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Kursuse videoloengud on avalikult kättesaadavad Tartu Ülikooli TV lehel 
http://www.uttv.ee/naita?id=25053  
 
Alljärgnevad tutvustustekstid on koostanud TÜ etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia 
magistriõppe üliõpilased 2017. a 
 

Tartu ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi videoloengutes kursusel “Argikultuuri muutumine” 
annavad 11 erinevat Eestis tegutsevat folkloristi ja etnoloogi sissejuhatuse sellesse, kuidas meie 
igapäevaelu ja selle kogemine on ajas muutunud.  

Loengute keskse küsimuse sõnastab üks autorites Ester Bardone: “Kuidas saame midagi tavalist, mis 
on igapäevaselt meie jaoks justkui nähtamatu, nähtavale tuua, küsides küsimusi, mida võibolla alati ei 
küsita.” Sellest juhtmotiivist kantult käsitlevad autorid teemasid alates mõistatustest, üleloomulikest 
kogemustest ja toidust kuni subkultuuride ja internetifolkloori välja, kui nimetada vaid mõningaid 
kursuse loenguid.  

Kuigi kursus on suunatud ennekõike viimaste klasside kooliõpilastele, on see kindlasti heaks 
silmaringi avardavaks materjaliks igaühele, kes soovib natuke rohkem teada saada meie argikultuuri 
olemusest ja selle toimimisest ning erinevate uurijate lähenemisnurkadest neile küsimustele.  

Juhani Juurik 

 

Igaüks on oma õnne sepp 

Meie kaasaegne elu on väga liikuv ja avastusterohke. Iga päev kohtame me uusi inimesi, keda varem 
pole kohanud; näeme midagi, mida varem pole näinud; mõistame midagi, mida senimaani oleme 
eemal hoidnud. Maailm on tänapäeval väga avar, samas on kõik justkui käeulatuses. Igapäevaselt 
erinevaid valikuid tehes õpime me mõningatele aspektidele rohkem tähelepanu pöörama, mõned aga 
heidame kohe kõrvale. Selline virr-varr on erutav, kuid pika aja peale ka väsitav. Ja kõik see silmaga 
nähtav ja koheselt tajutav on kõigest pealispind. 

Et neid elu aspekte ja meie igapäevast, argist elu-olu mõista, peame vaatama pealispinna alla. 
Folkloristika ja etnoloogia on selliseks vaateks suurepärased võimalused. Eraldi või kombineerituna 
aitavad need mõnd meid ümbritsevat kultuurinähtust paremini mõista. 

Kui nüüd küsida, et mis siis? Mis kasu on oma elukeskkonna paremast mõistmisest? 

Aga see ju ongi see kasu! Läbi mõistmise, arusaamise teeme me elus paremaid valikuid, kulutame 
vähem energiat, raiskame vähem aega, teenime rohkem raha, saame uusi kogemusi ... Ehk siis mis 
iganes meid motiveerib. Just nii aitab meid ümbritseva maailma mõistmine meie elu paremaks teha ja 
seeläbi oleme me sellega rohkem rahul. 

Ragnar Kruusimaa  

 

Isegi kui argikultuur tähendab ainult muhutikandeid presidendi ballil, siis folkloristika on valdkond, mis 
ühena paljudest seda seletada oskab. 

Mõistatuste kartoteeki võib arhiivis ju kuuluda 175 000 kirjet, need on vanad ja tolmused, aga uurides 
näiteks naljade vormilisi ja sisulisi teisenemisi (lühikesed blondiininaljad, et mehed nendest aru 
saaksid), näeme nendes ka ühiskonna muutusi - nähtamatu muutub nähtavaks. Olgugi et 
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peameediale meeldib eestlasi usuleigeks tituleerida, siis kummitused, sensitiivide imevõimed jms 
esinevad lisaks teisejärgulistele kanalitele ka "Pealtnägijas", koduseintest rääkimata. 

Niisama nagu perekond ja veganlus tunduvad olevat moeteemad, leiame folkloristlikest jt allikatest 
küllalt näiteid, et ajalugu kordub: sooneutraalsed hauapanused, toortoidu söömise õhutused. 

Kusagilt on ju tulnud emotikonid, kusagilt on pidanud alguse saama metsanarratiiv, kusagilt pärineb 
hapukapsa hullus. Mida annavad need 20-30-leheküljelised teadusartiklid folkloristikast, mida loeb 
ehk sama palju inimesi, kui on lehekülgi? Avastuse, et see traditional singer ei pruugigi elada nii palju 
erinevamas maailmas, kui meie ise elame. Või järsku oleme ka ise exhibit A... 

T.A.  

 

 

Mida kujutab endast traditsiooniline eesti peremudel? 

Kas veganlus on ikka nii uus nähtus kui me arvame? 

Mida on ühist rahvalaulul ja kuulujutul? 

Tõenäoliselt on Sinulegi tuttavad mõisted „kultuur“, „folkloor“ ja „pärimus“, kuid kui Sulle seostus 
sellega vaid kirivöö muuseumis või mardilaulu tekst kirjandusõpikus, oled nii mõnestki põnevast ilma 
jäänud. 

Kursusel „Argikultuuri muutumine“ kõnelevad Tartu ülikooli kultuuri ja rahvaluule uurijad oma 
tööpõllust, mis on ääretult avaram, kui vaid õpikuis kirjeldatu. Metsapärimusest linnajuttudeni, 
toidukultuurist internetifolkloorini, mõistatustest üleloomulike kogemusteni – need on vaid näited 
argikultuuri uurijate uurimisteemadest.  

Maailm meie ümber tundub nii tavaline ja harjumuspärane, ent kursusel on sul võimalus õppida seda 
vaatama võõraste silmadega. Kas asjad ja tegevused, mida tajume igapäevaste ning märkamatutena, 
on ikka nii tavalised? Osaledes kursusel „Argikultuuri muutumine“ saad kindlasti uusi mõtteid ja 
vaatenurki oma igapäevasele elule. 

Ootame osalema nii gümnaasiumiõpilasi kui ka teisi huvilisi! 

Airika Harrik 

 

 

Kas rahvaluule on tänapäeval veel olemas? Kuidas uuritakse hipisid ja punkareid? Millest kõneleb 
see, mida me sööme? 11 teadlast räägivad, mida kultuuri-uurija ümbritsevas maailmas tähele 
paneb.   

Kas sinagi andsid allkirja Eesti metsa toetuseks? Eestlane on ju ikka olnud metsarahvas?! Aga kas 
oleme alati metsa omaseks pidanud? Kas mets on sõber või vaenlane? Vaata videost järele: 
http://www.uttv.ee/naita?id=24813 

Millal tekkisid subkultuurid? Kust tulevad skinheadid? Kuidas hipstereid teaduslikult uurida? Ja mis on 
sellel kõigel pistmist hipidega? Vaata videost järele: http://www.uttv.ee/naita?id=24993  

Meemid, naisteka foorum, kettkirjad, Perekool, 4chan, reddit, creepypasta… internetifolkloori uurija 
välitööpõld on lõputu! Vaata, mida Maili Pilt räägib interneti-inimese uurimisest: 
http://www.uttv.ee/naita?id=24784  

Kas rahvaluuleuurija uurib ainult regilaulu ja istub päevad läbi arhiivis? Kuidas üksteisele jutustatud 
lood aitavad meil igapäevamuredega toime tulla? Kas folkloristi jaoks on linnalegend tõsilugu või 
väljamõeldis: http://www.uttv.ee/naita?id=25053  

Liina Rajaveer  
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