Karl-Erik võtab sõna :
Kuidas läheb?
Tänan küsimast, halvasti. Täna
hommikul
kodust
väljudes
avastasin oma pea küljest neljakandilise tahke objekti, mille
küljed olid rööpsed ning pikkus
suurem laiusest. Selgitasin välja, et
tegu oli naabrimehe uksega, mis
nähtavasti mu väjumismomenti oli
varitsenud, et tagantkätt rünnata. Ja
mis mõttes linnud hakkavad
hommikul kell 6 laulma?! Kas nad
tõesti arvavad, et nende tulevaste
munade emad peavad seda
atraktiivseks?
Mõtlesin,
et
rõõmustan end siis vähemalt
Tuplaga, aga selgus, et sain poest
hoopis tuplalaadse toote, mis oli
toodetud Bulgaarias „Gamma“
šokolaadi-tehases. Lisaks sellele
ületas pensionär teed. Oi jah. Elu
on keerulisem kui Kalevi uued
kommipaberid.

Bionurk. Ahvenast.
Pilvetest arvatakse et nad nagu
udune sült üleval taeva all edasi-tagasi käivad.
Vahest pidada nad ka maha kukuma.
H II 65, 628

Nii nagu pilved üle taeva virvendavad, nii lähevad kevade tulles
liikvele ka kalade hordid. Hea kudemispaiga otsinguil rännatakse
merest jõkke, jõest järve, järvest lompi. Ükski voolav, mulksuv ja
sulav aines ei jäta kalasid ükskõikseks.
Neist rännumeeleoludest on kantud ka käesolev AFEN. Oma
lugusid räägivad ära olnud või olevad inimesed, jagades muljeid
ning soovitusi reisimiseks teistelegi. Reisikirju leidub kõigilt
kontingentidelt ja maailmajagudest, pannes rännupisiku külge
staatilisematelegi nefistidele. Rumal küsimus „milleks kalale
jalgratas?“ leiab siin lõpuks ometi vastuse – aga loomulikult
selleks, et maailma avastada.
Tähelepanu väärib AFENa seerianumber, sedapuhku juba viies.
Tegu on väikese juubeliga, mille puhul igaüks võileiva kõrvale
mõne küünla võiks süüdata. Number viis omab kaunist sümboolset
tähendustki - folkloristid tuletagu meelde, et Lumivalgeke just 5+2
päkapiku juurde sattus ja kuldkalalt 5-2 soovi saab soovida.
Etnoloogid aga teavad kindlasti 5+1 peamist kultuurimuutuste
tüüpi.
Kena kevadet kõigile!

Are you talkin´ to me?

Ahven

Tunne nefisti!

Kärri Toomeos-Orglaan
Kärri
Toomeos-Orglaan
(36)
on
folkloristika doktorant ja muinasjutuprojekti assistent. Afen uuris, millised on
Kärri suhted Nefaga, kuidas avaldub
muinasjutuhuvi ning millised on tema
hobid.
Erialavalik oli Kärril selge juba keskkoolis.
Forseliuse gümnaasiumis anti kümnendas
klassis valida eri suundade vahel, peale
folkloristika oli valikute seas veel kirjandus,
teatriteadus ja ajakirjandus. „Folkloristikat ei
tahtnud keegi. Ma ise olin pannud selle
kolmandaks valikuks ja mind “suruti” sinna,
lõpuks oli see väga äge. Ma arvan, et me
olime ainus rühm, mis lõpuni käis. Alguses
andis meile tunde Urmas Oras, kes oli sel ajal
Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna
juhataja. Järgmisel aastal aga Tiia Köss, kes
sattus samasse kooli praktikale, ja lõpuks
Marju Kõivupuu. Tiia Köss andis meile väga
põhjaliku ülevaate surmakultuurist, ta võttis
meid isegi Hiiumaale välitöödele kaasa. Nii
ma olingi oma käe juba täiesti andnud ja
tahtsin tulla just folkloristikat õppima.“
Selline
gümnaasiumiastet
läbiv
folkloristikasuund
jäi
paraku
tolle
gümnaasiumi ühekordseks ettevõtmiseks ning
Kärri naerab, et tema selle projekti õnge
läkski. Tollal oli folklooriuurimine siiski
pigem halva maiguga ettevõtmine, mis
seostus eelkõige villaste sokkide ja
regilauluga.
Kui Kärri 1995. aastal ülikooli jõudis, olid
suuremad muutused folkloristika õppetoolis
juba toimunud. Eesti filoloogia erialale võeti
tollal vastu kuuskümmend inimest, neist
kümmekond
(või
veelgi
vähem)
spetsialiseerus folkloristikale. Kuna aineid
võeti omas tempos – mõned tegid neid ette,
teised järele – segunesid kursused omavahel.
Kuid siiski oli olemas ka oma kursuse vaim.
Ka
nefalik
ühtsus
on
omamoodi:
„Kõrvalseisjana tundub mulle, et Nefa on igal
perioodil olnud hästi oma nägu, just nende
inimeste nägu, kes sel hetkel Nefas aktiivsed
või tegusad on. Nüüd on teie nägu.“ Praegu
käivad
nefakad
oma
organisatsiooni
tutvustamas
erinevates
loengutes
ja

