite kirjutamise hõlbustamiseks kehtestasime tudengitele nõude li-
tereerida intervjuude helifailid täies mahus. Kuna algusest peale oli selge 
ka see, et anname TÜ VKA pärimuse kogumise materjalid üle ERAle, tun-
dus esmalt loomulik indekseerida helifailide litereeringud vastavalt ERA 
tavadele. Kuigi olime teadlikud, et n-ö klassikaline žanride määramine ei 
pruugi tudengipärimuse korrastamisele palju juurde anda, võtsime siiski 
eeskujuks ERAs kasutusel oleva žanrilühendite nimistu ning lisasime 
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sinna omalt poolt mõned täiendused (nt hüüdnimede kategooria). Ma-
terjalide korrastamise käigus selgus aga, et žanri määramine oli paljudele 
välitöölistele enim raskusi valmistanud ja tüütu kohustus. Esmalt tekitas 
žanride määramise nõue vastuseisu TÜ VKA tudengite ning TÜ etnoloo-
gia eriala tudengite seas, kelle varasemad kokkupuuted sellega olid vähe-
sed või puudusid üldse – erinevalt folkloristika eriala tudengitest. Teisalt 
ilmnes, et n-ö klassikalised žanrimäärangud ei ole selle projekti käigus 
kogutud materjali puhul võimalikud, kuna vähe oli juttu kommetest ja 
uskumustest ning rohkem leidus palasid tudengite argielust või näiteks 
värvikatest õppejõududest.

Eetikaprobleemid, mis kogumistöö käigus ja hiljem materjali korrasta-
mise ning avaldamisega seoses esile kerkisid, on tingitud peamiselt kahest 
asjaolust: esiteks on koolipärimus pärimusgrupi siseringi teema ja teiseks 
oli TÜ VKA pärimuse kogumise projekt tellimustöö.

Paljusid rühmi iseloomustab oma väärtuste süsteem, mille üle toimib 
sotsiaalne kontroll – kõik siseringile teadaolev pole määratud väljaspool 
olijatele. Nii oli see ka TÜ VKA puhul. Suurem osa intervjueerituid on 
õppinud või töötanud TÜ VKAs 2000. aastatel. See tähendab, et nad 
on olnud hiljuti või on siiani kooliga seotud, mistõttu nad tajusid koo-
lipärimust isikliku ja ainult kinnisele ringile mõelduna. Intervjueeritute 
enesetsensuur väljendus näiteks kombes hoiduda intervjuu käigus isiku-
nimede nimetamisest.

Nii mitmedki projekti kaasatud kogujad rääkisid, et intervjueeritud ei 
avanud end intervjuu käigus lõpuni. Oli märgata tugevat enesekontrolli: 
lood jäeti poolikuks ning katkestati kohal, kui lugu muutus intervjueeri-
tava meelest ebasündsaks või ebadelikaatseks, rääkimise asemel muheldi 
omaette või jäädi napisõnaliseks. Näiteks esines olukordi, mil nooremad 
tudengitest informandid ei tahtnud rääkida pöörasematest pidudest ja 
põhjustest, miks Viljandis ühest elukohast teise koliti. Sarnaselt võidi hoi-
duda naljakate lugude rääkimisest oma kaasõpilaste või õpetajate kohta. 
Kui delikaatsemaid lugusid ka jutustati, paluti vahel, et need lõigataks sal-
vestisest välja või pandaks kasutuspiirangu alla. Näiteks rääkis üks interv-
jueeritu, kuidas ta sai lisavõimaluse eksamihinde parandamiseks, kuigi 
tal ei olnud selleks õigust. Pärast loo rääkimist ütles informant pool-naer-
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des: „Aga selle te ju lõikate välja, eks.“ Koos intervjueerijaga otsustati, et 
sellele loole rakendatakse kasutuspiirangut. Samamoodi taheti kasutus-
piiranguid seada kooli või tööandja vastu suunatud kriitika väljendustele.

Kui aktiivsem intervjueerimise periood läbi sai, leidus informante, kes 
hakkasid oma avameelsust tagantjärele kahetsema ning soovisid, et lite-
reering puhastataks „ebakorrektsustest“. Muret tunti ka intervjuude arhi-
veerimise pärast ning sooviti enne trükki minemist üle lugeda artikleid, 
kus salvestatud materjali kasutati. Mitmed intervjueeritud vilistlased või 
töötajad on ühiskonnas teatava staatusega või tuntud inimesed. Need, 
kes tundsid, et on kooli kritiseerinud, või arvasid, et nende sõnad võiksid 
kooli mainet kahjustada, soovisid andmeid kaitsta ning intervjuukatke-
tele tuli seada kasutuspiirangud.

Kuigi ühest küljest oli välitööde projekt koostöö TÜ VKA ja Tartu Nefa 
rühma vahel, oli samal ajal tegemist ka TÜ VKA tellimustööga. Seega 
püüdis Tartu Nefa rühm tellija soove täita. TÜ VKA esmaseks eesmärgiks 
oli välitööde põhjal kogutud materjalidest koostada ja välja anda aastapäe-
varaamat, kuhu on kogutud parimad palad ja tudengifolkloori pärlid. Selle 
kõrval oli teiseks eesmärgiks koondada välitöödel kogutu ühte andme-
baasi ja kirjutada materjalide põhjal teaduslikud artiklid. Nii andmebaas 
kui artiklikogumik olid plaanitud netipõhisena. Siis aga seadis tellija 
meile uue eesmärgi: proovida need kaks eripärast ülesannet ühendada. 
See tähendas, et meilt oodati aastapäevaraamatut-artiklikogumikku, mis 
oleks teaduslik ja hariv, aga ka lõbus ja rohkete näitetekstidega. Sooviti, et 
tulem suudaks haarata võimalikult laia lugejaskonda.

Juubelipublikatsiooni koostajatena seisime keerulise väljakutse ees – kui-
das koostada meelelahutuslikku ja teaduslikku publikatsiooni ühtse ter-
vikuna. Kuidas kirjutada teadusliku suunitlusega artikleid n-ö populaar-
teaduslikus võtmes, nii et need oleksid igaühele kergesti loetavad? Kuidas 
lahata välitööde käigus esile kerkinud probleeme nõnda, et pärimusgrupp 
ei suhtuks sellesse kui pahatahtlikku kriitikasse või näpuga näitamisse? 
Teaduslikud artiklid juhivad sageli tähelepanu valukohtadele rühma ja 
ühiskonna suhetes (nt soovisid Tartu Nefa rühma liikmed kirjutada Vil-
jandi linna ja TÜ VKA suhetest, analüüsides asutusega seotud inimeste 
konstrueeritud identiteeti väljaspool olijate pilkude läbi). Kuidas toimida, 
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kui artiklid paljastavad sisemisi vastuolusid või hõõrdumisi TÜ VKAs kui 
institutsioonis? Kas nende probleemide analüüs sobiks aastapäevahõngu-
lisse publikatsiooni, mille eesmärgiks on rõõmustada TÜ VKAga seotud 
inimesi asutuse 60. juubeli puhul? 

Raamatut koostades tegime seega kompromissi, püüdes mõelda nii TÜ 
VKAga seotud inimestele kui etnoloogia- ja folkloristikatudengitele. Pea-
murdmist oli omajagu. Põhiküsimuseks jäi siiski, kuidas ühendada uuri-
jate ja uuritavate huvid. Tulemuseks oli see, et TÜ VKA aastapäevapubli-
katsioon ei ole klassikaline almanahh, vaid tudengite kirjutatud teadusliku 
suunitlusega essee- ja artiklikogumik. Sestap pidasime kaaskoordinaato-
riga raamatut koostades vajalikuks n-ö tavalugejale ja projekti käigus in-
tervjueeritutele mõeldes kirjutada saatesõnasse selgitav lõik selle kohta, 
miks on intervjuudest pärinevad tekstid jäetud kõnekeelseteks ehk miks 
neid on publikatsiooni jaoks minimaalselt toimetatud.

Kokkuvõtteks võib nentida, et ühelt poolt nii välitööde ja publikatsiooni 
tellija soovidele vastu tulemine kui teisalt informantide soovidega arves-
tamine on paljuski määranud selle, missuguseid valikuid pidime välitöö-
del ja publikatsiooni koostamisel tegema. Välitööde käigus tehtud valikud 
ja otsused omakorda on mõjutanud seda, missuguseks kujunes TÜ VKA 
juubelipublikatsioon. Iseasi, kui õiged mõned otsused ja valikud olid, põ-
nevaid väljakutseid pakkusid need kahtlemata.
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Välitöömaterjalid 
Eesti Rahvaluule Arhiivis | Risto Järv

Rahvaluule välitööde tulemust Eesti Rahvaluule Arhiivi üle andes pai-
gutatakse need teiste kirjandusmuseumis talletatud materjalide juurde. 
Siinne ning järgnev ülevaade tutvustavad EKMi arhiivides leiduvaid ma-
terjale ning võimalusi, kuidas end huvitava aineseni jõuda.

Kuna rahvaluulekogumisel on Eestis pikk ajalugu, oleks kasulik välitöid 
plaanides üle kontrollida, kas samalaadset ainest on varemgi kogutud. 
Uuemate välitööde materjalidele on seatud tavaliselt mingiks perioodiks 
kasutuspiirangud, kuid sageli ei laiene need piirangud uurijatele, kelle 
huvi materjali vastu on teaduslik. (Kasutuspiirangute kohta vt ptk-d Uuri-
jaeetika > Jäädvustatu arhiveerimine ja Pärast välitöid: välitöömaterjalide 
korrastamine ja tagasiside andmine uuritavaile > Välitöömaterjalide kor-
rastamine.)

ERA loodi folkloori keskarhiivina 1927. aastal ning algusest peale seati 
eesmärgiks uurimistöö hõlbustamiseks koondada sinna kõik olulisemad 
rahvaluulekogud. Lisaks on ERAsse varasemal perioodil kopeeritud rah-
valuuleainest ka teistest kogudest – nt keelekogudest. Nõukogude pe-
rioodil loodi omaette folkloorikogud Tartu Riikliku Ülikooli toonase eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kateedri juurde ning Tallinnasse Teaduste Aka-
deemia uurimisasutuse Keele ja Kirjanduse Instituudi juurde. Eesti taas-
iseseisvumise ning institutsionaalsete ümberkorralduste järel liideti ka 
need kogud ERAga. 2006. aastaks olid ERAsse koondatud kõik suuremad 
eesti rahvaluule kogud. Lisaks neile on märkimisväärsed ka rahvaluule-
arhiivi soome-ugri kogud. Samuti leidub siin teistelt rahvastelt talletatud 
ainest.

