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Karl-Erik võtab sõna:
Hiljuti

arhiivis

huvitavale

käies

Bionurk. Ahvenast.

sattusin

dokumendile,

mis

väitis, et esimesed katsed Eestis
pärisorjust kaotada tehti juba 15.
saj. Paraku leiti iga kord pärast
taolist aktsiooni pärisorjus taas
üles. Viimane ebaõnnestunud katse
tehti 1795. a, kuid siiski sattusid
uljad seenelised Valgamaa metsas
redutava pärisorjuse peale.

Ahvena (Perca fluviatilis) osad:
a – tõukeuim, kohastunud eluks kultuuriteaduste ookeanis.

Alles 19. sajandi alguses valitseva

c - saba, iga kala identiteedi alus. Vaalad ja haid on ainult kalade

suure segaduse käigus õnnestus

viletsad varjud, sabaga imetajad.

temast

d – need ülemised uimed, rudiment 80ndate punkliikumisest, kui

jäädavalt

lahti

saada.

Kinnitamata andmetel olevat aga

toimus kalade ühislaulmine „Vägivald roki vastu!“

hiljemgi

h – lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, saba.

pärisorjust

siin-

ja

sealpool Eestis nähtud.

i – kalade kõhualune on, nagu jooniselt näha, pehme ja sile.
p – ala, mis jääb kalade parempoolse esiuime alla, sisaldab endas
vanemat verisooni exceli tabelist. Hädavajalik vee sees
orienteerumiseks.
r – kalade ribid on, võrreldes inimese omadega, pisikesed. Nende
kohta võime öelda luud (luukesed).
s – lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, lülid, selg.
v – ahvena kõige alumisem uim, sellega lööb kala vajadusel

Karl-Erik

mõtisklemas

poegade raskest elust.

eesti

talu-

lupsu.

Tunne nefisti !
nii

Piret Voolaid

särav

kui

keeleteaduse
Piret

Voolaid

(40)

on

Eesti

Eduard
või

kirjandusteaduse

Vääri

Peeter

loengud.

loetud
Oleski

„Rahvaluulet

Kirjandusmuseumi folkloristika osakonna

õpetas meile esimesel kursusel professor

teadur

rühma

Eduard Laugaste, kes selleks ajaks oli oma

asutajaliikmetest. Afen uuris, kuidas Piret

igasuguse karisma pehmelt öeldes kaotanud.

jõudis

millisena

Vanust oli tal ju üle 80 aasta. Loenguid pidas

mäletab ta NEFA tegemisi ning millega

ta enamasti koos assistent Marju Kõivupuuga.

täpsemalt praegu tegeleb.

Mäletan väga eredalt esimest talvist sessi ja

ja

üks

Tartu

folkloristi

NEFA

radadele,

mõtles

rahvaluule kursuse eksamit. Ma mäletan

keskkooli lõpupäevil, et peaks tegelema eesti

eredalt, et üks punkt eksamiküsimustes oli

keele kui võõrkeele õpetamisega venelastele.

linatööd ja linakoristus. Marju Kõivupuu ja

Sellel oleks olnud väga praktiline väljund

Eduard Laugaste võtsid seda eksamit koos

„Miks oli eesti keele õpetamine venelastele

vastu. Mina rääkisin oma jutu ära, jõudsin

mulle nii hingelähedane? Me elasime Ahtmes

selle linakoristusega lõppu, kui vahepeal

ja olime oma majas ainus eesti pere. Kõik

tukkuma jäänud Eduard Laugaste ühtäkki üles

meie hoovi lapsed olid venelased. Vene keel

ärkas. Ärkas üles, raputas ennast ja küsis:

tundus mulle täieliku pudikeelena ja ma

„Oot-oot-oot,

hakkasin neile liivakastis vastu pudikeelt

kõigepealt tehti?“ Marju pilgutas vaikselt

rääkima – ma ei saanud neist absoluutselt

silma ja sosistas: „Võta rahulikult, räägi

aru, aga õige pea õppisin vene keele ära.