korraldavad tutvumispidusid, aga siis
meelitasid Kärrit Nefasse tuttavad folkloristid
Illegaardis. „Ma mäletan, et kui mind kutsuti
Nefasse, siis räägiti elevusega stiilipidudest,
mida Nefas korraldatakse.” Kuid loodetud
reklaam ei toiminud ja pigem ehmatas. Et just
sel perioodil oli Nefa väga aktiivne, oli uuel
liikmel raske sisse sulanduda: “Päris õigeks
Nefa liikmeks ma end lugeda ei söandakski,
sest aktiivsest tegevusest ma osa võtnud ei
ole. Vahepeal olin lapsega kodus ja hiljem oli
Nefas juba palju uusi ja nooremaid, keda ma
ei tundnud. Nefa liikumise käivitajaks või
sisemiseks jõuks tundub olevat suurem
sõpruskond või ühtne kursus, võimalik, et
vahepealse soikumise põhjuseks oli just
sellise sõpruskonna puudumine.”
Kärri kaks lastki on kaasa aidanud ema
akadeemilisele edule: „Tänu nendele olen ma
ülikooliga üldse nii kaugele jõudnud. Ma olin
tegelikult ülikooli alguses üsna laisk tegelane.
Lapsega koju jäädes tüdinesin ma aga kodus
olemisest ära ja hakkasin korralikult loengutes
käima. Kuna aega oli vähe, siis üritasin seda
rohkem planeerida.“

Kärri Lätis, Ludza linnas. Seal käidi muinasjutuprojektiga Läti eestlaste (maarahva) muinasjuttudest ettekandeid pidamas ja uurimas, kas on
veel eestlaste järeltulijaid - oli küll.

Muinasjutuhuvi ei tekkinud Kärril ei oma
lapsepõlve ega laste mõjul, vaid ta jõudis
selleni pigem juhuslikult, ülikooli tulles olid
teist laadi huvid: „Usund pakkus mulle
märksa rohkem huvi, nagu vist enamikule
inimestestele, kes tulevad folkloristikat
õppima. Muinasjututeema tuli juhuslikult.
Risto Järv hakkas muinasjutuprojekti tegema.
Me olime suvel käinud koos välitöödel ja
sügisel ta küsis, kas ma tahaksin tulla
muinasjutte sisestama. Kui sa mingisuguse
materjaliga tegeled, siis kasvavad teemad

Tunne nefisti!
sellest iseenesest välja.“ Praegune keskne
uurimisteema muinasjuttude ja trükiste
suhetest kasvas välja praktilisest vajadusest,
et keegi selle töö ära teeks. Kärri leiab, et
muinasjuttude kohta võiks küsida ka
praegustel välitöödel: „Üldiselt ollakse
arvamusel, et muinasjutte niikuinii keegi
enam ei tea – aga me ei tea seda enne, kui me
ei ole küsinud.“
Muinasjutu-uurimine ei tähenda, et Kärri
lapsed kodus ohjeldamatult jutte kuuleks.
Siiski on nende muinasjutumaailm laiema kui
tavapärased Grimmide lood: „Kui ma
sisestasin jutte, siis ma rääkisin neid rohkem.
Minu varasem muinasjututeadmus põhines
juttudel, mis olid kirjanduses kättesaadavad:
Grimmid, Kreutzwald, Kunder. Aga töö
käigus sattusin lugema ka jutte, mis tundusid
eriskummmalised,
ka
mõned
ropud
muinasjutud või mis iganes lood, mida ma
varem kuulnud polnud – neid ma küll
jutustasin kodus kõigile. Aga ega mu lapsed
muinasjuttudega ülemäära hellitatud pole.
Hiljem, kui muinasjutuantoloogia jaoks olid
tekstid välja valitud ja neid tuli üle lugeda,
siis ma mõnikord üritasin unejuttu ja tööd
ühildada.“
Enda lemmikmuinasjuttu Kärri välja tuua ei
oska, aga teda paeluvad legendilaadsed
muinasjutud, millega on seni vähe tegeletud.
Kuid eriskummalised ja haaravad on tema
jaoks ka setu jutud. Kärril endalgi on setu
juured ja sealt pärineb ka tema perekonnanimi
Toomeos (toomeoksa tähenduses). Omapärase
eesnime sai Kärri aga Theodore Dreiseri
raamatu „Õde Carrie“ järgi. „Mu isale see
nimi üldse ei meeldinud ja siis ta oli
demonstratiivselt käinud, silt taskus, ringi ja
kui küsiti, et mis lapse nimi on, võttis selle
taskust ja luges ette.“
Setumaalt pärit vanaema laulis aga setu
kooris. Ka Kärri ise on laululembene ning
õppis enne ülikooli kaks aastat Õpetajate
Seminaris muusikaõpetajaks. Ta on kuulunud
eri kooridesse, praegu laulab näiteks Tartu
Peetri koguduse kooris ja Nõo kiriku kooris.
Kärri soovib tulevikus katsetada uute
uurimisteemadega: „Mitte, et muinasjutu
teema oleks end ammendanud, aga on nii
palju
asju,
mis
veel
huvitavad.“
Konkreetsematest
tulevikueesmärkidest
nimetab Kärri aga doktorantuuri lõpetamist.

Kärri Kihnu välitöödel, 2010. aasta september.