Muidugi pole rahvaluulet puudutav teave, mida me arhiivist leida võime, 
kaugeltki mitte kogu ühiskonnas käibiv folkloor. Mistahes arhiivide ko-
gudest leitav on alati väljavõte tegelikkusest. See on varasema uurijahuvi 
vahendustulemus: erinevate eesmärkide, huvide, juhuste ja valikute saa-
dus, mis on „tõlgitud“ või „filtreeritud“ arhiivile sobivasse vormingusse. 
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Arhiivis leiduv on justkui suurpoe kaubavalik, mille kaubajuhiks on olnud 
varasemad uurijad, kes on materjali kogunud ning valinud. Arhiivimater-
jalid on alati mõjutatud kogumisaja ideoloogiast: sellest, mida on peetud 
soovitatavaks arhiivis talletada, ja sellestki, mida ei ole tahetud arhiivis 
näha. Arhiivist varem kogutud materjale otsides ning nende kohta järel-
dusi tehes on mõistlik seda teadmist pidevalt meeles hoida. Talletatud 
materjalide otsinguks on arhiivitöötajad loonud paberkartoteekide süs-
teemi, mille kõrvale on hiljem loodud elektrooniline infosüsteem ehk 
digitaalsüsteem. 
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ERA materjale nagu teistegi mäluasutuste omi võib vabalt kasutada tea-
dustöö tarbeks (vt ka ptk Välitöömaterjalid Eesti Kultuuriloolises Arhiivis), 
kuid publitseerimiseks tuleb küsida kirjalik nõusolek. Seejuures peab 
järgima arhiivi nõudeid materjalile viitamisel. Endastmõistetavalt peab 
delikaatsete teemade puhul arvestama välitööde tegija(te) ja küsitletu(te) 
õigust privaatsusele (vt lähemalt ptk-st Uurijaeetika). Oluline on meeles 
hoida, et sama käib ka välitöömaterjalis käsitletute kohta.

ERAs oleva materjali võib laias laastus jagada tekke järgi kaheks: (1) ma-
terjal on saadetud arhiivi (või varasematele välitööde initsiaatoritele 
nagu Jakob Hurt või Matthias Johann Eisen) korrespondentide ehk kir-
jasaatjate poolt kas kogumisvõistluste käigus või üleskutsetele vastates; 
(2) materjal on talletatud välitöödel professionaalsete folkloristide või 
stipendiaatide poolt.

Arhiivi korrespondentide (kaastöötajate) võrgustik oli oluline arhiiviai-
nese kujundaja juba süstemaatiliste rahvaluule välitööde algusaegadel – 
nii juhendas Jakob Hurt oma kaastöölisi ajaleheartiklites ja enda saadetud 
kirjades (vt ka ptk Folkloori jäädvustamise ajalugu > Folkloori jäädvusta-
mine rahvusliku liikumise raames, kohalike kaastööliste ja stipendiaatide 
abil). Pärast ERA rajamist loodi asutuses oma võrgustik, kuhu kuulus ka 
endisi Hurda ja Eiseni kirjasaatjaid, ning mitmed toonased rahvaluuleko-
gujad jätkasid arhiivile kirjutamist ka pärast Teist maailmasõda.

Hulk arhiivi laekunud ainesest on vastused arhiivi erinevatele küsimusti-
kele, mõned kaastöölised on kogumisüleskutsetele reageerides saatnud 
vastuseid paljude aastate jooksul. Alates aastast 2013 koostatud küsimus-
tikud on leitavad ERA kogumisportaalist Kratt (http://kratt.folklore.ee). 
Valiku vanemaid ERA ning EKMi folkloristika osakonna küsimustikke 
leiab nende veebilehtedelt või kogujate juhendamiseks mõeldud välja-
annetest „Rahvapärimuste Selgitaja“ (1936–1940) ja „Rahvapärimuste 
koguja“ (1961–1976). Välitööprojektidest saab ülevaate infosüsteemis Ki-
vike nupu <Projektid> alt.

Arhiivimaterjal on ERAs jagatud alamarhiividesse. Materjali leidmiseks 
tuleb kasutada elektroonilist infosüsteemi Kivike või varasema materjali 
puhul arhiivi kartoteeke.
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ERA kogud

ERA kogud jagunevad neljaks alamarhiiviks: käsikirjad, fotod, helisalves-
tised, videosalvestised. Lisaks neile on arhiivis eksperimentaalne multi-
meediakogu, kuhu kuuluvad erilaadilist teavet sisaldavad arvutifailid või 
-kirjad.

ERA kõige mahukamaks alamarhiiviks on käsikirjade arhiiv, mille vani-
mad materjalid on pärit 1800. aastate algusest. Käsikirjad on arhiivis nii 
köidetuna kui ka mappidesse koondatud lahtistel lehtedel. Kuna ERAsse 
kui folkloori keskarhiivi on koondatud erinevaid folkloorikogusid, on ar-
hiivil algusest peale olnud põhimõte, et algne kogu jääb tervikuna kokku 
ning säilitab selle looja nime. Nii on erinevad kogud nimetatud kas väli-
töid teinud isiku või institutsiooni järgi.

Käsikirjaarhiivi paberkäsikirjaline aines on jaotatud suuruse järgi see-
riatesse, suuremast väiksemani – nii näiteks jaguneb Jakob Hurda käsi-
kirjakogu nelja seeriasse (I–IV). Lisaks rooma numbritele on kasutatud 
seeriate eristajana ka kokkumurtud paberipoogna suurusel põhinevat ni-
metust – H I on ühe korra murtud poogen ehk foolio, II kaks korda, nel-
jaks leheks murtud poogen ehk kvart; III – tavaline toonane postpaber; 
IV – murtud kaheksaks leheks ehk oktaav. Eesti Kirjameeste Seltsi kogus 
kannavad kvart- ja oktaavformaadis köited vastavalt lühendinumbreid 
EKmS 4° ja EKmS 8°.

Käsikirjadeks nimetatakse arhiivis ka digitaalkujul laekuvaid tekste. Alates 
2014. aastast digiteeritakse kõik paberil saadetud kaastööd. Varasemaid 
käsikirjakogusid digiteeritakse järk-järgult projektipõhiselt. 2016. aasta 
alguse seisuga on terviklikult digiteeritud Jakob Hurda käsikirjakogu, 
Eesti Üliõpilaste Seltsi käsikirjakogu ning käsikirjakogu seeria RKM I. 
Seni, kuni on takistatud vanemate, hapramate ning halvas seisukorras 
käsikirjaliste materjalide kasutamine, tuleb nende asemel kasutada 
nõukogude ajal tehtud masinkirjakoopiaid või koopiaid mikrofilmidel. 
Paremini säilinud käsikirju saab kasutada ka originaalkujul. Nii originaale 
kui ka koopiaid on võimalik lugeda ERAs kohapeal, selleks tuleb pöörduda 
arhivaari poole.
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Helikogud sisaldavad nii rahvamuusikat kui mittemuusikalist folkloori 
(nt rahvajutud, kombekirjeldused jm). Vanimad salvestised on vaharul-
lidel (salvestatud alates aastast 1912) ning reportaažplaatidel ehk šellak-
plaatidel, mis on salvestatud Riigi Ringhäälingus aastatel 1936–1938. 
Kõige mahukam osa helisalvestistest on magnetofonisalvestiste kogu 
(alates 1949; helilindid ja kassetid). Alates 1995. aastast on arhiivi heli-
salvestised valdavalt digitaalsed ja need on kasutatavad arvutifailidena.

Fotokogu sisaldab nii rahvaluulekogujate kui küsitletute fotosid, välitöö-
dega laiemalt seotud jäädvustusi ja ka lihtsalt folkloorse ainesega seotud 
fotosid (mängud, tantsud, etnograafia, veekogud, kivid, puud, hiied jne). 
Fotokogu on jaotatud kolme seeriasse: mustvalged fotod, värvifotod ning 
digifotod.

Filmi- ja videokogus leidub eesti ja teiste rahvaste folkloorimaterjali ning 
sellega haakuvat ainest. Vanimad filmid pärinevad 1959. aastast (salves-
tatud filmilindile). Alates 1980. aastatest on materjale talletatud videofil-
mile, algul analoog-, hiljem digitaalsel kujul.

Välitöödelt kogudesse jõudva materjali hulk on aja jooksul märkimisväär-
selt kasvanud. Helisalvestamise algusaegadel valiti väga hoolikalt, mida 
salvestada, ning keskenduti helikandjate ja aparatuuri vähesuse tõttu pea-
miselt muusikapaladele. Hiljem hakati tehniliste võimaluste paranedes 
salvestama ka jutte. (Vt ka ptk Folkloori jäädvustusviiside muutumine > 
Tehnilised uuendused rahvaluule jäädvustamisel.) Praeguseks on võimalik 
välitöödel talletada kogu suhtlus informandiga. Ka ühest välitööepisoo-
dist tehtavate fotode hulk on tänapäevaks oluliselt suurenenud.

Materjali asukohta arhiivis märgib fondiviide. Fondiviite koostisosad on 
eri kogude puhul pisut erinevad. Käsikirjakogu puhul on viite üldkuju järg-
mine: H II 22, 159/64 (2) – see koosneb kogu lühendist ja seerianumbrist 
ning köitenumbrist (Jakob Hurda käsikirjakogu II seeria 22. köide). Koma 
järel on leheküljenumbrid – alguslehekülg on 159, lõpulehekülg 164 (rahva-
luulearhiivi viites traditsiooniliselt korduvat numbrit ei korrata). Viite lõpus 
on pala järjenumber – käesoleval juhul on see teine pala, tavakohaselt on 
enamik kogujaid oma kirjapanekud palade kaupa nummerdanud.
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Mõistet pala on rahvaluulearhiivi materjalide puhul kasutatud juba Jakob 
Hurda üleskutsetest peale. Pala on mõtestatud tervik – ühest teemast või 
sündmusest rääkiv sisuline kogum (vt lähemalt ptk Pärast välitöid: väli-
töömaterjalide korrastamine ja tagasiside andmine uuritavaile > Välitöö-
materjalide korrastamine).

Ka heli- ja videosalvestiste ning fotode fondiviideted sisaldavad kogu 
nime, seeria tähist, säiliku (helilint, videokassett jne) ja/või pala numb-
rit. Filmi puhul on lisaks ühiku numbrile oluline viidatava materjalilõigu 
(algus)aeg.

Fondiviitele lisatud päritoluandmete märkimisel kasutatakse arhiivis ja 
teadusväljaannetes ühtset viitamissüsteemi ning andmete järjekorda. 
Seega tuleks tekstinäiteid avaldades lisada fondiviitele kas pikk arhiivi-
viide (nagu järgmises tekstikastis) või siis vähemalt päritolukihelkond ja 
kogumisaasta.