uuesti!“ Hakkasin aga otsast peale rääkima,

Mäletan, kuidas ma ema käest küsisin, miks

iga etapi juures Laugaste küsis: „Aga

meie ei või olla venelased, miks meie peame

järgmisena mis tehti?“

eestlased olema. Selline lapse äng oli olemas

faasi uuesti rahulikus tempos arusaadavalt

küll ja tagantjärele mõelda võis see olla üks

ära rääkisin, ütles Laugaste mulle lõpuks

alateadlikke

hiljem

väga väärikalt ja kiitvalt: „Teie oskate lina

kaalusin tõsiselt võimalust venelastele eesti

koristada. Teie võite küll mehele minna!“

keelt õpetada. Ma olen mõelnud, et tagasi ma

Selline iseenesest meeldejääv kogemus ei

ju Ida-Virumaale ei läinud, aga mõnes mõttes

saanud küll kuidagi noort inimest folkloristi

on folkloristitöö samuti missioonitundlik. “

radadele juhatada.“

Kuid siiski valis ta erialaks eesti filoloogia.

Esimese kursuse lõpus oligi Piret valinud

Sealjuures rahvaluulehuvi seda ei ajendanud,

soome-ugri eriharu. Kuid folkloristika hakkas

sest kooliajast ei mäleta ta rahvaluulest

erialana põnevana paistma juba esimesele

midagi.

Ka esimese kursuse üldainetest

kursusele järgnenud suvel: „See krõps käis

polnud sissejuhatus rahvaluulesse kaugeltki

alles suvel, kui oli suurepärane võimalus koos

Ida-Virumaalt

pärit

ajendeid,

olev

miks

Piret

ma

aga

linakoristus,

mida

Kui mina siis iga

Tunne nefisti !

Tiiu Jaagoga olla välitöödel Kullamaal, Ristil

Oma roll oli mõistagi ka Tartu NEFA

ja Vormsil, ühesõnaga Lääne-Eestis. Lääne-

loomisel. Kursus, kes oli loonud sidemed

Eestiga on mul üldse tore suhe, sest mu ema

Helsingi NEFAga, oli just lõpetanud ülikooli,

ja vanaema on Hiiumaalt pärit. Seepärast

seetõttu jäi suhete hoidmine Pireti kursuse

hakkab mul alati Läänemaale jõudes süda

ülesandeks. Tollane teine kursus proovis

teistmoodi põksuma. Tiiu analüütilisus ja aine

niisiis taolist organisatsiooni ka Eestis luua.

vahetu selgekstegemine – siis ma märkasin

„1990. aastal oli selline ajalooline situatsioon

esimest korda, et rahvaluule on tegelikult asi,

ka, et see oli meie jaoks sõna otseses mõttes

mida me ise iga päev läbi elame ja enda sees

tõeline

kanname. See on hästi põnev, kui sa seda iga

välissuhteid ei olnud. Ja

päev oskad ise märgata. See hetkesus või

väga tore väljakutse proovida läbi hilisem

tänapäevasus,

kaasneb,

täiskasvanu erialatöö minimudel. See oli

hakkas mind võluma.“ Pireti folkloristiks

kindlasti hästi kasulik. Kui me seal NEFAs

kujunemisel on oluline roll kindlasti tema

juba olime, siis ma olin juba üle tulnud

juhendajal Arvo Krikmannil.

rahvaluulesse ja

Muide, hoolimata sellest, et Eduard Laugaste

põnevamaks.“

sissejuhatus

pakkus

Piret oli algusaastail ka Tartu NEFA sekretär.

selliseid kogemusi, mida tudengil esimesest

NEFA olulise rollina näeb ta väljakutseid ja

kursusest ei peaks olema, tuli nende kursuselt

kogemusi tulevase teadustöö suunas. Selleks

päris palju folkloriste (nt Anneli Baran, Mairi

andis

Kaasik, Risto Järv). „Võib-olla vallandaski

VanaVaraVedaja, milles ilmus esialgu ka

see meis trotsi ja tahte midagi muuta.“

tegevfolkloristide artikleid. Nefakatel endil ju

mis

folklooriga

rahvaluuleteadusesse

piiride

ületamine.