5 soovitust edaspidiseks:
1. Lugemissoovitus - lemmikuid on
muidugi palju, aga näiteks mõni J.
Wintersoni raamat või Neil Gaimani
"Smoke and Mirrors"
2. Vaatamissoovitus - E. Crialese film
"Kuldne värav" või Frank
Milleri koomiksi põhjal tehtud "Sin City"
(rež. R. Rodriquez)
3. Nuusutamissoovitus - värske õhk,
mõnikord lõhnab ka mõni raamat hästi
(nt "Inimesepoeg valgel laeval")
4. Kompamissoovitus - J. Randvere (ehk
Johannes Aaviku) raamat "Ruth"
(1909) ning just selle uustrükk, mis ilmus
2000. aastal – väga huvitava ja reljeefse
kujundusega raamat
5. Lemmikkala - kuivatatud peipsi tint

Nagu 2 tilka vett:

Sofi Oksanen –
soome naiskirjanik

Reesi eesti üliõpilane

Sport
Ahoi, kõik suured ja väikesed spordisõbrad!
AFENal on hea meel teieni tuua möödunud
talispordihooaja tippsündmused:

Kristjan Raba poolt tutvustatav jalgapalliklubi
FCNefake järgmise mängu üldplaan pani
ründaja Ergo kergelt hämmelduma.
Mikk Siim ja Ahto Raudoja pole kaugeltki mitte
ketta peale kukkunud. Kenad keerutused andsid
sellel alal tulemuseks 30 punkti per nase.

Naiste 100 meetri jooksu ootejärjekorda
sattunud Andreas Kalkun tuli ebakorrektse
ürituse eest võistluselt diskvalifitseerida. Ehk
läheb järgmisel hooajal paremini!

Seitse kõige laisemat nefisti püüdsid spordi eest
lumehange peituda. Õnneks avastati nad
õigeaegselt ja suunati tagasi ringrajale.

Nagu ikka said tublimad
Uusi, hämmastavalt voolusporditüdrukud Epp ja Kaisa joonelisi treeningkostüüme
aukirjad ürituse patroonilt
demonstreerisid Kata ja
James Bondilt endalt.
Liisi.

Maiustused on sportlastele rangelt keelatud.
Nii tuligi kogu tordilaar aknast välja visata.
Per asper ad astra –
kõrgeimasse tippu
Katre aias sai
heisatud igavene
olümpiakuusk –
kuhu edasi, eesti
sport?

Rahvaluule osakonnas avati augalerii parimate
sportlaste portreede ja võistluste tipphetkedega.

Kultuur

Kes siis ikkagi on rahvas?
Folkhorror rahvast kujutamas
ja mõjutamas.
Kultuurinina
Kaisa
Kulasalu
tutvustab seni kahetsusväärselt vähe
tähelepanu
pälvinud
folkhorror
žanri, mis 1960ndatel-1970ndatel
filmitööstuses oma lühikest õitsenguaega elas:
Ilusad noored alasti neiud hüppavad
üle lõkke. Rasedad kaunitarid jalutavad
keset õitsvat õunapuuaeda. Lapsed ei
istu klassiruumis, vaid laulavad
maitulba ümber, et tähistada kevadet.
Kogu see idülliline pilt ei pane aga
politseileitlant Neil Howiet filmis
“Wicker Man”1 (1973) mitte imetlema
ja uudistama, vaid tekitab hirmu ja
tülgastust. Ta peab Summerisle’i saarel
lahendama kadunud noore tüdruku
juhtumit ja leiab turvalise Inglismaa
korralike kodanike asemel eest
kummaliste uskumustega rahvagrupi,
kus näiteks naine ravib lapse kurguvalu
konna suhutoppimisega ja maipühade
viljakustseremoonia
on
aasta
kõrgpunktiks. Filmis kohtuvad ja
vastanduvad kristlik ja (pseudo)paganlik maailmapilt, kusjuures lõpuni
võidukaks ei jää kumbki. Sellisena
peetakse
filmi
“Wicker
Man”
folkhorror žanri parimaks näiteks.
1970.
aastate
alguseks
oli
hipiliikumine
hakanud
muutuma
keskvoolu kultuuriks ning senised
ideaalid
loodusega
harmoonias
elamisest olid viljatuks osutunud. See
ongi folkhorrori tippaeg. Folkhorror
on žanr, mida iseloomustab Euroopa
paganlike
motiivide
kasutamine,
tüüpilised on näiteks loodusjumalad ja
kiviringid.
Folkhorrori headeks näideteks on
veel “Blood on Satan's Claw” (1971),
“Witchfinder General” (1968) ja “The
Devil Rides Out”(1968). Aga just
1

Maakeeli siis „vitstest mees“ või
„punutismees“.

“Wicker Man” on žanri defineeriv
film, mida on peetud ka Briti kõigi
aegade filmidest paremuselt kuuendaks
ning
üldse
üheks
parimaks
õudusfilmiks. Siiski ei ole film puhtalt
õudusetekitaja,
selles
on
ka
muusikaližanri elemente. Näiteks võib
kuulda lõbusate kõrtsiliste laulu, kus
kõrtsimees trummeldab pudelitele ja
laulu teemaks on tema tütre võlud.
Laulude seas on mitmeid rahvamuusikatöötlusi.

Neil Howie (Wicker Man, 1973) näeb
surnuaial imetavat naist ja hauale viidud
õunu, kohkub pühaduseteotusest ja….

…loobib õunad laiali ja meisterdab
käepärastest vahenditest risti, jahmatades
sellega enne õndsalt naeratanud naist.

