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Rahvaluuleolümpiaad 2022/23. õa-l “Kurjus on ilmas, headus on ilmas…“. Rahvaluule 
mitmetahulisus  

JUHEND 

See tsitaat Olav Ehala ja Juhan Viidingu kirjutatud laulust filmist “Nukitsamees” on küllap paljudele 
tuttav. Rahvaluule mitmetahulisust aga avab veelgi paremini terve esimese salmi sisu: 

Kurjus on ilmas, headus on ilmas. 

Pahad on pahad ja head on head. 

Viha on ilmas, õelus on ilmas. 

Võibolla pahad on hoopis head. 

Rahvaluule on varjundirikas ja pakub sageli alternatiivi ametlikule versioonile – milleks on päris tihti 
suur must-valge lugu. Mida jäigem on ametlik versioon, seda rohkem tekib samal teemal 
rahvapäraseid nägemisviise, mida nimetataksegi folklooriks, teisisõnu rahvaluuleks.  

Folkloor pole mitte ainult sõnaline, pildiline ja rahvausundiliste kujutelmade kaudu avalduv, 
rahvaluule alla loetakse ka sisseharjunud käitumismustrid ning suuremad ja väiksemad rituaalid ja 
tseremooniad. Rahvaluule elab meie seas jätkuvalt rikkalikku elu ning seda võimsamalt, mida enam 
kriise kogeme maailmas väljaspool endid. Rahvaluule aitab rasketes olukordades toime tulla, sest 
seob kogukonna liikmeid omavahel. Samas võib rahvaluule levitamine ka kahe rühma vahelist 
vastuseisu teravdada. Niisiis on rahvaluule väga mitmepalgeline. 

Nagu juba tavaks saanud, ootame rahvaluuleolümpiaadile osalema 7.–12. klasside õpilasi üle Eesti. 
Esimese vooru tööd tuleb esitada 23. jaanuariks. 6. veebruaril anname teada, kes pääsevad edasi 
lõppvooru. Projektide kirjalikud osad ja uurimistööd palume saata nii e-posti aadressil 
merili.metsvahi@ut.ee kui ka väljatrükitud kujul tavapostiga aadressil 

eesti ja võrdleva rahvaluule osakond 

Tartu Ülikool 

Ülikooli 18 

Tartu 50090  

Väljatrükid saab tööaegadel ka ise kohale tuua eesti ja võrdleva rahvaluule osakonda Ülikooli 16–
208. 

Esimene voor: uurimistöö või projekt 

Seekord pakume välja samad teemad kõigile kolmele vanuserühmale, ootame aga igalt 
vanuserühmalt neile eakohaseid töid, eeldades, et noorematel on töömaht väiksem ja vanematel 
suurem. Töid hindame eraldi kolmes vanuserühmas: 7.– 8. klassid, 9. – 10. klassid ja 11. – 12. klassid. 
7. – 8. märtsil Tartu ülikoolis toimuvasse lõppvooru kutsume kokku 30 õpilast. 

Tänavuse olümpiaadi esimese vooru tööna võib uurimistöö koostamise asemel teha ka projekti. Kui 
igal uurimistööl peab olema üks autor, siis projektil võib olla autoreid 1–3. Projekt, nii nagu 
uurimistöögi, eeldab põhjalikku ettevalmistust ning analüüsi, ent sel puhul on väljundiks 
loominguline töö: näitus, raamat, matkarada, virtuaalkeskkond, film, video, mäng, taskuhääling vms. 
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Loomingulist lõpptulemust täiendab teoreetiline osa, mis peab sisaldama teema kirjeldust ja 
põhjendust, projekti ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi aruannet ning tingimata ka iga autori 
panuse kirjeldamist ja uurimistöö allikate loendit.  

Loomingulise protsessi kirjeldus võiks vastata küsimusele, kuidas ja miks projekti tulemus just 
selliseks kujunes. Näiteks kui on tegemist näitusega, tuleb kirjalikus osas lahti seletada ka see, kuidas 
esemeid koguti. Kui on tegemist matkarajaga, peab kirjeldama kohapärimuse kogumist ja teisi 
ettevalmistustöid. Kui on tegemist filmiga, on tarvis välja tuua süžee aluseks olevad 
allikmaterjalid.  Mitmetel puhkudel võib kasuks tulla ka võrdlus teiste sarnaste kultuurinähtustega. 
Väga hea töö sisaldab lisaks vastust küsimusele, mida projekti tehes õpiti või teada saadi. 

Kui uurimistöö tuleb saata žürii esimehele pdf-failina, siis projekt tuleb esitada mistahes formaadis 
faili või veebilingina. Näituse või etenduse puhul peab ürituse dokumenteerima fotodel või 
videojäädvustusena. Võimalusel tulevad žürii liikmed kohapeale projektiga tutvuma. Selleks tuleb 
asjast žürii esimehele aegsasti teada anda. 