siis

väärtusliku

Ega

neid

NEFAga kaasnes

läks

igas mõttes

võimaluse

näiteks

selleks ajaks ise midagi väga suurt kirjutatud
ei olnud. Kuid VanaVaraVedajal oli sisult
sarnasust praeguse Afenagagi. Esimestest
VanaVaraVedajatest saame ju lugeda ka Arvo
Krikmanni

luuletusi

ning

intervjuusid

varasemate

võimaldasid

kokkupuudet

sealgi

uurijatega.

on
Veel

tegevuurijatega

NEFA istjad. „Need olid kohtumisõhtud
tegevfolkloristidega. Ma mäletan, et Ülo Valk
oli üks külaline ja kes seal kõik järjest olid.
Noortele oli muidugi väga hariv näha neid
Piret ja mõistatuste kartoteek (1995)

folkloriste teisest küljest.“ NEFA aga paistis

Tunne nefisti !

oma algusaegadel just teadusliku tööga silma.

lihtsalt tõeliseks ja tõsiseks, suund on tööle ja

„Kui meie alustasime, siis mõnes mõttes andis

perele, ning siis ei olegi aega enam sellises

NEFA

noorteorganisatsioonis kaasa lüüa. Paraku on

võimaluse

kontaktideks,

tollastes

ka

akadeemilisteks

oludes

saada

ka

seda elu näidanud. Kindlasti olime kõik väga

erialakirjandust, mida Nefa kaudu imbus

rõõmsad,

mujalt. Või ka see algne aeg, kui Nord Nytt oli

hinguseleminekut NEFA taaselustus, ja lausa

NEFA ajakiri, kus avaldasid töid ka eesti

rõõm on näha, et nii aktiivselt. Tõesti, see

tegevfolkloristid. Ega neid võimalusi tookord

taassünd on mõnes mõttes fenomenaalne.“

nii väga ei olnud, meie endi folklooriajakirjad

Pireti uurijategevus on paljuski mõjutatud

Mäetagused ja Folklore alustasid ilmumist

sellest, kuidas ta ennast või oma lähedasi

alles 1996. aastal, praegu on koostööprojekte

folkloorikandjana tajub, näiteks on teatud

rohkem ja avaldamisvõimalused kindlasti

teemade juurde juhatanud isiklikud lapsed.

palju avaramad. Vaieldamatult sidus noori

„Lastefolkoori ja koolipärimusega tegelemine

folkloori- ja etnoloogiahuvilisi ka ühine

on kindlasti ka sellest palju inspireeritud, et

seltsielu, aga samas olen ikkagi seda meelt, et

omal lapsed kodus on. Sest kui laps käib

kui ainult seltsielu pärast koos käia, siis see

näiteks lasteaias, siis sa tahes-tahtmata näed,

võib-olla kaua ei kesta.“ Nii korraldas NEFA

kui

seminare ja konverentse ning ka reisidel olid

lasteaed tänapäeva Eestis. Ühest küljest seal

alati ühisseminarid.

näiteks

õpetatakse folkloori, see on õppekavas,

Vilniuses ja Kaunases, Helsingis ja Turus,

rahvakalender on lasteaias rohkem au sees

Prahas ja Uppsalas. NEFA-l oli muidugi

kui kusagil mujal. Ja teisalt muidugi laste

teisigi toredaid üritusi, millest on meelde

endi elus pärimus ja kuidas need kaks

jäänud näiteks viienda juubeli tähistamine

omavahel tasakaalus on. Mida laps lasteaias

Arstide Liidu ruumides. „Tavaliselt valmistati

õpib ja mida ta koju toob ja kuidas ta siis oma

ka eeskava ette, et ei oleks niisama igavat

elus seda edasi arendama hakkab, see kõik on

istumist. Lavastati näiteks mõni näidend ...

nii

Mäletan,

Kirjandusmuuseumisse

et

NEFA käis

vahepeal

olid

NEFA-l

kui

pärimuserikas

põnev.“

pärast

ja

1993.