Filmist on saanud kultusklassika.
Filmi lõpustseenis on keskne vitstest
punutud hiiglasliku kuju põletamine.
Kuju jäänused jäid filmimispaika
Šotimaal Macharsi poolsaare tippu
Burrowheadi aastateks ja filmi fännid
olid raevus, kui 2006. aastal need
dekoratsioonid lammutati ja varastati.
Uuspaganluse kujutamisel on filmi
autorid aluseks võtnud Frazeri “Kuldse
oksa” kirjeldused ohvririitustest ja
muudest tavadest, kuid paradoksaalsel
kombel on “Wicker Man” ka päriselt
uuspaganlust mõjutanud. Lisaks sellele
on film andnud ainest mitmetele
festivalidele. Šotimaal Galloways

Kultuur
peetakse
alates
2001.
aastast
Wickerman Festivali, mis on küll
filmist inspireeritud, kuid millel esineb
eri muusikažanride gruppe, kuulda
saab rokki, punki, reggae’t ja folki.
Festivalil näidatakse igal aastal uuesti
ka filmi ja tehakse tuur filmiga seotud
paikadesse. USAs Nevadas toimub
Burning Man Festival, millel on samuti
“Wicker Mani” mõjusid.
“Wicker Man” on olnud paljude
uurijate huviobjektiks. Folkloori ja
filmi suhetele keskendunud uurija
Mikel J. Koven kirjeldab seda kui
filmi, mis peaks folkloristidele erilist
huvi pakkuma. 2003. aastal oli
Glasgow ülikoolis “Wicker Mani”
teemaline konverents, mille kohta
ilmus ka publikatsioon “The Quest for
‘The Wicker Man’”.

Veel üks näide folkhorrorile omasest
stseenist: pikad juuksed, pärjad ja
ehmunud näod („Blood On Satan’s Claw“,
1971)

Folkhorroris on rahvas oma
lillepärgade, põlevate silmade ja
arusaamatute uskumustega nii peibutav
kui hirmutav, aga samas palju omasem
kui näiteks teistlaadi õudusfilmide
eksootiliste kultuuride inimsööjad.
Erialase pilguga vaadates on huvitav
vaadelda,
kuidas
on
rahvast
representeeritud ja mil moel need
representatsioonid
on
omakorda
rahvast mõjutama hakanud. Kuid
“Wicker Man” on ka lihtsalt hea film,
milles
õudusfilmilikkus
ja
muusikalisus loomulikult põimuvad. Et
folkhorror kui žanr pole tänapäeval
enam nii kõnekas, näitab uusversioon

“Wicker Man“ist (2006), mida on
käsitletud lausa tahtmatu komöödiana.
Asi pole ilmselt ainult selles, et
Nicolas Cage kannab karukostüümi ja
karjub dramaatiliselt, et mesilased
temast eemal hoitaks. Folkhorror on
ajastuomane žanr ning dokumenteerib
sellisena paljuski oma valmimisaega
koos
tollaste
arusaamadega
paganismist. Praegu on see vaatajale
aga võluv nii just seepärast, et
põimuvad 1970. aastad ja õilistatud
minevik.
Kokandusnurk
Nõuandeid algajale kokale:
- Tainast sõtkudes ei kleepu see
vastikult Teie käte külge, kui Te seda
kellelgi teisel teha lasete.
- Ebameeldiv lõhn kaob köögist, kui
Te hallitanud moosi külmkapist,
surnud hiire laua alt ja joodikust
naabrimehe laua tagant välja viskate.
- Jahu puudusel pole soovitatav taigna
sisse tsementi ega kipsi segada.
- Kui soovite teada saada, kas elektripliit on toidu valmistamiseks juba
piisavalt
kuum,
visake
vargsi
pliidirauale 2-eurone münt ja laske see
mõnel köögis viibijal eemaldada.
Röögatuse valjudusest peaks Teile
kõik selgeks saama.
- Kui ahjust välja võetud kanapraad
põgeneda püüab, pole roog veel
valmis.
- Tordi kaunistamisel laske fantaasial
lennata, ent siiski pole sel otstarbel
soovitav kasutada vanaisa veeklaasis
lebavaid hambaid, kingakreemi või
ukselinke.
- Te ei pea nii tihti nõusid pesema, kui
Te endale teadvustate, et igal taldrikul
on kaks poolt.
Näpunäiteid jagas,
Alfred Hitskokk

Dishain
Dishainipealinn Helsinki :
Põhjamaade
dishain
on
tuntud
oma
selgepiirilisuse, lihtsuse ja funktsionaalsuse
poolest. Meenutagem näiteks soome disainerite
Eero Aarnio, Alvar Aalto või Eero Aarnio
loomingut. Aprillis Helsinkit väisanud Tartu
Nefa esindusel ei jäänud see muidugi
märkamata. Siin toome teieni valitud pärlid
soomlaste igapäevases elukeskkonnas avalduvast
Stiilist:
Soomlaste igapäevane toidulaud muutus kiiresti
etnoloogide huviobjektiks. Käepärane toidupaigutus oli ühenduses kauni serveeringuga.

Soome üliõpilase tagasihoidlikele elutingimustele
vastav tudengikorter. Üür Helsinki kesklinnas
alates 300 eurost kuus.

Soome 3-kohalisele diivanile mahub lahedasti
istuma vähemalt 7 inimest, samas kui Eestis
jääks sellest ühelegi kitsaks.

Hoides kätt aja pulsil – rootsi teatri ette asetatud
afišilt võis lugeda sellest, mis soomlasi lähiajal
erutab.

Soomes on ilus loodus: rohi lõhnas värskelt ja
ringi jooksid tibatillukesed hiired.

Helsinki etnoloogiaüliõpilased suvetööl kooli- ja
taskuraha teenimas. NB – õhuline suvemood:
valge on uus must!

Kaunid mälestused – Liis asus juba laevas
kirjutama mälestusteraamatut „Minu Helsinki
Nefa“, mis lähiajal PetronePrintis ilmub.
Karhupeied on soomlaste igapäevatraditsioonides kesksel kohal tänapäevalgi.