ERA tekstipala päritoluandmete puhul on kasutatud järjestust:

< Rakvere khk., Kaarli v., Kohala k., Väljaotsa t. – L. Briedis < Gretine 
Mäe, 65 a. (1969)

Selle osadeks on päritolu tähistav märk < ; esitaja elukoht (esitaja 
on pärit Rakvere kihelkonnast Kaarli vallast Kohala külast Väljaotsa 
talust); mõttekriipsu järel koguja nimi, uue päritolumärgi järel esitaja 
nimi ja sünniaasta (või vanus); kõige lõpus sulgudes kogumisaasta.

Otsingud arhiivimaterjali sisu järgi

Lisaks käsikirjade digiteeringutele (piltidena) võib Kivikesest (vt järgmi-
sest alapeatükist) leida järjest enam ka sama ainest masinloetava tekstina. 
Sellist vormingut nimetatakse tekstistuseks. Tekstistuste alaliikideks võib 
pidada käsikirjalise arhiivimaterjali sisestust tekstifailina või välitöödel 
salvestatu litereeringut. Kivikesse on asutud koondama varem valminud 
temaatiliste andmebaaside tekste/tekstistusi. 2017. aasta alguse seisuga 
on Kivikese kaudu kättesaadavad kõik tekstid ehk tekstistused regilau-
lude ja mõistatuste andmebaasist, ülejäänud ERA materjalide tekstistusi 
on jõutud avaldada osaliselt.
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Süstematiseeritud arhiivimaterjali leidub ERA ning folkloristika osakonna 
žanripõhistes veebiandmebaasides, nende üldloendi leiab leheküljel 
http://www.folklore.ee/ebaas/. Enamik neist andmebaasidest lähtub 
konkreetsest žanrist või alažanrist – näiteks on loodud eesti regilaulude 
andmebaas või eesti keerdküsimuste andmebaas. Enne infosüsteemi Ki-
vike loomist toimuski rahvaluulematerjalide sisestustöö projektipõhiselt, 
nii et projekti sisuks oli teatud uurijagrupile huvipakkuva andmebaasi 
loomine. Enamik andmebaase võimaldab teha erinevaid otsinguid – näi-
teks lähtuda konkreetsetest paikadest, isikutest jm tunnustest, esitatud 
võib olla andmebaasi sisu tüpoloogia jne. 

Kuivõrd kogu arhiivimaterjali ega selle kohta käivat andmestikku ei ole 
veel kesksesse infosüsteemi sisestatud, tuleb vanema materjali kohta sisu-
otsingute tegemiseks kasutada varasemat infosüsteemi – kartoteeki. Te-
maatilised kartoteegid ehk sisu järgi süstematiseeritud tekstikoopiad või 
sisukokkuvõtted täidavad praegusel hetkel olulise osa arhiivi uurijasaalist 
ning tööruumidest. Need annavad arhiivimaterjalidest ülevaate žanride 
kaupa: olemas on näiteks mängude kartoteek, usundi ja kommete karto-
teegid (nt kalendritähtpäevadega seotud kombed), uskumusolendite kar-
toteek (nt kurat) ning unenäoseletuste kartoteek. Osa kartoteeke paikneb 
töörühmade ja uurijate tubades: nn laulutoas on kartoteegid regilau-
ludest ja uuematest rahvalauludest, itkudest, lastelauludest, loodushää-
lenditest ning tüpoloogiline viisikartoteek, rahvamuusikatoas asub viiside 
topograafiline kartoteek, muinasjututoas muinasjuttude kartoteek. Lü-
hivormide kartoteegid on paigutatud vastavate uurimisrühmade juurde 
EKMi folkloristika osakonnas.

Aineseotsingu edukus Kivikeses sõltub arhiivile üleantava välitöömater-
jali kirjeldamise põhjalikkusest – nimestiku detailsusastmest ning märk-
sõnastamisest. Seepärast on oluline lisaks korrektsetele metaandmetele 
kirjeldada välitöödel kogutu sisu, avades seda arhiivis kasutatava märk-
sõnade loendi ning žanrilühendite kaudu (vt lähemalt ptk-st Pärast vä-
litöid: välitöömaterjalide korrastamine ja tagasiside andmine uuritavaile > 
Välitöömaterjalide korrastamine).
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Kivike kui failihoidla: erinevad otsinguvõimalused

Interneti kaudu leiab ERA materjali EKMi failihoidlast ning infosüstee-
mist Kivike. Nimi Kivike on akronüüm sõnaühendist Kirjandusmuuseumi 
Virtuaalne Kelder. Nimetus viitab arhiivimaterjalide fondihoidlatele, mis 
on algselt paiknenud kirjandusmuuseumi keldrikorrusel. Kivike kujutab 
endast ühendatud süsteemi failide turvalisest hoidlakohast ning kasu-
tajale mõeldud vahendist selles orienteerumiseks. Seega sisaldab Kivike 
kaht liiki ainest: (1) arhiivimaterjalid, st digiteeringud ning digitaalsena 
arhiivi saabunud aines; (2) andmed esmase ainese kohta ehk metaand-
med. Andmeid on infosüsteemis märksa enam kui digiteeritud ainest – 
sisestatud on ka hulk andmeid niisuguse ainese kohta, millest digiteerin-
guid veel tehtud pole.

Kivike koondab ainest ERAst, folkloristika osakonnast, EKLAst ja Arhiiv-
raamatukogust. Avalehel paikeva <Lihtotsinguga> on võimalik teha 
esmane otsing kõigi üksuste ainesest. Kui kasutaja soovib otsida ainult 
rahvaluule arhiivi materjalide seast, tuleb otsingut kitsendada ning valida 
arhiivilahtris <Liitotsingu> puhul Eesti Rahvaluule Arhiiv.

Tänapäeval on suur hulk arhiivi laekuvast materjalist digitaalne. Alates 
aastast 2009 võetakse kogu rahvaluulearhiivi materjal arvele Kivikeses. 
Uuema ainese puhul on Kivikeses leitavad andmed arhiivis arvelevõetud 
käsikirjade, fotode ning heli- ja videosalvestiste kohta, kuid seesama ai-
nes ise ei pruugi Kivikeses juurdepääsupiirangute tõttu kättesaadav olla. 
Ennekõike on kasutuspiiranguid seadnud materjali üleandja, et tagada 
informantide isikukaitse või jätta endale teatud perioodiks esmaõigus vä-
litöödel kogutud ainese põhjal tehtavate uurimistulemuste avaldamiseks. 

Arhiivi infosüsteem Kivike on pidevalt arenev ja kasvav süsteem ning selle 
võimalused järjest suuremad. Alljärgnevalt on antud ülevaade Kivikesest 
2017. aasta alguse seisuga.

Liitotsingu kasutamine lubab otsingut korraldada sisuliste tunnuste alu-
sel, nagu üleskirjutuskoht, kihelkond, koguja, esitaja, žanr, märksõna, ko-
gumisaeg vms. Lisaks liitotsingule hõlbustavad materjali leidmist konk-
reetsed alamotsingud: kataloog, tegijad, projektid.
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Kasutades kataloogiotsingut (nupp <Kataloog>), saab ülevaate kõigist 
arhiividesse talletatud materjalidest, nii nagu need infosüsteemis kajas-
tuvad. Selleks tuleb valida konkreetne kogu või seeria (nt ERA all: Käsi-
kirjaarhiiv: Jakob Hurda rahvaluulekogu). Leitud viidete alusel otsitakse 
konkreetsete köidete ja/või lehekülgede skaneeringud Kivikesest.

Isikutega seotud otsingute puhul on esmatähtis tegijate otsing. Tegija-
tena on kirjeldatud välitööprotsessi kõige olulisemad isikud: välitööde te-
gija (rahvaluulekoguja), intervjueeritud isik, fotograaf.

Samuti on võimalik andmeid sirvida projektide kaupa. Projektina on kir-
jeldatud materjali loomise või digiteerimisega seotud ettevõtmisi: välitöid 
(nt „Urvaste 2006 kohapärimuse välitööd“, „TÜ Kihnu välitööretk 2011“), 
üritusi (nt „Walter Andersoni konverents EKMi saalis 1995“), arhiivi ko-
gumisvõistlusi (näiteks kogumisvõistlus „Minu maastikud“). Varasema 
ainese puhul esindab välitöödel kogutud teavet tihtipeale ainult käsikiri. 
Mida aeg edasi, seda enam võib lisainformatsiooni saada nii välitööpäevi-
kust, arvukatest fotodest kui ka situatsioonilehtedelt.

Kivikese kogukonnaportaali abil saab lihtsalt leida mingi teema ja piir-
konnaga seotud materjale. Kogukonnaportaal koondab ühest piirkonnast 
kogutud ainese temaatiliselt, veebilehel kuvatakse arhiiviainese andmed, 
sellega seotud pildi- või helifailid ning olemasolul ka teksistused. Kogu-
konnaportaalis on uurijatel ja huvilistel võimalik luua arhiivikogude põh-
jal ka enda või mingi rühma (kogukonna) huvidele vastav materjalikogum, 
anda oma panus arhiivimaterjali märksõnastamisse või tekstistamisse. 

Infootsing ERA kartoteekides

Kui Kivikeses on kogutud materjal kirjeldatud, arvele võetud ja otsitav 
alates 2009. aastast (ning varasemaid materjale ja metaandmeid on sinna 
sisestatud üksnes projektipõhiselt), siis varasemate laekumiste kohta on 
olemas registrid (nimestikud palade kaupa) ja tulmeraamatud (laeku-
miste nimestikud); otsingusüsteemina toimivad aga rahvaluulearhiivi 
kartoteegid, mida täiendati süstemaatiliselt kuni 1992/1993. aastani. 
Kartoteegid on koostatud eri aegadel ning nende eesmärgiks on materjali 
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võimalikult kerget leidmist hõlbustava esmase süsteemi loomine. Karto-
teekides olevad tekstid on esitatud kas täielikult, vahendatud konspek-
tina või lihtsalt viitena originaalile. Aastate 1992/1993–2009 kohta saab 
praegu andmeid kas arhiivis kohapeal erinevatest registrifailidest arvutis 
(vajalik on arhiivitöötaja juhendamine) või siis nendest tehtud väljatrük-
kidelt arhiivis. Needki andmed süstematiseeritakse ja lisatakse tulevikus 
Kivikesse.

Üldkartoteeke on kolm: kohakartoteek, rahvaluulekogujate ning esitajate 
kartoteek. Kohakartoteegi ehk topograafilise kartoteegi abil saab kõige 
kiirema ülevaate mingist piirkonnast kogutud folkloorist. Kartoteegis on 
viited iga koguja saadetud käsikirjade ja salvestiste kogumile, mis selle 
kihelkonna materjali sisaldavad. Esitatud on: (1) kogumiskoht; (2) kogu-
misaeg; (3) koguja nimi; (4) arhiiviviide; (5) kogutud ainese lühiiseloo-
mustus žanriti.

Ainese lühitutvustus on topograafilises kartoteegis esitatud kas üldjao-
tusena ühena viiest suurest rühmast (laulud, vanasõnad-kõnekäänud, 
mõistatused, rahvajutud, uskumused-kombed) või arhiivis kasutatava 
žanrilühendina.