vahepealset

folklooririkas

on

aastal,

kui

Piret

(tollal

küll

Eesti

pudruõhtud. Ühte ma mäletan küll, Mari-

Keele Instituudi alla kuulunud) parömioloogia

Anne juures, kui ta veel Vaksali tänaval elas,

töörühma tööle läks, hakkas ta kopeerima

seal Tähtvere ääre peal. Suur pada putru tulel

1992. aasta koolipärimuse kogumisvõistlusele

ja nefakad jaol. Need olid hästi vahvad ja

saadetud

toredad istumised ja olemised.“

uuemaid mõistatusi. „Ma mäletan, kui ma

Endiste nefakatega puutub Piret palju kokku

hakkasin mõistatusi ja Armeenia raadio

juba erialaselt. „Aga teatud ajal läheb elu

küsimusi kopeerima, siis oli hästi hea tuttav

lühivorme

ja

süstematiseerima

Tunne nefisti !

tunne, sest kooliajal olin nendega kokku

käia ja lõpuks võid naljaga pooleks isegi

puutunud. Ka mu oma emal-isal oli kodus

uskuma jääda mitmele poole jäädvustatud

selline album või märkmik, kus neidsamu

sõnumit „Tühi sein on kole sein“.

Armeenia

Mitmesuguseid

raadio

mõistatusi

või

leidus

väärtusotsustusi

kohtab

äärmiselt palju. Seesugune aines leviski ju

sillaalustel seintel küllaga, olgu siis „Sa oled

nõukaajal albumitraditsioonina, trükis neid ei

see, mida sa lood“ või „Elu on lill, ainult

olnudki.

vahva

kasta“. Paröömilist elementi on palju, 1997.

äratundmine ja üllatus, et kas tõesti võib

aastast pärineb Tartu seintelt tekst „In graffiti

inimestel

veritas.“ Teatud rahvapärast tõde väljendab

Siis

oli

jälle

olla

tegelemine.“
kõrvutamine

selline

elukutseks

1992.
15

aasta

aastat

nendega
materjalide

hiljem

kogutud

grafiti kindlasti.“
Oluline osa Pireti tööst on ettekannete

koolipärimusega on põnev ja näitab kaasaja

pidamine,

ainese muutumist.

folkloori

mõistatuste

andmebaaside

tutvustamine

ja

õpilastele.

spordifolkloor.

„Emakeelepäevadelt on meenutada mõndagi

Spordipisik on tal juba lapsepõlvekodust.

naljakat. Kui alustan oma juttu küsimusega,

„Kui mina näiteks korvpallivõistlustel käin,

et miks peetakse meil just 14. märtsil

siis mind ei huvitagi niivõrd see, mida

emakeelepäeva, on väga sage laste vastus:

sportlased füüsiliselt platsil teevad, kui see,

„Siis

mis kogu võistluse ümber toimub. Alates

kasutusele.““ Näiteks seda, mida tähendab

uskumuskombestiku

kuni

Metsatölli nimi, ei oska põhikooli kuulajad

fännikäitumiseni välja. Pealtvaatajad ise ei

sageli ära arvata, isegi kui nad on vahetult

ole ju tavaliselt sportlased, vaid ikkagi

enne videos näinud ja kuulnud ansambli

inimesed meie kõigi hulgast.“ Sellekevadiste

(regivärsilisi) laule, milles on hunditeema

sündmuste järel tekkinud Andrus Veerpalu

sees. Vanemast folkloorist võetud peitesõna

facebook'is

pole enam kõnekas, kui see on uues

Piretile

pakub

toetajaskond

huvi

ka

rituaalsusest

on

nagu

võeti

esimest

korda

eesti

keel

usuliikumisele sarnanev nähtus, mis ei jäta

kontekstis ja omandab uusi tähendusi.

folkloristi

väärt

Pireti hobid langevad praeguses elujärgus

uurimisaines. Muude tööde seas on Piretil

sageli kokku ettevõtmistega, mis haaravad

praegu käsil artikkel Tartu grafitist ning selles

terve

leiduvatest vanasõnadest ja ütlustest: „Me ei

naudingut

kohta just neid vanasõnu, mida leiame eesti

pühapäeval üles ja mõtleme, kuhu võiks täna

vanasõnade akadeemilisest väljaandest, aga

minna, sõidame Luke mõisasse, sest seal

vanasõnaparoodiaid.

polegi varem käinud. Siis teeme selle retke

külmaks

ja

oleks

autoriaforisme

või

ütlusi on küll ja küll. Tasub silmad lahti ringi

pere.