Rännak
*
vanad naised meisterdavad kuskil kaugel
tühermaal kuldmunasid
ja maalivad neile mustreid
saavad sandikopikaid neid valmistades
ja pärast saadetakse need euroopasse,
kus öeldakse et samadel munadel olevad
ornamendid kujutavad selle maa pühadust
kus nad on valmistatud
ja keegi ei näe kuidas neid meisterdanud
käed hävivad näljast vee ja toidu järele
parem haara oma aiast üks part
ta muneb sulle muna ja see
on ehtsamast kullast kui higi ja vaev noil teistel
seal on armastuse soojust
ära vaata vanade naiste meisterdatud mune
ära vaata neid mida poes müüakse
igaüks ostab sealt neid
ostab ka neid mida kanad on munenud
kirjapaberi suurusel pinnal
kas on hea süüa teiste kannatust
kas on hea õgida sisse seda painajalikku rakku
üht väikest mis ei koosne muust
kui veel olemata loote painest
kõikide sugupõlvede painetest ta taga
ära osta vanade naiste meisterdatud kuldmune
ära osta poest haigete kanade munetud mune
mine, võta sülle üks rõõmust röögatav part,
kes ootab et teda armastataks
silita tema sulgi iga päev
kuni ta sind oma sõbraks hakkab pidama
ja alles siis võid minna ja paluda talt
et ta loovutaks sulle
paar muna.

- Joanna Ellmann

Reisikiri
Kui kuidagi ei saa,
siis kuidagi ikka saab
Veebruari keskpaigas käisin Komimaal
Sõktõvkaris välitöödel - tutvusin väga
toredate noortega, käisin uisutamas ja
teatris, tuuritasin kohvikutes, tegin
intervjuusid ja vaatasin, kuidas seal eluolu
on või mis vahepeal muutunud. Jõle külm
oli tegelikult, aga võrreldes Eestiga samal
ajal ei olnud väga hull. Mõeldes
päikeselisele ja soojale aprilli lõpule, on
isegi veidi veider seda meenutada.
Praeguseks
on
umbes
40-kraadine
temperatuuri vahe ja mõned möödunud
kuud muutnud selle reisi ning saadud
mälestused kuidagi teises dimensioonis
olevaks. Seega ei kirjuta ma reportaaži
toimunust, vaid räägin hoopis millestki
muust, mis erinevaid Venemaal käike ja
seda Komi reisi meenutades pähe tuli.
Venemaal reisimine on minu meelest alati
nii toredalt ettearvamatu. Alati tekib
mingeid ootamatuid olukordi, millega
esmapilgul ei oska kuidagi toime tulla.
Kuid kõike seda ümbritseb mingi
ebaloogiline loogilisus. On olemas kindlad
reeglid, kuidas asjad käivad, aga reaalsuses
on ikka kõik läbirääkimiste ja juhuse
küsimus. Igasugusele küsimusele on
enamasti esimene vastus eitav ning
valvurid, koristajad, sekretärid jne omavad
kõige suuremat võimu. Tegelikult tuleks
alati püüda oma murede ja küsimustega
pöörduda
ametiredelil
kõrgemal
positsioonil olevate inimeste poole. Nemad
on tavaliselt sõbralikud ja abivalmis. Võib
ka endale mingi uhke staatuse välja
mõelda, et asjad soovitud suunas liikuma
panna. Ja tegelikult on võimalik erinevaid
meelitamistaktikaid kasutades ka valvurid
ning sekretärid enda poolele võita.
Voronežis õppimise kogemusest võin
öelda, et kurja valvuriga sai sina peale, kui
värskelt sõpradega grillitud šašlõkki
pakkuda, tunda muret lambatalle pärast,
keda vietnamlased ära tahtsid süüa või
lihtsalt niisama juttu rääkida. See aitas
hiljem näiteks pärast 23 (siis algas öörahu

ning tädid ei lasknud uksest sisse ega välja)
ühikasse sisse saada või toas kassi pidada.

Sellised kaunid mehed ootavad sind Sõktõvkari
tualetis.

Talvisest käigust meenub mulle kaks
juhtumit, kus kerge absurdsuse maigu
juures asjad lõppkokkuvõttes lahenesid
ikkagi minu kasuks. Lähen mina hotelli, et
endale viieks ööks tuba võtta. Varem
broneerinud ei olnud, sest kui tõenäoline
see ikka on, et keset talve on Sõktõvkari
üks suuremaid hotelle rahvast täis. Aga
näe, nii mulle öeldi. Ainult üheks ööks sain
toa. Ma olin muidugi veidi üllatunud.
Kuidas see võimalik on? Aga leppisin selle
teadmisega ja läksin uut kohta otsima.
Pärast selgus, et ka neil olid märtsis
valimised ning hotellis toimus järgmine
päev pressikonverents tähtsate onudetädidega.
Uut ööbimiskohta leida ei olnud ka nii
kerge kui arvasin. Helistasin erinevaid
hotelle läbi ja enamasti sain vastuse, et nad
majutavad vaid vene passiga kodanikke.
See tekitas minus küll kerge hämmingu,
aga tuli välja, et hotell peab omama luba
välismaa
kodanikele
registreeringu
tegemiseks. Algul tundus see kõik mulle
veidi absurdsena, kuid taaskord oli asjale
seletus olemas.
Kuigi ma olin järgnevateks päevadeks
öömajata, ei lasknud ma tujul väga langeda
ja läksin hoopis "põllule". Mõtlesin, et eks
ma järgmine päev vaatan, mis saama
hakkab. Hommikul, kui toa eest maksma
läksin, oli seal teine administraator, kes oli

Reisikiri
mulle tuttav ka varasematest käikudest.
See oli sama tädi, kes tundis muret kui
2009. aasta suvel mu välitöökaaslane
külmetusega pikali oli ja kellelt ma
kraadiklaasi sain ja kes ohkas kergendatult
ning ütles слава богу, kui palavik alanema
hakkas. Rääkisin talle oma murest, et eile
öeldi mulle, et pean täna lahkuma, kuigi
tegelikult sooviksin nädala lõpuni olla seal.
Tädi vaatas suurte silmadega kõigepealt
arvutiekraani, siis mulle otsa ja ütles, mis
tähendab, et vabu tube ei ole. Ikka saab. Ja
saigi. Nädala lõpuni olingi seal kenas rõdu
ja hommikupäikesega toas.