Kihelkondade järjestus on kartoteegis selline, nagu kasutati Jakob Hurda 
aegadel käsikirjaköidetes: Põhja-Eesti kihelkonnad on järjestatud to-
pograafiliselt idast lääne poole ning Lõuna-Eesti kihelkonnad läänest itta.

Rahvaluulekogujate kartoteegist leiab informatsiooni konkreetse koguja 
poolt välitöödel kogutud ainese kohta. Esitatud andmed on järgmised: 
(1) koguja nimi jm andmed; (2) kogumisaeg; (3) kogumiskihelkond; 
(4) viide saadetise asukohale originaalkogus. Koguja iga saadetis on 
märgitud omaette kaardile. Rahvaluulekogujate järjestus kartoteegis on 
alfabeetiline.

Esitajate kartoteek (ehk laulikute-jutustajate kartoteek) annab ülevaate 
välitöödel ning muu kogumise käigus ühelt esitajalt kogutud ainesest. Iga 
esitaja kohta loodud kaardil on ära toodud järgmised andmed: (1) esitaja 
nimi jm andmed; (2) kogumisaeg; (3) koguja nimi; (4) viide saadetise 
asukohale originaalkogus; (5) saadetise sisu žanride kaupa; (6) esitaja 
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elukoht. Materjal kartoteegis on rühmitatud kihelkondade kaupa, kihel-
konna sees omakorda rahvaluulekogude kaupa ning kogude sees esitajate 
nimede alfabeetilises järgnevuses.

Fotode kartoteek annab süstemaatilise ülevaate arhiivi varasematest 
fotodest teemade kaupa: kogujad, laulikud-jutustajad, pillimehed, kogu-
mine, arhiiv, kombestik, mängud-tantsud, kiiged jne. Selles kartoteegis 
kajastatud materjal on tänapäeval kergemini leitav Kivikese kaudu.

Heliarhiivi kartoteek annab liigiti süstematiseeritud ülevaate varasema-
test helisalvestistest eri žanride kaupa: regilaulud, uuemad rahvalaulud, 
pillilood, rahvalõbustused, mängud, tantsud, pillimäng, rahvajutud, lühi-
vormid, uskumused, ajalugu ning etnograafia.
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Ülesanded

Ülesanne 1. 
Leia <Liitotsingut> kasutades ning oma perekonnanime otsides, mitu kir-
jet (ükskõik milline tunnus) leiad Kivikese kaudu ERA ning teiste EKMi 
arhiivide materjalide alt. Kui otsingutulemusi on liiga palju, püüa otsin-
gut piiritleda, näiteks märkides väljal „ükskõik milline tunnus“ valikus 
„sisaldab“ mingi konkreetse piirkonna.

Ülesanne 2. 
Leia Kivikese otsinguid <Kogukonnaportaal> ning <Projekt> kasutades, 
millist ainest leidub rahvaluulearhiivis endise Helme kihelkonna kohta. 
Kui otsingutulemusi on liiga palju, püüa otsingut piiritleda.
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Tõlgenduslikkusest, dialoogist ja vastutusest 
kohapärimuslike välitööde kontekstis | Lona Päll

Mind hakkas kohakeskne pärimus huvitama semiootikaõpingute ajal, 
kui tegelesin kirjandustekstide analüüsimisega ökosemiootilises võtmes. 
Praegu uurin, kuidas avalduvad keskkonna eripärad pärimustekstides. 
Kohapärimuse salvestamisega olen kokku puutunud magistritöö jaoks 
välitöid tehes, looduslike pühapaikade inventeerimisel ja põhjalikumalt 
nüüd juba ERA kohapärimuse töörühmas töötades. Kohapärimus on 
mind köitnud samal põhjusel, miks see välitööd keeruliseks muudab – 
see on nii lokaalne; narratiivne ruum on vahetult seotud füüsilise kesk-
konnaga.

Salvestamisest ja kogemisest

Kohapärimusena võib mõista kõige laiemalt selliseid lugusid, mälestusi ja 
kirjeldusi, mille keskmes on mõni füüsilise reaalsusega kokkuviidav koht 
või keskkond. Kohapärimuse uurijaid ei huvita ainult jutud, pigem on 
keskne pärimuses esile tulev paiga või keskkonna tõlgendus. Astrid Tuisk 
on kogumikus „Pärimuslik ajalugu“ (2001) Siberi eestlaste kohapärimust 
mõtestades kirjutanud, et kohapärimus on inimese ja koha seostele kes-
kenduv pärimus.

Kuidas salvestada pärimust nii, et keskkonna ja inimese ühendus ning 
tähenduslikud seosed kogutud materjalis säiliks? Välitöösituatsioonis 
on see enamasti tähendanud, et lisaks juttudele püüame aimu saada ka 
kirjeldatud kohtadest videomaterjali, helisalvestiste, fotode, jooniste, 
kaardiandmete jms abil. Kõige parem on, kui saame lisaks vestlemisele 
koos küsitletuga ka ise kirjeldatud paikades käia. Kohapärimusliku mater-
jali kogumine on meeskonnatöö, nii logistiliselt kui tehniliselt teistmoodi 
väljakutse kui näiteks perekonnalugude või elulooliste mälestuste jääd-
vustamine. Kuidas näiteks leida pärimusega seotud kivi, mida teab vaid 
90aastane vanainimene, kes liigub ainult karkudega? Kuidas salvestada 
pärimuslikke kirjeldusi allika kohta, mis tõenäoliselt paari aasta pärast 
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kaevanduse alla jääb? Mis saab siis, kui eksida koos kohaliku teejuhiga 
enne pimeduse saabumist rappa ja avastada, et GPS ei tööta ja informan-
dil on südamerohud võtmata?

Oma esimesed välitöökäigud võtsin ette üksi. Üsna varsti mõistsin, et 
kui tahan materjali, mida saaksin hiljem kasutada ja mis teisigi huvilisi 
kõnetaks, ei saa ma kohapärimust salvestama minna ainult diktofoniga. 
Tõtt-öelda olen seda proovinud. Intervjueerisin magistritöö jaoks Kaker-
daja rabas käivaid retkejuhte, uurisin orienteerumist ja liikumist rabas, 
samuti eksimise lugusid. Koos rabas liikudes hakkasid intervjueeritavad 
mind õpetama, kuidas kõndida, et mitte sisse vajuda, näitasid ja jutus-
tasid, mismoodi tuntumad rabataimed välja näevad, viipasid kunagi ka-
sutatud teeradade ja maamärkide suunas ning rääkisid nendest. Nähta-
vate pidepunktidega tuli lugusid, mälestusi või ütlemisi järjest paremini 
meelde. Sellega võrreldes võinuksid varasemad vestlused laua taga olla 
samahästi ka Marsi kohta. Rabas tehtud salvestisi nädalake hiljem üle 
kuulates jäid need mulle endalegi arusaamatuks: „näe, sealpool“, „vaata, 
see taim siin…“, „nojah, seesama taluase, kus käisime…“. Sellist sorti jutt 
nõuaks vahetõlki, sest liiga palju viiteid jääb jutust väljapoole. Tulevastele 
huvilistele ei ole mõistlik selliseid välitööde salvestisi arhiveerida.

Kõike ei saa salvestada, ka ühe välitöösituatsiooni raames mitte. Võimali-
kult suure hulga materjali salvestamine on idealistlik ja hoolimatugi. Kust 
läheb siis piir? Materjali kogumist limiteeriks justkui uurimisteema foo-
kus, ent välitöödel räägitakse harva mõttetuid ja igavaid lugusid või käiak-
se ebahuvitavates paikades, kõik paistab olevat väärtuslik ja ehe. Mulle 
on mõnel hetkel tundunud, et salvestamine hakkab kogemist segama, ja 
need hetked on olnud väga kainestavad, isegi alarmeerivad. Näiteks 2015. 
aasta suvistel välitöödel Läänemaal tuli mul ootamatult kohaliku elaniku-
ga kahekesi paiku vaatama minna, ehkki olime varem plaaninud minna 
mitmekesi ja läbimõeldumalt. Hoidsin ühes käes fotoaparaati, teises dik-
tofoni, kaenlas märkmikku ja pastakat, kaarti ja varasemaid pärimustea-
teid sisaldavat mappi. Ronisime kivikülvidest ja kiviaedadest üle, rooma-
sime elektrikarjuste alt läbi – ilmselt just viimase tegevuse käigus riivasin 
kogemata helitundlikkuse nuppu, nii et suurem osa salvestatust on kuul-
damatu. Aga nii sisukat vestlust pole mul ei enne ega pärast seda olnud!
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Kohapärimuse uurimine on minu jaoks tihedalt seotud mu enda kohako-
gemusega ja on sõltunud sellest, milline keskkond mind ennast kõnetab. 
Nii nagu on ilmselt keeruline teha välitöid võõrast keelt kõnelevate ini-
meste seas, on keeruline teha välitöid keskkonnas, mis uurijat ei kõneta 
ega ole talle mingil viisil tuttavlik. Kakerdaja rabas, mille pärimuslugu-
dest ma magistritööd kirjutasin, on toimunud ühed minu elu kõige tore-
damad kohtumised ja põnevamad eksimised. Taolised soode ääres ela-
vate inimeste lood on mind köitnud ka edaspidi ja mujal. Kord Põlvamaal 
sattusin intervjueerima Elle R.-i, kes elas suure soostiku külje all. Akna 
taga hingas soo, mis muistendi järgi on kunagi sealt vihastamise tõttu 
ära lennanud järve ase, tuba oli murakalõhna täis ja juba mitusada aas-
tat Elle perele kuulunud talus oli mõnus rõskus. Ellega rääkisime tunde, 
osa mu välitöökaaslasi juba lahkus. Hakkas pimedaks minema, Elle võttis 
rohud ära ja me vestlesime edasi. Nii mitmel järjestikusel päeval. Tema 
juttudeski oli täpselt sellist eripärast sorti soovõlu, mida mere ääres, keset 
metsa, linnas või saare peal ei tunneta.

See-eest Läänemaal, kuhu sattusin välitööde ajal esimest korda, ei mõist-
nud ma teejuhatusi, näiteks „mööda põlluäärt kuni metsani, sealt edasi 
mööda karjamaad, teine talumaja vasakult“ tundus mulle hirmus kau-
gena, ehkki tegelikult oli kohalike tajumuslik mõõtkava palju väiksem. 
Olen harjunud Vooremaa ja Tartumaa suurte metsade-põldude ja laugjate 
küngastega. 