Suvisel
rattasõit:

ajal

pakub

„Näiteks

tõelist
ärkame

teoks ja oleme õhtuks kogemuste ja elamuste

Tunne nefisti !
võrra rikkamad, silmaring on sirutatud ja üks

ja selle toimimisest,, kuid teisiti kui meie omal

Eesti paik on jälle meie jaoks kaardistatud. Ja

ajal folkloori või rahvaluulet koolis õppisime.

arvuti taga lössi vajunud keha on 40–50

Et see tõesti ei ole mingisugune hall igav asi,

rattakilomeetri vältel turgutust saanud.“ Tore

vaid see ümbritseb meid iga päev ja me oleme

on veel reisimine, mis pakub „mõnusaid

nii tugevalt selle sees. Kui meie traditsioone

argirutiinist väljarebimise hetki“. Veel on

ja repertuaari mõtestada, räägib see meist

hobiks fotograafia. See huvi tekkis samuti

üsna palju põnevat nii ühiskondlikus plaanis

lastega seoses ja on omamoodi folkloristi

kui üksikisiku tasandil.“

professionaalne

hetki

Üks oluline elutähis sai Pireti elus mööda sel

jäädvustada ja tajuda ümbritseva muutumist.

suvel, kui ta kaitses oma doktoritöö tänapäeva

„Kui jõuaks selle pildikogu keegi ära ka

mõistatustest. See oli küll ühe pingelise aja

korraldada,“ naerab Piret.

lõpp, mil korraks tundus, et elutöö on tehtud,“

kretinism,

soov

naerab ta. Tulevikuvõimaluste kohta jääb ta
põnevusega ootama, mis elu toob. „Annan
endale aru, et baleriiniks ja kosmonaudiks ma
enam ei saa, või mine tea. Realistlikum on
kindlasti

see,

kirjandusmuuseumis,

et

töötan
kolistan

endiselt
koos

Lilla

Daamiga muuseumi koridore ja arhiive
mööda ringi ja eks ma ikka uurin ja kirjutan
ka.“
5 soovitust edaspidiseks:
Barcelona, Sagrada Familia (2008).
Folkloristikat võiks tema meelest õppida iga
inimene. „Tegelikult on see äärmiselt rikas
traditsioonide maailm, mida inimene kannab
ja mida ta ei pruugi märgata, kui ta seda
enesele ei teadvusta. Viimane suurem projekt,
millega olin seotud, oli lasteaiapärimuse
kogumise

võistlus.

Õpetajatelt

saadud

tagasiside on olnud väga tänuväärne. Nad on
ka ise pärimuse enda jaoks teadvustanud. Ma
arvan küll, et ei ole üldse halb, kui iga
inimene omandaks algteadmised rahvaluulest

1. Lugemissoovitus?
Viivi Luige „Varjuteater“ (tänu mõnusatele
sametkaantele
on
see
ühtaegu
kompamissoovitus).
2. Vaatamissoovitus?
Joan Miró sürrealistlikud taiesed.
3. Nuusutamissoovitus?
Värskelt ahjust võetud kaneelilõhnaline
õunakook.
4. Kompamissoovitus?
Meie pere lemmiklooma – pässi (uurige ise
välja, kes on päss!) – pehme karva
sasimine.
5. Lemmikkala?
Lai ja lapik lest – igas variandis.

Sport

Kohalikus pubis jälgiti põnevusega Brasiilia vs
Tundra jalgapallimatši. Brasiilia poolt olid Ergo
ja Kristjan, Madise ja Kaisa sümpaatia kuulus
Tundrale. Üks vaataja jäi erapooletuks.

Kohtunike otsust lindikava eest ootab Põlva
noorte tantsuklubi „Batoonike“.

Ausatele sportlastele mõeldud dopingu pistis
nahka reibas portree Sigismund III tädist.
Tundra-Brasiilia
üllatasid Paavotki.

jalgpallimatši

tulemused

Tartu Nefa uus juhatus kaalub lennutehnika
soetamist FC Nefa parema mobiilsuse huvides.
Pingelises jalgapallisimultaanis
Ergutuskoor Chungarebisid juhtima Helleka ja Kaija. Changat laulmas.

Triatlonis
hämmastavalt
hea
tulemuse
saavutanud Jaanikale aplodeeriti restoranis
„Zavood“ veel kaua.