Uisutamas sai ka käidud...

Lisaks „ei“ ütlemisele armastatakse
Venemaal ka igasuguseid propuskeid ehk
läbipääsulubasid. Mul oli tarvis kohtuda
tudengitega, kes suurema osa oma päevast
veedavad ülikoolis. Seega tuli neid sealt
otsima minna. Uurisin ka ühelt Sõktõvkaris
õppivalt tuttavalt, kuidas ma komi
tudengeid leida võiksin; kas lähen lihtsalt
kohale või kohtume kuskil mujal.
Otsustasin siiski ise ülikooli, soome-ugri
osakonda neid otsima minna. Varasemale
kogemusele tuginedes eeldasin küll, et
valvur nõuab minult propuskit, aga
mõtlesin siiski proovida niisama sisse
saada. Liigselt oma pead selle mõttega ei
vaevanud. Jalutasin lihtsalt korpuse uksest
sisse, andsin oma riided garderoobi ja
läksin edasi. Samal ajal oli just tulnud
laadung arvuteid, mida valvurionu koos
agarate tudengitega kuhugi vedas. Seega ta
oli veidi hõivatud. Vaatasin hetkeks seda
sagimist ja läksin neljandale korrusele, kus

pidavat soome-ugri osakond olema.
Koridorid olid tühjad ja tutvusin
teadetetahvlil oleva infoga ja tegin sellest
pilti. Viimaks leidsin ka kolm komi neidu
klassiruumis loengut ja õppejõu saabumist
ootamas. Rääkisime veidi juttu ja mõne aja
pärast liitus ka nende õppejõud. Alles
pärast paarikümne minutilist vestlust küsis
ta äkki, kuidas ma üldse sisse sain? Kas
mul propusk on? Või keegi juhatas mu
üles? Kui ütlesin, et lihtsalt niisama sisse
jalutasin, oli ta väga imestunud. Kuidas
selline asi võimalik on? Tuli välja, et kui
keegi oleks mu kohalolekust haisu ninna
saanud, oleksin suures jamas olnud. Alates
8. veebrarist pääseb kõikidesse ülikooli
hoonetesse
vaid
rangelt
propuski
olemasolul. Välismaalased, kes ka midagi
salvestavad ja pildistavad on veel omaette
juhtum. Hiljem oma meilboksi vaadates
nägin tuttava kirja, kes oli ka vahepeal
uurinud, mismoodi ma ülikooli pääseda
võiksin. Ta kirjutas, et tegelikult oleks mul
ülikooli pääsemiseks olnud vaja hoopis
mingite kõrgemate institutsioonide kaudu
ametlik luba saada. Aga nagu näha, sai ka
ilma. Ja minumeelest asjad nii käivadki.
Vahel tuleb lihtsalt osata idiooti mängida
ning veidi rumalat nägu teha, küll siis asjad
laabuvad.
Mis ma selle heietamise peale siis ka öelda
tahan? Venemaal käies ei tasu heituda kui
esimese asjana 'EI' öeldakse. Kui kuidagi
ei saa, siis kuidagi ikka saab!
Venemaad vaatas,
J.J.

Eksklusiivne kaader ülikooli infotahvlist !

Raamat
7 Moosese lugemissoovitus
Kõigi plaanide siseseselt on järjejutt „7
moosese raamat“ läinud suvepuhkusele.
Armsaks saanud baltiparuni Donner
von Wetteri toimetamistega jätkame
sügisest. Praegu aga pakume asenduseks
lugemis-soovitusi seitsmelt mooseselt:
1. Mooses
No selline asi, mis minu arust on nagu
üpris ajatu ja huvipakkuv ka nooremale
lugejale, on kindlasti „10 käsku“. Tegu on
suhteliselt lühikese lektüüriga, mida on hea
kaasa võtta ka suvistele väljasõitudele ja
kotti jäätise kõrvale pista. Samuti soovitan
teha ühislugemisi loodukaunistes kohtades,
eelistatavalt mägistes piirkondades, kus on
parem akustika.
2. E. Von Nolcken, Moostes
Minu öökapilt leiab kindlasti Taani
hindamisraamatu. Tegu on küll mahukama
lugemisvaraga, mis nõuab aega ja
süvenemist, aga on seda igati väärt.
Hämmastav ikka, kuidas need taanlased
hindasid! Kriteeriumid olid päris karmid ja
mina, isiklikult, oleksin küll nii mitmeski
kohas paar punkti juurde pannud, aga egas
midagi – põhjamaa rahvas ikkagi.
3. Mohammad, mošees
Eks lugemise valik oleneb igaühe enese
maitsest, aga mina soovitaksin valida igal
juhul piltideta kirjandust. Pilt vaid juhib
tähelepanu kõrvale tähenduselt. Olen isegi
väikest viisi kirjutamist katsetanud ja
tahaksin kunagi avaldada raamatu, kus
pole ühtegi sõna – mõte on juba niigi
selgelt raamatus olemas ja vajub tumeda
sooja lummusena inimese peale.
4. John Moses
Well, mis seal salata. Olen ikkagi
vanakooli mees ja armastan lugeda head
inglise klassikat. „Uhkus ja eelarvamus“,
„Vihurimäe“, „Jane Eyre“ oleksid vaid
mõned näited rikkalikust briti kirjasalvest.
Kui juurde veel küpsist krõbistada ja
lonksuke teed rüübata, on elamus täielik.