Küsimisest ja tõlgendamisest

Kohakeskne folkloor on alati osa kohanemisest ja ruumikogemusest, liht-
salt paigad ja tõlgendused muutuvad ajas. Mõnikord puutume uurijatena 
kokku arusaamaga, et kohapärimus kui nähtus hääbub. Välitööd näit-
likustavad siiski selgelt, et kohapärimus ei ole riismed, vaid see on elav 
pärimus, sisaldades nii uuemat kui vanemat kihistust – kui nii on üldse 
mõttekas eristada. Tõsi, on järjest vähem neid, kes on sündinud, elanud ja 
vanaks saanud samas paigas. Aga nüüdsel ajal kasvatatakse juuri teisiti, 
kohaidentiteet sageli valitakse ja kujundatakse, mitte ei pärita. Paiksus 
avaldub teistmoodi, aga see ei ole kadunud. Kuidas neid pidevalt muutu-
vaid seoseid uurida ning kuidas need välitööl avanevad? 
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Varasemalt kohapärimuse välitöödel sageli esitatud küsimused ohvri-
kividest, krati tegemisest, sooteedest jpm enam ei kõneta. Kui neid ka 
teatakse, ei ole nende paikadega enam kestvaid seoseid. Inimesed näevad 
tontide asemel UFOsid, kogukondlike peoplatside või kooskäimiskohtade 
asemel on neil oma puu, vanavanematelt kuuldu on asendanud arhiivi 
andmebaasidest leitu. Näiteks Põlvamaal juhtusime külla 90aastasele 
Berta K.-le, istusime kolmekesi koos Bertaga laua ääres ja rääkisime juttu. 
Küsimuse peale, kas ta on näinud, et kusagil seotakse puude külge lõnga, 
hakkas Berta südamest ja rõkkavalt naerma: „Mul endalgi lõnga vähe, 
miks ma seda puu otsa riputama peaks!?“ ega suutnud naermist lõpetada 
kogu meie vestluse kestel. Iga järgnev küsimus kippus teda veel rohkem 
naerma ajama, lõpuks on salvestisel ainult turtsatused. Ehkki selle interv-
juu kuulamine paneb mind kõige masendavamalgi päeval muigama, oli 
see ühtlasi näide sellest, kuidas on mõnikord raske kohaneda küsitletava 
aja- ja ruumikontekstiga. Või sellest, kuidas tekib ilmselt ebateadlikult 
püüe arhiivipärimust elustada ja tõestada, vahel isegi aktuaalsete tõlgen-
duste märkamise arvelt. 

Välitööde kestel osaleme hirmutavalt vahetult keskkonna ja ümbruse 
kujundamise protsessis, isegi enam kui materjali mõtestajatena. Küsitle-
tud ei pruugi akadeemilises kontekstis kirjutatud ja avaldatud kirjatöid 
lugeda, ent oma küsimustega mõjutame seda, mida oluliseks, säilitamis-
väärseks ja isegi mäletamisväärseks peetakse. Üha enam on kogukonnad 
ja institutsioonid hakanud kohapärimuse uurijate poole pöörduma ja osa-
liselt ka välitöid rahastama. Sellisel juhul on välitöödel kogutud mater-
jalil konkreetne avalik väljund (raamat, kaardirakendus, matkamarsruut 
vms). Just neil puhkudel muutub vastutuse küsimus teravaks. See, milli-
seid küsimusi küsida, ei ole enam huvitav aruteluteema seminariks, vaid 
osa reaalset kogukonda ja keskkonda mõjutavast protsessist: kuhu rajada 
matkarada, kuhu suunduvad piirkonda külastavad turistid, millised pai-
gad võetakse kaitse alla, milliseid lugusid isekeskis edasi räägitakse.

Teinekord tekitavad tõlgendused, mis uurijatel silma särama panevad, 
kohalike seas eriarvamusi. Ühe tööna koostasime kohapärimuse töörüh-
maga kaardirakenduse, kus peal fotode, heli- ja tekstinäidetega kohad, 
millest inimesed meile rääkisid. Hiljem tekitas see osas kohalikest küsi-
muse, et miks me paneme kaardile „valesid punkte“, sest mõni kohanimi 
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või -lugu on nende meelest „kellegi väljamõeldis“. Muidugi on – kohani-
med ju nii tekivadki, et mõne sündmuse või eripära tõttu on koht meelde-
jääv või vajalik ja seda on tarvis kuidagi nimetada. Kirjeldatud vastuseis 
osutab olulisele küsimusele: kas on neid, kelle tõlgendus on relevantsem, 
väärtuslikum? Kas pärinemine, põlisus loob eelduse õigsusele, väärtuslik-
kuse? Millest peaks uurija lähtuma, kui tõlgendused on vastandlikud ja 
kõiki neist ei ole võimalik või praktiline avalikustada?
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Välitöömaterjalid Eesti 
Kultuuriloolises Arhiivis | Tiiu Jaago

Folkloristika vaatepunktist on uurimisvõimalusi pakkuvaid allikmater-
jale ka teistes arhiivides peale rahvaluulearhiivi. EKMi Eesti Kultuuri-
loolise Arhiivi käsikirjade kogust (http://www.kirmus.ee/est/teenused/             
eesti-kultuurilooline-arhiiv/eesti-kultuurilooline-arhiiv.html) on minevi-
kuteemalise jutustamise vaatepunktist huvipakkuvad kolm fondi (f). Es-
malt „Ajaloolist traditsiooni“ Eesti kihelkondadest (EKLA f 199 ja f 200) 
– see on temaatiliselt süstematiseeritud tekstikogu, mille aines on ajava-
hemikus 1923–1933 küsitlustele tuginedes kirja pandud. (Osalt on need 
materjalid leitavad veebilehelt: http://www.folklore.ee/pubte/ajaloo-
list/.) Teiseks 1930. aastatest pärit 1905. Aasta Seltsi kogu (EKLA f 172), 
kust võib leida nii 1905. aasta sündmuste pealtnägijate tunnistusi kui ka 
neis osalenute mälestusi. Üks osa selle kogu materjalidest rajaneb välitöö-
del. Vähemal määral seostub välitöödega Eesti Elulugude kogu (EKLA f 
350), mis sai alguse 1989. aastast ja täieneb pidevalt. Enamasti on selle 
kogu materjalid loodud kirjalike tekstidena, kuid osa elulugusid on esmalt 
salvestatud suulise intervjuu või vestlusena ja hiljem on helisalvestis lite-
reeritud. Materjali täpsemaks otsimiseks neist fondidest saab kasutada 
kultuuriloolise arhiivi lugemissaalis olevat alfabeetilist sedelkartoteeki, vt 
ka EKLA kogude nimekirju (http://www.kirmus.ee/est/teenused/eesti- 
kultuurilooline-arhiiv/), sh käsikirjade e-andmebaasi ELLEN (http://   
galerii.kirmus.ee:8888/ellen/avalik.do). 

Töö mitme arhiivi materjalidega: sissejuhatavaid märkmeid

Arhiivide külastamisel on väga oluline tutvuda vastava arhiivi reeglitega: 
milleks materjale võib kasutada ja mil viisil (nt skaneerida, kopeerida, 
refereerida vms), kuidas tuleb viidata, kas arhiivmaterjalide kasutamine 
uurimuses toob kaasa nt nõude esitada publikatsioon ka arhiivile vms. 
Need juhised on reeglina arhiivis uurijale kättesaadavad, aga neid saab 
alati ka arhiivitöötaja käest küsida.
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Arhiivimaterjalide kasutamisel oma uurimise tarvis on vaja teada, kuidas 
uuritavad tekstid on loodud, sest see mängib olulist rolli allikmaterjalides 
leiduvate andmete tõlgendamisel. Kui sama uurimisobjekti või -küsimuse 
kohta on andmeid saadud erinevatest arhiividest, on asjakohane see teave 
uurimisprotsessi analüüsietapis omavahel lahus hoida (vt allolevat tabe-
lit: vasakpoolses veerus on allikmaterjali viide, keskmises veerus on ar-
hiividest või välitöödelt saadud andmed, parempoolses veerus on uurija 
järeldused ja küsimused vastavalt sellele, kuidas need uurimise käigus 
esile kerkivad).

Tabel. Näide erinevaid allikaid ühendavast andmetabelist
Märkused edasise 
uurimissammu tar-
vis

TeaveArhiiv /allikas

Järeldus: kui laulik on 
laulu kirjapanemise ajal 
(1889. aastal) 44aastane, 
siis eeldatavasti on ta sün-
niaasta umbes 1845. 

Madli Kindel Karuse khk 
Petaaluse külast laulis 16 
laulu. Laulude üleskirjuta-
mise ajal (1889) on lauliku 
vanuseks märgitud 44 
aastat.

Eesti Rahvaluule Arhiiv

H II 2, 138–144; 296–303 
laulud nr 232–239; 
425–432

Järeldused: kui laulik 
suri lapselapse ütluse 
järgi 1949. aastal, olles 
92aastane, siis eeldatavasti 
sündis laulik 1857. aasta 
paiku. Lauliku neiupõl-
venimi oli Schneider ja ta 
sündis Nissi (mitte Karuse) 
khk-s.
Ülesanne: kontrolli 
Nissi kirikuraamatust 
lauliku sünniaega; leia 
Schneiderite Karuse khk 
tuleku aeg. 

Laulik Madli Kindel on 
tema lapselapse ütluse järgi 
pärit Nissi kihelkonnast 
ja tema neiupõlvenimi oli 
Schneider. Ta suri 1949. 
aastal 92 aasta vanuses.

Lauliku järeltulijate küsit-
lemine

Järeldused: lauliku vanus 
laulude üleskirjutuse 
juures on kaheldav. Madli 
sündis siiski Karuse (mitte 
Nissi) khk; tema vanemad 
olid pärit Nissi khk.

Nimi Schneider on leitav 
Nissi kihelkonnas pandud 
perekonnanimede seast, 
ühtlasi saab perekonnani-
mede andmebaasist teada 
täpsema asukoha – mõisa 
nime, milleks on Pajaka.

Rahvusarhiiv (vt ka Virtu-
aalset Uurimissaali VAU 
http://www.ra.ee/vau/) 
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Eelkirjeldatud allika-lahususe põhimõte aitab andmeid allikaspetsiifiliselt 
analüüsida, pakkudes mitmetasandilist teavet. Eeltoodud tabelist tõusevad 
esile nt küsimused, miks laulude üleskirjutuse juures on laulik tunduvalt 
vanemaks öeldud, kui ta sünnimeetrika ehk ajalooandmete järgi oli; miks 
lapselaps väidab vanaema sünnikohaks Karuse kihelkonna asemel Nissi 
kihelkonna; miks lapselaps pakub vanaema vanuseks surres kolm-neli 
aastat enam, kui see kirjalike andmete järgi on jms. Sedalaadi küsimused 

Nissi personaalraamatus 
Pajaka mõisas (vallas) 
Schneidereid 1855. aastal 
enam ei ole. Küll aga on 
Jüri Schneideri pere leitav 
Karuse personaalraama-
tust (kus leidub ka teave, 
et nende kolm last on 
sündinud Karuse kihel-
konnas, sh vanim, poeg 
Jaan 07.08.1849. Madli 
sünniajaks on märgitud 
11.11.1861; personaalraa-
matus on ka märge, et 
Jüri ja Liisu Schneider on 
tulnud Pajaka mõisast).