Kreeka-Rooma maadluses haaras Sigrid Helleka
oma raudsesse embusesse.

Spordi-eri
Eesti hämmingunägude meister:
Kaisa Sammelselg
AFENa staarfotograaf ulatab Eesti
hämmingnägude meistritiitli pidulikult
Nefa värskeimale toetajaliikmele Kaisa
Sammelseljale. Toome teieni parimad
palad tema WTF-nägudest.

Soovime Kaisale tuult
tiibadesse rahvusvahelisel
WTF-nägude meistrivõistlusel, mis sel hooajal
toimub Portugalis!
Ühtlasi teatame, et
meie võiduka
naissportlase
toetuseks on
moodustatud
fännklubi „Ale-aleale-ale-Alehandro“.
Sportlase toetuseks
võib kanda raha
Nefa pangakontole.

Nagu 2 tilka vett:

Ene Ergma –
Riigikogu liige

Kristin Kuutma –
etnoloog

Dishain
AFENa ilunipid:
Moepolitseinikud Eda Imes ja Lutti
annavad headele lugejatel nõu, kuidas
vinks-vonks välja näha. Analüüsil
kasutati visuaalseid meetodeid etnoloogias.

Värsketel ja väärtuslikel, soolisesse
vähemusse kuuluvatel Nefa tegevliikmetel soovitame minna ilunippe
pinnima vastavasse kabinetti, et teada
saada, milline peaks välja nägema üks
õige professor.

Näete, poisid, tüdrukud juba astuvad
esimesi sammukesi õppejõu jälgedes:

Kahekordne Eesti meister keskkooliväitluses, Treffneri kuldmedalist ja
Tartu Ülikooli cum laude, endine Tartu
Nefa Rühma esinaine, Eesti Väitlusseltsi
keskkooliväitluse juht ning YFU Eesti
juhatuse liige Sigrid Solnik teab, et
juulselakk peab igal välitööl kaasas
olema.

Mis sobib kollaste sukkadega? Aga
loomulikult kaks kollast melonit! (üks
kummagi jala jaoks)

Eda Imese ja Lutti
eriline moemedal läheb
aga Katrele, kes
ootamatust moekombinatsioonist, vino
frizzante, pelmeenid ja
pizza, väljus võitjana.
Palju õnne!

Raamat
Lugemissoovitusi AFENa lugejatele:
1. "Iga naise abiline AUTOprobleemide
korral" Bridget Kachur.

Just see raamat on iga nefisti unistus:
milline normaalne folklorist-etnoloog siis
oma igapäevaelus ikka autoga kokku
puutub? Aga mida teha, kui informandil on
juhtumisi autoga probleeme ning see üks
hetk seisab sinu ja tolle harukordse
novellilaadse muinasjutu vahel. Appi tõttab
iga nefisti kohustuslik raamat! Siit saad
teada, mida tähendavad need müstilised
numbrid armatuurlaual, õpid vahet tegema
hodo-, tahho- ja spidomeetril. Ning kui
auto tagaosast kostuvad veidrad helid, ei
ole vaja haarata diktofoni järele, et
huvitavat heli kaaslastega hiljem Zavoodi
laua taga analüüsida. Piisab sellest, et
võtad lahti oma imeraamatu leheküljelt
172, teed kindlaks, kas heli meenutab
tagasilööki, undamist, lõginat, plärinat või
turtsumist ning tegeled probleemiga. Elu
pole kunagi nii lihtne olnud! Osta see
raamat homme ja saad kaasa auto
kleepeka!
2. "Kodutööd" Johan Näsström ja
Hanna Erixon
Arvustuse kirjutaja
võib käsi südamel
kinnitada, et kodutöid
võib
edasi
lükata.
Normaalne
inimene ei raiskagi
oma aega tolmurullide tagaajamisele
ega
krohvitükkide
pärast
põdemisele.
Mida aga teha, kui on