5. Mr. Moose
Mina pistan metsa minnes alati taskusse
„Seente välimääraja“. Siis on teada,
kellega tegu on. „Seente välimääraja“ on
sisuliselt nagu seente facebook, kust saab
teada, kes milline välja näeb, kellega
suguluses on ja mis muidu teeb. Kui neid
juba paremini tundma olen õppinud,
tahaksin koostada ka „Seente sisemääraja“,
kus peegelduks iga seene ainulaadne ja
kordumatu isiksus. Seen on rohkem, kui
vaid jalg ja kübar!
6. Eestlane mo sees
Halloo, kas ma olen eetris?
Tahtsin alustuseks küsida, miks raamatutes
viimasel ajal nii vähe kandlemängu
kostab? Varem kostis palju rohkem. Pätsi
ajal näiteks kumisesid Elava Teaduse
köited mulle alati riiulitelt vastu ja
„Kalevipoeg“ laskis hella viit. Nüüd aga:
nii vaikseks kõik on jäänud.
Ei tahagi nagu midagi lugeda.
7. Jaak, moshis
Raamatud, on ägedad, raisk. Vahel ma
täiega võtan mõne raamatu ja lihtsalt loen
selle tropi otsast otsani läbi. Mõni raamat
meeldib mulle nii väga, et tahaksin lausa
kahvli silma torgata. No näiteks „Utiili
põhimõisted ja rakendused“ oli päris hea
tükk hevi ja metalli minu jaoks.
Lugejatega vestles,
Purk ja Moos Sees

Lesung macht Spass !

Laul
Nefa juubelilaul
Kuna kõigil polnud Nefa 20. juubeli
pidustustel ehk märkmikku ja pliiatsit
käepärast ja mälu pole ka ju enda teha,
siis toome siin meeldetuletusena ära
Nefa laulu sõnad. Sõnade autor on Mikk
Siim ja laulu tuleks laulda VLÜ
„Uisulaulu“ sõnade viisil:
Õlu mulksub nurgas tünni sees
Sest nüüd on Nefal pidu käes
;:Näh võta võta lonks
Näh võta võta lonks
Sest Nefal kukkus kümneid kaks:;
Suitsusaunas on meil seitse sinki reas
Aga vihad need on viltu läind
;:Näh võta võta lonks...:;
Sült sülle, kana kaenlasse
Nüüd tuleb minna pidusse
;:Näh võta võta lonks...:;
Põrsas ruigas täitsa üksinda
Sest siga temast küll ei saa
;:Näh võta võta lonks...:;
Keegi keldris juba tukub vist
See on meie noorim folklorist
;:Näh võta võta lonks...:;
Jälle tühjaks sai üks õllevaat
Aga lauda veeres viski laar
;:Näh võta võta lonks...:;
Äkki lendas lakke suitsu lest
Ja üks noppis seeni habemest
;:Näh võta võta lonks...:;
Keset tuba uitab ringi paar,
Ise arvab, et on kaerajaan
;:Näh võta võta lonks...:;
Nüüd hakkan ma alles taipama,
Vist ongi see etnoloogia
Näh võta võta lonks
Näh võta võta lonks
Vist ongi see etnoloogia.

Näide sellest, kuidas laulda laulu.

Test
Test
Nüüd lugege oma punktid kokku:
Pahatihti arvatakse, et humanitaarid on
ühed ebarealistlikud isendid, kes
poliitikast tuhkagi ei tea. AFEN nii ei
arva. Ja tõestab seda kohe teilegi.
Pliiatsid näppu! On AFENa poliittesti
aeg!
1. Koalitsioon on...
A Erakondade liitumine valitsuses -1p
B Ohtlik haigus Lõuna-Aafrikas -2p
C Populaarne laul Gröönimaal -3p
D Inimese seedeelundites tekkiv ferment
-4p
2. Poliitik on...
A Poliitikaga tegelev isik -1p
B Pisike näriline Sahara kõrbes -2p
C Mölapidamatuse all kannatav inimene
-3p
D Kommionu -4p
3. Uus riigikogu valitakse...
A Iga nelja aasta tagant -1p
B Iga kolme meetri tagant -2p
C Iga 53 minuti tagant -3p
D Seitsme maa ja mere tagant -4p
4. Eesti Vabariigi valitsus asub...
A Tallinnas, Toompeal -1p
B Nurga taga -2p
C Honolulu saarel puhkusel -3p
D Kurat teab kus -4p

0 või vähem punkti
Nii vähe pole võimalik saada. Parem
minge magama ja vaadake see ankeet
homme uuesti läbi.
6 punkti
Teeb lausa südame soojaks, et leidub
teiesuguseid poliitikast huvitatud inimesi.
Jätkake samas vaimus, sest just Teist võib
saada uus sotsiaalse sidususe minister!
7-13 punkti
Midagi te poliitikast teate, kuid võiks enam
kätt pulsil hoida!
14-20 punkti
Teie teadmised poliitikast on küll
võrdlemisi piiratud, ent tõenäoliselt saate
Te elus ka ilma poliitikata hakkama.
20-24 punkti
Poliitikast ei tea Te mitte kui midagi. Ent
muretsemiseks pole põhjust: kuulute
tugeva enamiku hulka.
25 ja rohkem punkti
Olete lootusetu. Vähe sellest, et Te
poliitikast midagi ei tea, Te ei oska ka
arvutada.
Testis: Pea Hobu