Madli Schneider (Kindel) 
on sündinud 11.11.1861 
Karuse khk Jüri ja Liisu 
Schneideri lapsena.

Perekonnanimede andme-
baas Onomastika http://
www.ra.ee/apps/onomas 
tika/index.php/et 

EAA.1218.1.225: Nissi per-
sonaalraamat 1855–1871 

EAA.1241.1.145, lk 64: 
Vatla; Kiska mõisa... perso-
naalraamat 1836–1872 

EAA.1241.1.149, lk 117: 
Matsalu, Saastna ... 
personaalraamat 1875–
1895 

EAA.1241.1.135: Karuse 
sünnimeetrika 1846–1877

Madli Kindel suri 1949. 
aastal.

Madli Kindla elust aastatel 
1944–1949: pere kaalut-
lused Eestist lahkumise 
kohta II ms lõpupäevil; 
küüditamine märtsis 1949 
– Madli Kindla üks lapse-
laps ja minia küüditatakse, 
poeg ja pojapoeg põgene-
vad, Madli on haige ja ta 
jäetakse koju; Madli Kindla 
lahkumine ja matused mais 
1949. 

Jüri Kindel, Vana mesi-
puu saladus. Metsavenna 
päevik. Tartu: Hotpress 
2008, lk 65, 147–165, 171, 
181–193
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juhivad uurija võimalike vastuste, aga ka teatud seaduspärasuste 
märkamise juurde. Näiteks Matsalu, Saastna… personaalraamatust 
(EAA.1241.1.149, 1875–1895, lk 51) selgub, et laulukogumise ajal elasid 
samas talus vendade naised Leenu ja Madli Kindel. Leenu vanus (ta oli 
sündinud 1847. aastal) sobiks laulude juurde märgitud esitaja vanusega 
paremini kui Madli oma. Miks lapselapse mälestustes segunevad 
kolmanda ja neljanda põlve eellaste andmed? Selline erinevate ajajärkude 
sulandumine on tavaline nähe nii minevikust jutustamisel kui ka suguvõsa 
suulistes lugudes (esivanemate põlvkonniti meelespidamisel). Andmete 
sedasorti sulandumist on nimetatud ka aegade kokkujooksuks. Madli 
Kindla surmaaeg seostub 1949. aasta märtsis toimunud küüditamisega: 
vanaema Madli „oli nii vana“, et tema jäeti küüditatud pereliikmetest 
maha. Sageli saabki näiliselt täpseid andmeid (nagu antud juhul 
92aastane) perepärimuslikes tekstides tõlgendada kujundina.

Ajaloost jutustamise analüüsimisel õigustab end kombineeritud allik-
materjali kasutamine uurimisprotsessis: see aitab välja tuua minevi-
ku-esituste lähtepunkte ja spetsiifikat. Samuti toetab allikate kombinee-
rimine ajaloolise konteksti loomist pärimustekstide tõlgendamisel. 

Kui Ülo Tedre analüüsis lõppriimilise rahvalaulu „Eesti mees ja tema 
sugu“ mineviku-teemalisi pilte, visandas ta neile ajaloolis-tõsielulisi taustu, 
tuginedes peamiselt ajaloouurimustele.

Uuritavad lauluepisoodid viitavad 19. sajandi esimese poole olukorrale, 
mida on võimalik dateerida, nt talurahva pärisorjusest vabastamine Lõuna-
Eestis 1819, Pühajärve ülestõusust osavõtnute karistamine 1841. aastal jms. 

Üks episood aga ei pakkunud viiteid ajaloosündmustele: laulu viimases osas 
kirjeldatakse juhtumit, kuidas talunaine maetakse ümber, kuna tema haua-
kohta oli vaja mõisaproua matmiseks. Laulutekstidest võib leida küll väite, 
et paljud nägid seda, kuid see ei vii uurijat kuidagi lähemale laulu eelda-
tavaks aluseks olnud sündmusele. Samas on aga mõne lauluteksti juurde 
lisatud kommentaar, millest alljärgnevalt on toodud üks näide: 

Se assi on sündinud Kanepitse kihelkonna kabeli peal, kui von Rothe prouad 
maeti ja siis ühhe tallu naase haud ülles võeti ja se surnu teise kohta maeti, sel-
lepärast et selle naase haud ühhe ilusa kohha peal olli ja proua mitte ei võinud 
alva kohha peale maetud saada (H I 10, 751–753 (1), 1897).
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Kuidas leida kinnitust talunaise ümbermatmise episoodi seose kohta              
tõsielulise alussündmusega? Lisaandmete saamiseks läks Ülo Tedre väli-
töödele Kanepisse. Ülo Tedre kirjutab:

1953. a. suvel teostas autor endise Kanepi kihelkonna maa-alal eeskätt vanemate 
inimeste seas küsitluse, kas teatakse ja mäletatakse seda sündmust. Tulemused 
olid negatiivsed. Küll tõendas kalmistu kontroll arhiiviandmeid: Kanepi kalmis-
tule on maetud kaks proua v. Rothi. Tuntud kirjamehe Johann Philipp v. Rothi 
abikaasa maeti 1818. aastal (see on ühtlasi vanim haud, sellega rajati sugukond-
lik matmispaik); eelmise poja Gustav David Rothi abikaasa maeti 1863. aastal. 
1863. aasta nagu ühtiks ülalmainitud teatega [s.o kommentaaridega laulu 
üleskirjutuse juures, mis pärinesid 1860. aastatest]. Kuid see võimalus 
langeb siiski ära, kuna vanim ümbermatmist kirjeldav variant on dateeritud a. 
1854. Seega jääb kehtima kaks võimalust: 1) laul kirjeldab 1818. aastal toimunud 
matmist; 2) sündmus on toimunud enne, kuid on tagantjärele seotud 1863. a.       
v. Rothi matusega. Viimasel juhul ei saa kindlaks määrata antud laulus tegelikult 
kajastust leidnud sündmuse kohta. Kui selle sündmuse sidumine v. Rothiga üldse 
on õigustatud, siis on tõenäoline, et toimus pigem 1818. a., kui too koht oli alles 
rajamisel olev ja mitte veel väljakujunenud müüriga ümbritsetud põline pere-
kondlik matmispaik, nagu 1863. a.

Tedre, Ülo 2003. Eesti mees ja tema sugu XIX sajandi Eesti lõppriimilises rahva-
laulus. Tallinn, Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 49, 119–120.

„Ajaloolist traditsiooni“: ühtne küsimustik – erinev üleskirjutus

„Ajaloolise traditsiooni“ materjalid on loodud ajaloolaste koostatud 
kindla ülesehitusega küsimustiku järgi. Küsimustik on jaotatud kolme 
alateemasse: kinnismälestised (kohapärimusega seotud ehitised, pin-
navormid jne), kohalikud arhiivid (kirikukroonikad, vallaarhiivid jms) 
ning nn suusõnaline traditsioon, mis omakorda sisaldab 12 alateemat 
(sh asustuslood, 17.–18. sajandi sõjad, katku- jms „ajad“, lood ajaloolis-
test isikutest, sh kuningatest, kohaliku elu tegelastest, lood rahva majan-
dus- ja hariduselust ning usuliikumistest, samuti küsimused ärkamisaja, 
venestusaja, 1905. aasta sündmuste, Esimese maailmasõja ja Vabadussõja 
kohta). Folkloristliku jutu-uurimise seisukohalt pakuvad huvi esimene 
ja kolmas teema, mis sisaldavad nii kohapärimuse kui ajalooliste sünd-
mustega seotud lugusid (teises osas on andmed kohalike institutsioonide      
arhiivide olemasolu ja seisukorra kohta).
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Kogujateks olid peamiselt TÜ üliõpilased, kelle tegevust korraldas Aka-
deemiline Ajaloo Selts koostöös Eesti Kirjanduse Seltsi ajalootoimkon-
naga. Ajaloomälestuste kogumine kindla kava alusel tähendas süstemaa-
tilisi välitöid, mis hõlmas Eesti erinevaid piirkondi kihelkondade kaupa ja 
mille käigus koguti materjali sama küsimustiku alusel. Üle kümne aasta 
kestnud süsteemse töö tulemusel saavutati terviklik ja kogu üksikosade 
omavahelist võrdlemist võimaldav ajalooteemaliste mälestuste kogu 
(kokku 112 aruannet). 
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Hoolimata ühtsest küsitluskavast tekkis suuliste rahvamälestuste kirja-
panekul siiski ebakõla: kogujate eripärast tulenevalt märkisid nad üles 
kas enam teateid või enam jutte, mõned kogujad aga pigem kommen-
teerisid kuuldut. Ajaloolastele muutis see eri piirkondade ainese raskesti 
võrreldavaks, samas on osutunud lugude kirjapanekud huvipakkuvaks 
allikmaterjaliks jutu-uurijatele.

Alljärgnevalt on esitatud üks näide üleskirjutajate erinevate stiilide 
kohta. Esimesel juhul (Torma materjalid) on üleskirjutaja alal hoidnud 
jutustaja minavormi ja esitusstiili (dialoogi vormi kasutamine mine-
vikusündmuste esitamisel). 

1818. a. ümber elas minu vanaisa Tormametsas. Nimede panemise aeg oli 
tema käest küsitud: „Mis sa vanamees omale nimeks tahad?“ – „Ma metsas 
elan, olgu Mets!“ Ja saigi Metsa. (EKLA f 199, 35:1, lk 186–187. Stipen-
diaat: Ants Vihman, 1928) 

Teisel juhul (Lüganuse materjal) loob koguja kuuldust-nähtust oma teksti, 
täpsustades aeg-ajalt, et just keegi kohalikest elanikest rääkis nõnda.

Teoorjuse raskused ja talupoegade tahe sellest vabaneda avaldus ka tolle-
aegsetes lauludes. Üks jutustaja mäletab üht laulu, milles teoline räägib, 
mis ta siis teeks, kui tal vabadus oleks: „Küll mina teaksin, mis ma teeksin. 
/ Paneks härrad härgadeksi […].“ Vanal ajal oli raske elada. Inimesed olid 
mõnikord väsimusest nii uimased, nagu oleksid nad viina joonud. (EKLA f 
200, 18:2, lk 103. Stipendiaat: Marta Sorgsep, 1931) 

Nii teadete kui ka lugude juurde on märgitud, kellelt kuuldu pärineb. Sel-
leks on kasutatud kahte võimalust. Üks võimalus on see, et tekstilõikude 
juures olevad numbrid juhatavad aruandele lisatud jutustajate nummer-
datud loendi juurde. Nende numbrite abil on võimalik jutustajad kokku 
viia tekstilõikude ja neis esitatud teabega. Teine võimalus on see, et jutus-
taja nimi on lisatud põhiteksti joonealuse viitena.