Nii uurimistöö kui ka projekti puhul tuleb teema valida meie väljapakutute seast. Kui pealkiri jääb 
samaks, mis meie pakkusime, on hea täiendada seda enda sõnastatud alapealkirjaga. Teise teema 
kirjelduses oleme öelnud, et teemat on võimalik muuta kitsamaks või laiemaks. Sama võib teha ka 
teiste teemade puhul, kui teema algselt väljapakutust liiga kaugele ei nihku. Seitsmes punkt erineb 
teistest selle poolest, et see on laiem teemaplokk, mille raames tuleb õpilasel endal täpsem teema ja 
pealkiri sõnastada ja määratleda. Et seda hõlbustada, oleme märkinud ära kaheksa võimalikku 
teemat rasvases kirjas. Võimalik on valida teemaks ka midagi omanäolist, mis sobitub üldisesse 
teemaplokki. 

Materjali kogumise etapis saab olenevalt teemast kasutada intervjueerimist, kirjalikke küsitluskavu, 
(osalus)vaatlust sotsiaalmeediakanalites või andmebaaside ja trükitud andmekogude läbitöötamist. 
Enne intervjuude tegemist soovitame läbi töötada peatükid intervjueerimise ja materjali 
dokumenteerimise kohta raamatust „Folkloristlikud välitööd“ (Tartu Ülikooli Kirjastus 2017). Neis 
peatükkides rõhutatakse, et kogutu muudab uurimismaterjaliks just selle dokumenteerimine. 
Teadmisi on võimalik saada ka lihtsalt vanaemaga vesteldes, aga töösse hõlmatavaks materjaliks 
muudab vestluse audiosalvestus (soovitamegi just seda!) või ka vanaema kõneldu sõnasõnaline 
üleskirjutus. Üles tuleb tähendada ka salvestusaeg ning -koht. Mingil määral võib eeskujuks võtta 
selle, kuidas korrastatakse välitöömaterjale Eesti Rahvaluule Arhiivi jaoks (vt peatükist „Pärast 
välitöid…“ raamatust „Folkloristlikud välitööd“).  

Kui tegemist on vaatlusega sotsiaalmeedias, soovitame kõigepealt lugeda peatükke „Välitööd 
internetis“ ja „Uurijaeetika“ sellest samast raamatust. Käepäraseks ligipääsuteeks arhiivimaterjalile 
on interneti andmebaasid (vt https://folklore.ee/ebaas/). Sedasama ja veel rohkemgi allikmaterjali 
leiab Eesti Rahvaluule Arhiivi uurijate tuppa (Tartu, Vanemuise 42, ruum 211) kohale minnes. 
Õpilased on sinna teretulnud ning ei tohiks peljata sealsete töötajate poole pöördumist materjali 
leidmiseks. Originaalseid rahvaluuletekste on võimalik leida ka trükiallikatest. 

Töö kirjutamisel ei tohi unustada kasutatud kirjandusele viitamist teksti sees, märgitud peab olema 
ka leheküljenumber või -numbrid. Nii arhiivist pärit rahvapärimuse kui ka omaenda kogutud 
materjali puhul peavad samuti alati viited juures olema. Kui tegemist on enda materjalikoguga, jääb 
õpilase otsustada, mil viisil ta materjalile viitab. Üks võimalus on märkida ära intervjueerimise 
kuupäev, intervjueeritu sugu ja vanus. Teine võimalus on omaenda materjalikogu ära 
süstematiseerida ja nummerdada ning viidata intervjueeritule või küsitlustele vastanutele 
numbritega. Viitamissüsteem ühe töö raames peab olema läbivalt sama. 

https://folklore.ee/ebaas/
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Uurimistööde hindamisel arvestame töö vastavust teemale ning materjali ja uurimisküsimuste 
omavahelist sobivust, kasutatud materjali ja muude allikate asjakohasust, töö ülesehituse loogilisust, 
õpilase väljendusoskust, analüüsi sügavust, õigekirja ja korralikku vormistust. Projekti puhul hindame 
töö originaalsust ja teostuse meisterlikkust, allikate asjakohasust, seda, et eelpool mainitud teave on 
kirjalikus osas lahti kirjutatud, loomingulise lõpptulemuse ja kirjaliku osa ühtesobivust, 
eneseväljendusoskust ja korralikku vormistamist. Kõigile töödele, mille autorid pääsesid lõppvooru, 
saadame kirjalikku tagasisidet. Seetõttu palume lisada töö tiitellehele ka autori(te) e-posti 
aadress(id). 
 
Kui materjali kogumise etapp kujutab endast õnnestunud välitöid ning kogunenud materjalist kuigi 
palju töösse – ka mitte töö lisa(de)sse – ei mahu, aga seda kõike teistega jagamata jätta ei taha, 
võtab Eesti Rahvaluule Arhiiv rõõmuga kogutud ainese vastu. Ka olümpiaadi eelvooru raames 
valminud uurimistööd anname pärast lõppvooru toimumist hoiule Eesti Rahvaluule Arhiivi.  
 
Olümpiaadi žürii: 
 
Reet Hiiemäe, Eesti kirjandusmuuseum 
Tiiu Jaago, Tartu ülikool 
Andreas Kalkun, Eesti kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv 
Kristel Kivari, Tartu ülikool 
Merili Metsvahi (esimees), Tartu ülikool 
Maili Pilt, Tartu ülikool 
 
 
 