5. Mart Laar on...
A EV ekspeaminister, ajaloolane -1p
B Viimane mohikaanlane -2p
C Ansambli Hoveri-Covery mänedžer -3p
D Loll -4p
6. Isamaa ja Res Publica Liit on...
A Erakond, kes omab Riigikogus 23 kohta
-1p
B Setumaal levinud nutulaul -2p
C Kuritegelik, väljapressimistega tegelev
grupeering -3p
D Reality-show Kanal 2-s -4p

Indiana Jones – aktiivne nii humanitaarteadustes kui poliitikas!

Reportaažilaadne toode
Helsinki Nefal külas –
muljeid ja meenutusi
Aprilli alguses otsustas Tartu Nefa teha
külastuse Helsinki Nefale. Reisile läksid:
Liis, Katre, Reesi, Kata, Ave. Reisilt
tulid tagasi: Liis, Katre, Reesi, Kata,
Ave. Mis on Soome? Keegi ei tea. Ei tea
meiegi, kuid vähemalt püüdsime seda
küsimust välja selgitada.
Kuidas soomlased meid proovile panid...
Ega soomlastega niisama sõbraks ei saada.
Alustuseks peab sõbrustajal endal kõva
tahtmine olema. Soomet eraldab Eestist
Soome laht ja sealt on väga raske üle
saada. Peab laevaga minema. Reisuks tuleb
aga pakkida ja see on väga keeruline ja
tüütu tegevus. Tuleb mõelda, mida selga,
suhu ja jalga panna. Kui selle tegevusega
ühele poole saadud, võib siiski üritada
laevale pääseda.
Helsinkis viidi meid alustuseks etno- ja
folk õppetoolidesse, kus tutvustasime oma
lõputööde teese või üldisi uurimissuundi.
Umbes poole tunni jooksul testiti meie
akadeemilist võimekust nii mõnegi kandi
pealt. Järgnes füüsilise koormuse test –
kõndisime läbi linna Ylioppilastalo juurde,
kus pidime oma seljakottidega kuhugi väga
kõrgele ronima.
Õhtul tuleproov jätkus. Prooviti järele
söögi- ja joogitaluvus ning alles siis, kui
Saarikoskiga täidetud karikas 3. ringi tegi,
jäid võõrustajad tulemusega rahule. Kostis
rõõmsat soomekeelset pominat.
Õhtul üllatajaks oli välkviktoriin, mis testis
meie üldist silmaringi ning põhjustas suuri
lahkarvamusi võistkondade seas. Lõunamaiselt kuumaverelised eestlased oleksid
hispaania rahvuslooma üle pea karvupidi
kokku läinud. Selle kadalipu läbinud, lasti
meid lõpuks õhtusele unele. Soomes peab
pidevalt valvel olema, sest iial ei tea, millal
järgmine katsumus sind tabada võib.
Roskapussimies – müüt või tegelikkus?
Nefa-Helsinki on küllaltki sarnane Tartu
Nefaga, samas väikeseid erinevusi võib
ikkagi leida. Nefa-Helsinki hallituses on
kaheksa inimest, täpselt kaks korda

rohkem kui meil. Sarnaselt Tartu Nefaga
on ka seal igal juhatuse liikmel oma
tööülesanne. Igaüks vastutab millegi eest.
Niisiis on Nefa-Helsinki hallituses kaheksa
ametiposti: esimees, abiesimees, mitmed
teised ametid ning roskapussimies.
Viimane ametipostidest on ehk kõige
kummalisem. Ka esmane kokkupuude
roskapussimiehega oli natuke kentsakas
(samas kõik uus on alguses kentsakas).
Tegemist oli esimese ehk reedese õhtuga,
olime soomlaste ylioppilastalos, veetsime
meeleolukat õhtut maitsva ruoka ja
juomaga, meeli köitis põnev viktoriin.
Mäletan, et istusin rahulikult laua ääres,
rääkisin juttu, kui järsku kuulsin
kamandavat
häält:
„Roskapussi,
roskapussi...“ Mustad-valged prügikotid
välkusid-sahisesid. Kuigi mu soome keele
oskus on päris heal tasemel, ei suutnud ma
selles virr-varris kõigest aru saada. Küsisin
enda kõrval istuvalt Kankaanrantalt
selgitust. Kankaanranta vastas: „See on
roskapussimies. Tema vastutab pärast pidu
roska, siivousi ja üldse huone eest. Aga kui
ta tahab enne juhla lõppu ära minna, tuleb
ta kas või juhla keskel oma roskapussidega
ning käseb kõigil koristama hakata.“
Roskapussimies tõesti teadis, mida peab
tegema: ta andis kätte roskapussisid,
kordas pidevalt, et roska läheb pussi, võttis
vastu täitunud roskapussisid. Kõik
tõepoolest toimis... Pärast seda õhtut oli
roskapussimies üks mu lemmikutest,
laulsime koos isegi The Doors’i „Alabama
Song’i“.
Roskapussimies
demonstreerimas
soome kerget
hommikueinet:
paar muna, kurk,
porgand, värske
saiake, sepik
juustu ja
vorstiga,
kartulikrõpsud
kastmega,
näkileib
tomatiga, õun,
paprika, apelsin...