„Ajaloolise traditsiooni“ materjalidest võib mh leida kommentaare jutus-
tamisolukordade kohta. Alltoodud näites kirjeldatakse ühte tabuteemat 
– see seostus 1905. aasta liikumisega:

338



Välitöömaterjalid Eesti Kultuuriloolises Arhiivis | Tiiu Jaago

Niipea kui jutt kaldus sinnapoole – katkes jutujärg. Näha oli, kuidas rää-
kima sunniti ennast. Tihti juhtus ka nii, et seda küsimust puudutades ini-
mene muutus nii umbusklikuks, et üldse temalt mingisuguseid teateid ei 
saadud. (EKLA 199, 6, lk 52. Vigala khk. Stipendiaat: Helmi Ottenson, 
1924)

Kirjeldatud erinevad stiilid ja välitöö-aruande koostamise võtted – jutus-
tajalähedane esitus, kuuldu kokkuvõtlikud ümbersõnastatused, küsitleja 
ja aruande koostaja kommentaarid jutustamisolukordadele – on uurija 
vaatepunktist olulised, et suuta eristada allikmaterjalis sisalduva teabe 
mitmetasandilisust, sh andmete erilaadsust.

Kokkuvõtvalt tasub rõhutada, et tekstid käsikirjalises kogus „Ajaloolist 
traditsiooni“ on talletatud välitöödel. Kogumistöö oli allutatud ühtsele 
küsimustikule, mis tagas – või õigemini, pidi tagama – materjali sama-
laadsuse ja võrreldavuse. Temaatiliselt ongi see kogu ühtne ja võrreldav. 
Jutu-uurimuslikult ja välitöö käigus materjali üleskirjutamise tehnika 
poolest aga võib välja tuua erinevaid lähenemisviise: esitatud lugude tsi-
teerimine või jutustaja-lähedane üleskirjutus vs. kuuldust omapoolse 
kokkuvõtte esitamine. Ajaloolise allikmaterjali saamise eesmärk oli või-
malikult objektiivse – sündmustest ja ajaloolistest olukordadest lähtuva 
– andmestiku kogumine. Et tulemus oodatust erines, tulenes asjaolust, 
et kogemustele ja mälestustele tuginev teadmine ongi oma loomult sub-
jektiivne. Milline üleskirjutusstiil domineerib, tuleneb osalt stipendiaadi 
isikupärast, osalt ka kohalikust jutustamistraditsioonist. 

1905. Aasta Seltsi kogu: suulisest esitusest kirjalikuks    
arhiivitekstiks

1905. Aasta Selts asutati 1929. aastal ajaloouurimise eesmärgil. Kui „Aja-
loolise traditsiooni“ kogu on talletatud ainult välitöödel ja on seotud oluli-
selt kohaliku (regionaalse) taustaga, siis 1905. Aasta Seltsi kogu materjale 
seob teema – 1905. aasta liikumine. Sama teema kajastub ka „Ajaloolise 
traditsiooni“ kogus. Mõlema kogu aluseks on ajaloo uurimise huvist välja 
kasvanud kavakindel küsimustik. Osalt on samad kogude initsiaatorid ja 
küsimustike koostajadki: Peeter Tarvel ja Hans Kruus. Erinevalt „Ajaloo-
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lise traditsiooni“ kogust on aga 1905. Aasta Seltsi kogu materjalid saadud 
mitmete meetodite kombineerimisel, millest välitöödel põhineb vaid üks 
osa. Ühtlasi toimusid 1905. aasta mälestuste kogumiseks tehtavad väli-
tööd 1934. aastal, seega siis, kui „Ajaloolise traditsiooni“ kogu materja-
lid olid juba olemas ning selle head ja vead ajaloo uurimise seisukohast 
läbi kaalutud. Nii ei esitatud välitöödel enam üldist küsimust 1905. aasta 
liikumise kohta, vaid uuriti üksikasju selle liikumise raames toimunud 
sündmuste ja sündmustes osalenute kohta. Seekord oli kogujaid üks – 
ajalooüliõpilane Voldemar Juhanson (Juhandi), kes kirjutas välitööaru-
andesse ka selgitusi, kuidas ta küladest kuuldut arhiivikäsikirjaks vormis. 

Juhanson on kuuldud lugusid teadlikult toimetanud: nimelt ei esita ta 
neid välitööaruandes selles järjekorras, nagu välitööd kulgesid, vaid on 
koostanud kuuldud lugudest käsikirjalise kogumiku. Et kõnesolevaid tee-
masid paremini jälgida, esitab ta materjali küll piirkondade (kihelkonna) 
kaupa, kuid selle raames toob ta eespool välja need lood, mis heidavad 
valgust liikumise üldisematele ja enam tuntud aspektidele, et liikuda edasi 
üksikasjade kirjeldamise suunas. Ühtlasi viib ta jutustatavad sündmused 
kronoloogilisse järjestusse. Tema eesmärgiks on meenutuste abil oma-
aegsed sündmused rekonstrueerida, mistõttu proovib ta kõrvaldada sama 
jutustaja esitusest küsitavad või vastuolulised faktid. Vajadusel küsis Ju-
hanson need üksikasjad jutustajatelt üle. Erinevate jutustajate lugudes 
ettetulevad vastuolud on aga tekstidesse alles jäetud. Juhanson väidab, 
et hoidis alal jutustajate stiili, säilitades sh minavormi. Ta suunab lugeja 
tähelepanu sellele, et tegemist on mälestustega, mistõttu neisse andme-
tesse tuleb suhtuda kriitiliselt – neid tuleb võtta kui jutustaja vaatepunk-
tist nähtud tõsielu, mitte kui objektiivset minevikukirjeldust. 

1905. Aasta Seltsi välitöödel kogutud materjalide puhul on seega uurija 
käsutuses kirjalik tekst – algselt suulise ainese kirjapandud ja toimetatud 
esitus arhiiviteksti kujul. Töötamist nende tekstidega hõlbustab asjaolu, 
et uurijale on teada toimetamispõhimõtted: temaatiline liikumine üldi-
selt üksiku suunas, vastuolude kaotamine ja sündmuste esitamine krono-
loogilises järjekorras.
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Eesti elulugude kogu: suulise intervjuu litereering   
kirjalikuks arhiivitekstiks

Suuliste intervjuude üleskirjutamine (s.o esitamine kirjas) kas ajaloo 
uurimise või loo publitseerimise eesmärgil erineb mõnevõrra sellest, 
mis on tavapärane folkloristikas. Folkloristid pürgivad suulist esitust ka 
kirjas jäädvustama, ajaloolased keskenduvad enam teabe väljatoomisele, 
publitseerijad suunavad tähelepanu teksti loetavusele.

Alltoodud võrdluses on Eesti Elulugude kogu (EKLA f 350, 2525) ühe ja 
sama helisalvestuse kaks litereeringut. Vasakpoolses veerus esitatud lite-
reeringus on järgitud suulist vestlust. Vestluspartnerite tekst eristatakse 
jutustaja nime (nimetähtede) abil. Dialoog eristatakse lõikudeks selle 
järgi, kumb vestluspartnereist parasjagu vestlust juhib. Parempoolses vee-
rus esitatu lähtub kirjaliku teksti loetavuse põhimõttest: ümberkirjutaja 
kohandab teksti vastavalt kirjakeele reeglitele (lasivad > lasid) ja kirjaliku 
teksti ladususele, jättes välja suulisele tekstile omased lisandused, nagu 
meenutusprotsessist tulenevad sõnakordused, täitesilbid, vestluspartneri 
kinnitused jms. Ühtlasi on litereerija eristanud kahe vestluspartneri teksti 
omaette terviklõikudeks, eristades dialoogis olijate kõne kald- ja püstkir-
jana. Rasvases kirjas on esile toodud erinevused.

[R.K.] Aga need tankid, mis seal, 
kus me olime Kauhajärvel, enne 
Kauhajärvet positsioonil, kust nad 
mööda tulid, mis kirjutavad, et-
e, noh tankid läksid mööda ja siis 
[E.T. ja-jah] tagant lasivad kõik 
mehed tankide pealt maha. Mina 
seal tee ääres ei olnd, ma olin na-
tukene siit nagu seal siia Jalkala 
poole. Liivaauk oli, tead, ja ma 
olin seal liivaaugus, meid oli mi-
dagi 7–8 meest pandi sinna, tead, 
et olime nagu, et--- tulevad, tead-
-- varuks, tead [E.T. ja-jah] et oleks 
näha, tead, nüüd et tuleb abi [E.T. 

Aga need tankid, kus me olime Kauha-
järvel, enne Kauhajärvet positsioonil, 
kust nad mööda tulid, millest kirju-
tavad, et tankid läksid mööda ja ta-
gant lasid kõik mehed tankide pealt 
maha. Mina seal tee ääres ei olnud, 
ma olin natukene siit nagu Jalkala 
poole. Liivaauk ja mina olin seal lii-
vaaugus, meid oli midagi 7–8 meest 
pandi sinna, olime nagu varuks, et 
oleks nagu näha, et tuleb abi. Aga 
meil seda teha ei olnud tarvis. Tankid 
läksid läbi ja kõik oli segamini, tanki-
tõrjet meil ei olnud. Tankitõrjepüss, 
mis oli, see pani enne juba ajama. 
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ja-jah]. Aga nüüd meil seda teha 
ei olnd tarvis, sellepärast, et enne 
tankid läksid läbi, tead ja kõik oli 
segamini, tankitõrjet meil ei olnud. 
Tankitõrjepüss, mis oli, see pani 
enne juba ajama, see ei last üldse. 
Ühte tankitõrjepüssi ma nägin ka. 
[E.T. ja-jah] Ma olin just sealsa-
mas. See oli peaaegu õnn ka meile, 
tead, et minema läks; et oleks ha-
kand laskma... sealt tulid igavene 
kari tankid---

[E.T. 12 tükki] jah, seal oleks ta 
sitaks tehtud, tead ja oleks me ka 
sinna--- [E.T. jah, see tankitõrje 
kahur, see oleks sinna paika 
jäänd] jah [E.T. aga küll ta oleks 
esimese maha tõmmanud ka, see 
esimese tanki]. Aga see oli õnn, 
et tankitõrje püss läks ära, tead, 
tankid läksid, tead, ja see sitt 
väike püss, see poleks tankile mi-
dagi teind.

[E.T.]. No-jaa, aga kui vaadata 
nüüd seda raamatut, tagantjärgi 
loed, tead, need mehed, kes tei-
sel pool teed olid, tead [R.K. jaa], 
vaata need ju jäid sinna, enamasti.

Näiliselt on suulist salvestist järgiv litereering täis sisutühje sõnu („ja-jaa“, 
„tead“, „et“ vms), samas annab see võimaluse jälgida dialoogipartnertite 
paralleelset suhestumist kõnesoleva teemaga. 