vaja jätta head muljet? Mida teha, kui külla
tahab tulla see ebameeldiv koristusfriigist
sotsioloog? Ära muretse! Võta riiulist see
raamat ja pool on juba tehtud! Tänu sellele
võrratule raamatule saab iga lugedaoskav
ja piltenägev inimene aru, mis vahe on
lameda peaga rihveldatud ehitusnaelal,
rihveldatud
peitpeanaelal,
lakitud
telefoninaelal, karastatud terasnaelal ja
kaksikpeanaelal. Veel peidab raamat endas
elulisi tõdesi - nagu millises suunas pintslit
tõmmata,
kuidas
käituda
lekkiva
tualettpotiga ning kuidas komplekteerida
oma tööriistakasti. NEFA toimetus ei
suutnud kahe-päevase koosoleku järel leida
ühtegi põhjust, miks seda raamatut ostmata
jätta.
3. "Õppimine kõrgkoolis - tudengi
käsiraamat" Kathleen McMillan ja
Jonathan Weyers
Oled neljandat
aastat ülikoolis
ega saa ikka aru,
mis värk käib?
Mis toimub?
Miks
ometi
jõuab see raamatusoovitus kõikide lugejateni nii
hilja?
Küllap
jumalad on nii
tahtnud,
nüüd
oskame
seda
teost rohkem hinnata. Ostke endale see
raamat ning teie õppeedukus tõuseb
märgatavalt. Tänu sellele raamatule saad sa
lõpuks teada, mis mõte on testidel ja
eksamitel, kuidas mõista graafikuid, kust
osta õpikuid ja palju muud. Lõpuks ometi
saad sa aru, mida oodatakse tudengilt
loengus - kasuta loengus käsitletud teemat
märkmete tegemiseks. Kuid oh häda! Mida
on vaja märkmete tegemiseks? Õnneks
annab raamat vastuse ka sellele, leheküljelt
120 leiad, et sul on vaja paberit, pliiatsit,
markereid, taskuarvutit ja sõnaraamatut.
Selle mahuka teatmeteose abil saad ära
kategoriseerida ka kõik oma õppejõud, kas
nad on pigem meelelahutajad, uinutajad,

Raamat/ Sotsiaalne eksperiment
laialivalgujad,
pomisejad,
sebijad,
tehnofännid või egotsentrikud. Muidugi ei
jäta see raamat sind üksinda, vaid annab
soovitusi, kuidas eri tüüpi õppejõududega
käituda. Sellest kõigest aga lähemalt juba
lehekülgedelt 126 ja 127. Doktorikraad
pole kunagi varem nii lihtsalt tulnud.
4. "Sünnimärk kui saatuse hoiatus"
Kindlasti on
iga nefisti peas
trummeldanud
küsimus
kuidas
teha
vahet
informandil ja sarimõrvaril.
Nüüd on meil
olemas vastus
- vaata talle
näkku.
See
imeline raamat
seletab lihtsalt ja loogiliselt, kuidas
sünnimärgid meie elusid mõjutavad.
Näiteks kui sul on sünnimärk ninajuurel
või kulmu peal, saaks sinust väga hea
diplomaat
või riigitegelane.
Muud
saladused peavad lugejad inimesed ise
sellest
raamatust
välja
võluma.
Nõrganärvilised võiksid küll lugemisest
hoiduda, sisaldab raamat ju endas üsna
radikaalseid väiteid, näiteks: "Homodele
avaldavad mehe näos olevad sünnimärgid
samasugust mõju kui naise näos olevad
märgid normaalsetele meestele". Kes
julgeb aga lugeda, ei pea pettuma. Maailm
ja inimesed muutuvad iga päevaga aina
lihtsamaks.
Raamatuid luges
- Kata Lüsaator