Ühte tankitõrjepüssi ma nägin ka. Ma 
olin sealsamas. See oli peaaegu õnn 
ka meile, et ta minema läks; oleks 
hakanud laskma... sealt tuli igavene 
kari tanke.

12. tükki. Aga ta oleks maha tõm-
manud ka esimese tanki. Aga kui 
nüüd seda raamatut tagantjärgi 
loed, need mehed, kes teisel pool 
teed olid, need ju jäid sinna ena-
masti.
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Folkloristid lähtuvad üldjuhul suulise teksti ülekandmisel kirjalikku 
kuuldavast kõnest, kasutades sõnasõnalist üleskirjutust (nagu eeltoodud 
näites), harvem ka foneetilist transkriptsiooni (mida kasutatakse ka 
keeleteaduses, vt nt http://heli.eki.ee/kohanimed/pdf/foneetilise_  
transkriptsiooni_ylevaade.pdf). Teoreetilisemas plaanis rakendatakse nt 
etnopoeetika põhimõtteid, mille järgi kuuldav (sh nt pausid, kõnerütm, 
intonatsioon) tuleb n-ö kirjutada nähtavaks. Sama põhimõtet rakendatakse 
ka suulise ajaloo uurimisel, kus olulist informatsiooni pakub sündmusest 
jutustamise kõrval ka kõnelemises ilmnev emotsioon, kõne tempo, hääle 
valjus ja tämber vm kuuldeline andmestik. Suulisuse uurimisel siinkohal 
ei eeldata, et kõne tempo, hääle valjus vms suulise esituse omadus 
tähendaks esituse tõlgenduse kohaselt midagi kindlat (nt hääle tõus viitab 
kindlale emotsioonile, nt ärritumisele, paus omakorda järelemõtlemise 
vajadusele vms). Pigem avaneb oluline info kõnes toimuvate muutuste ja 
kõne erinevate osade omavaheliste seoste jälgimisel.  

Kokkuvõtteks: suuline ja kirjalik arhiivikäsikirjades

Arhiivikäsikirjad on erineval viisil loodud tekstid: suulise vestluse põhjal 
tehtud üleskirjutused, helisalvestiste litereeringud või suulises ringluses 
olnud teabe esitamine kirjalikuna loodud tekstis. Osalt sõltub see, 
kuidas suulisest esitusest luuakse käsikirjaline arhiivitekst, tehnilistest 
võimalustest, osalt teksti üleskirjutaja eripärast ja osalt kirjutuse 
eesmärkidest.

Kui tehniliseks abivahendiks oli vaid paber ja pliiats, sõltus paljugi 
üleskirjutaja mälust. Mõistagi on see üks esmaseid ja varasemaid 
suulise teksti üleskirjutamise viise (vt ka ptk Folkloori jäädvustusviiside 
muutumine > Tehnilised uuendused rahvaluule jäädvustamisel). 
Kinnistunud sõnastusega tekste (laulud, lühivormid) on üldjuhul 
kergem esituslähedaselt kirja panna, vabamas sõnastuses proosatekstid 
muutusid aga selles ülekandeprotsessis enam. Samas kasutatakse suulise 
kõne seesugust suhteliselt vaba, mitte sõnasõnalist üleskirjutusviisi, 
kui eesmärgiks ei ole jäädvustada mitte niivõrd jutustust kuivõrd uurija 
huvisfääri kuuluvat teavet. 
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Kirjalikuna loodud tekstid pärinevad reeglina arhiivide vabatahtlikelt 
kirjasaatjatelt. Sellele, et need toetuvad suuliselt vahendatud lugudele, 
viitavad kirjutajad ise või tunneb selle ära kontekstist. Näiteks järgmise 
lähekülje alguses olev tekstikatke on koopia Eesti Elulugude kogu ühest 
autobiograafiast (EKLA f 350, 1809). Sellest, et kirjutatud loo aluseks 
on kuuldud lugu, saab lugeja aimu nii jututsaja sõnastatud viitest 
esitusolukorrale kui ka kirjalpidi ja -värvi muutumisest (jutustaja enda 
tekst – „oli vilu ja sombune ilm...“ –  on esitatud sinise (siin: halli) värviga 
tavalises käekirjas, pereliikmetelt ja külarahvalt kuuldu –  „So Alleks ju 
mopi alla äi käi...“ –  esitatud musta värvi ja stiliseeritud kirjaga.) 

Kui arhiivi kaastööline otseselt kuuldud lugudele ei vihja, võib sellest aimu 
saada ka üldise kultuurilise konteksti tundmise abil. Näiteks kirjutab 
ERMi korrespondent vastuseks küsitluslehele nr 215 „Muutused Eesti 
ühiskonnas nõukogude ajal“ (2004), et kogu nõukogude aeg oli „üks suur 
anekdoot“, mistõttu leiab ta õigustatud olevat selle perioodi kirjeldamise 
anekdootide kaudu. Nii esitabki ta viisaastakute, kolhooside loomise, 
küüditamise, partei kongresside jms teemad anekdootidena (ERM, KV 
1037: 238–247). Need olid poliitilised anekdoodid, mida räägiti palju, 
kuid enne 1980. aastate lõppu neid avaldama ei rutatud.

Sama jutustaja puhul ei ole põhimõttelist vahet suulisel ja kirjalikul 
esitusel: jutt põhineb samal tõsielul ja on jutustatud samadest 
arusaamadest, tõekspidamistest ja kultuurilistest normidest lähtuvalt. 
Erinevus tuleneb esitussituatsiooni mõjust kõneldavale. Samuti on 
suulises tekstis alal jutustamisega samaaegne meenutamisprotsess, 
mis toob kaasa kordamisi, teemade hargnemisi ja vastuolusid. Üsna 
tavapärane on, et sündmuste esitamise järg ei ole lineaarne, nende 
tegeliku toimumise järgnevust arvestav. Pigem esitatakse kõigepealt kas 
jutustamise või meenutamise seisukohast või hoopis pärimuse koguja 
küsimusest lähtuvalt tähtsaim sündmus ning siis seda ettevalmistavad ja 
sellele järgnevad sündmused. Suulist esitust kuulates ei tekita arusaamine 
raskusi, sest sõnale lisanduvad kehakeel, häälevarjundid, kõne tempo 
jne. Samuti mõjutab esitust kuulaja kohalolek: nt asesõnad „see“, „siin“, 
„sealt metsa juurest“ vms on jutustamisolukorras tõepoolest „siin“ või 
„seal“, neile kohtadele saab käega osutada ja neid ka vahetult näha. (Vt 
ka Lona Pälli kogemuslugu.) Kui suuline esitus on paberile pandud ja see 
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omakorda arhiivimappi köidetud, ei ole see enam nii. Siis on „siin“ paber, 
laud ja arhiivimapp.

Suulise teksti kirjapanemisel tehtavad muutused lähtuvadki suurel 
määral arusaadavuse põhimõttest: kirjalikku teksti on raske jälgida, kui 
selles on ülemäära kõnele omaseid lisandusi, ebamäärasusi, kordusi jne. 
Tõsi, folkloristid ja näiteks keeleteadlased, kes oma uurimustes peavad 
silmas suulise esituse täpsust, on harjunud litereeringuid lugema nii, et 
nad loetavat õigupoolest kuulevad. Ent see nõuab teatavat treeningut.
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Ülesanded

Ülesanne 1
Vt näidet Ülo Tedre uurimuse kohta alapeatüki „Töö mitme arhiivi 
materjalidega: sissejuhatavaid märkmeid“ juures. Milliseid allikmaterjale 
ja neis leiduvaid andmeid uurija kasutas? 

Ülesanne 2
Võrdle allolevaid tekstinäiteid „Ajaloolise traditsiooni“ kogust: milles 
näed materjali koguja lähenemisviisi erinevusi tekstiloomele; kuidas 
koguja – aruande koostaja – valikud mõjutavad arhiiviteksti? (Milline 
informatsioon sama teema esitamisel kogujast sõltumatult kattub, milline 
teave mitte; mil määral ilmneb üldine ja mil määral konkreetne olukord; 
kuidas on materjali üleskirjutaja ühendanud tekstiga loo või teate esitaja?)

Peaaegu kõik mõisnikud on talupoegi väga karmilt ja omavoliliselt kohelnud. 
Mõisnik võis talupojale iga väiksema süüteo või eksituse eest, sageli aga 
ka ilmsüütult vitsahirmu anda. Talupoega koheldi mõisniku poolt õige 
ülekohtuselt, ainult harva oli mõni mõisahärra parem, kes talupoja vastu 
lahkemalt esines, nagu näiteks Maidla mõisahärra. See ei ole tallis palju 
peksa lasknud, vaid löönud mõnikord ise. (1) [Jutustaja nr 30 = Anton 
Tarum.]

Ajaloolist traditsiooni Lüganuse Kihelkonnast, EKLA f 200, m 18:2, lk 
106. Koguja: Marta Sorgsepp, 1931. 

Traditsiooni järele olid teoorjuse ajal karistused väga valjud ja jagati oht-
ralt ihunuhtlust. Iga väiksemagi süüteo eest anti vitsu. Kui karjalaps laskis 
seapõrsa üle kraavi mõisa põllule joosta ja juhtus opman seda nägema, siis 
anti 15 hoopi vitsu. Kui oli märgata vähematki protesti vaimu mõisa sea-
duste ja üldse korra vastu, siis nõutud Õisus tingimata ihunuhtlust, mida 
jagati mõisas nn „häbipostis tallide“ ees.

Ajaloolist traditsiooni Paistu kihelkonnast, EKLA f 199, m 20, lk 43. Ko-
guja: O. Vares, 1926.
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Raikülas varastanud mõisa kuhjast kartuleid. Vargus tulnud avalikuks ja 
kahtlus langenud temale. Ta öelnud aga, et ta küll olla kartuleid varasta-
nud, aga mitte mõisa vaid talupoja kuhjast. Talle mõistetudki hoopis vei-
kene arv hoope. Mees aga tahtnud hoopis pääseda ja ostnud peksumehele 
½ toopi. See löönudki ainult vastu pinki. Mees aga kiidelnud ise pärast oma 
peksust ilmajäämisega. See läinud ka asjast huvitatute kõrvu ja mehele las-
tud uuesti oma määratud karistus, aga nüüd juba vahimehe juuresolekul.

Üldse olnud kombeks osta peksumehele ½ toopi, siis see löönud ka ainult 
moe pärast, ise aga käskinud kõvasti karjuda. (1) [Jaan Haas]

Palju pekstud ka selle eest, et pearaha ei jõudnud ära maksta. (2) [Jaan 
Martin]

Ajaloolist traditsiooni Rapla kihelkonnast, EKLA f 200, m 15: 2, lk 96-97. 
Koguja: Emma Tensmann, 1931.
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