Sotsiaalne eksperiment:
Osaleva vaatlejana Nefas
Nefaga liitumine ei ole midagi, mida
tasuks võtta kergekäeliselt. Seepärast
ongi 2011. aasta kevadsemestrist alates
Tartu Nefa Rühma koosseisus lisaks
auliikmetele, tegevliikmetele ja toetajaliikmetele ka osalevad vaatlejad. Mida
vaadeldi? Miks? Ja mis sellest kõigest
välja tuli, uuris AFEN.
Osalevad vaatlejad on potentsiaalsed
tegevliikmed, kes ühe semestri jooksul
võivad osaleda kõigis Tartu Nefa
tegemistes,
olles
vabad
tavalise
tegevliikme argikohustustest (liikmemaksu
tasumine ja koosolekutel hääletamine).
Semestri lõpul otsustatakse, kas soovitakse
Nefa liikmeks astuda või sellest
ettevõtmisest loobuda. Etteruttavalt võib
öelda, et esimesest laarist osalevatest
vaatlejatest leidis Nefa endale neli uut ja
vahvat liiget. Seega osutus sotsiaalne
eksperiment igati edukaks. Allpool
tutvustamegi neid nelja uutliiget ja küsime
lühikesed kommentaarid nende osaleva
vaatluse perioodile parimas malinowski
stiilis.
Küsimused:
1. Osaleva vaatluse perioodid võivad
kesta aastaid, nõudes korduvaid
külastusi
uuritavate
kogukondade
juurde. Kui piisav oli üks semester
Nefasse sisse elamiseks?
2. Millistes situatsioonides Nefa tegemisi
jälgisite?
3. Nii, refleksiivselt, kuidas hindate oma
mõju Nefale?
Liset Marleen Pak:
1. Üks semester Nefa osaleva vaatlejana
läks lausa lennates! Sisseelamisel muidugi
oleneb, mis üritusi korraldatakse ja kus
saad võimaluse n-ö pildile jääda. Õnneks
avanesid mul mõned head võimalused, nt
saiakeste küpsetamise näol:) Ühest
semestrist küll ei piisa, et kõikide nefakate

Sotsiaalne eksperiment
näod ja nimed meelde jätta ning sealjuures
ka ise meeldejääv olla, aga see ongi pikem
protsess, mida saab edukalt jätkata juba
täisväärtusliku tegevliikmena.
2. Esimene Nefa-üritus oli minu jaoks
sinimustvalge pidu Kata juures. Sellel olin
tõesti rohkem jälgija, sest kõik olid nii
uued ja huvitavad. Kevadisel peo jaoks
Raadil andsin ka oma panuse, seega sain
aidata ja jälgida korraga:)
Muidugi pean tunnistama, et olen Nefa
liikmeid ka salaja jälginud nii loengutes,
tänaval kui erinevates Tartu meelelahutusasutustes... See, mis näen, on tore:)
3. Värske veri peaks alati värskendavalt
mõjuma ju. Aga ma loodan, et mind on
omaks võetud (üha enam veendun selles)
ja et ma saan jätkuvalt end tõestada kui
truud nefakat (sai ju Hurda habeme nimel
vannutud).
Margus Vait:
1. Üks semester oli piisav, sai asjast aimu.
2. Käisin paaril koosolekul ja ehk mõnel
muul üritusel, kahjuks mitmele ei jõudnud.
Jälgisin ohutult distantsilt.
3. :)
Liis-Marii Roosnupp:
1. Ma arvan, et see on täiesti piisav. Saad
aru, mis kus ja kellega, sest ega tegelikult
eesmärk pole ju Nefat osalevalt vaadelda ja
märkmeid teha, vaid aru saada, kas see on
koht, kus sa olla tahad. Ja no, kes siis ei
tahaks Nefas olla. :) Pealegi osaleva
vaatlejana on ikka natuke selline kõrvalt
vaataja/eemalejäetu teema, päris liige on
palju toredam olla.
2. Põhiliselt pidudel :D ja koosolekutel
käisin vist ka paar korda.
3. Ma ei tea kui palju üldse üks vaatleja
saab mõju avaldada. no ma olen rõõmus
inimene, et äkki sain anda oma panuse, et
Nefa veelgi rõõmsam oleks. :)

empaatiavõimet ja maailmanägemist küll
etnoloogile ning nefakale väärilistesse
piiridesse sirutada. Kuna olen juba
varemalt mitut pidi organiseerunud, siis on
Nefa kui tugigrupp suutnud mind
teistsuguse
organisatsioonikultuuriga
kohanduma õpetades kõigest semestriga
juba aidata iseseisvas elus paremini
hakkama saama.
2. Enamasti rahulolevalt naeratades - oli
põhjust.
Vahepeal
jällegi
vaatasin
seejuures veidi kohmetult ketsininasid,
kuna olen mehena ja diplomeeritud
semiootikuna Nefas topeltvähemus ja nii.
Üldiselt võeti mind uskumatult hästi vastu
ning kuna osaleva vaatleja jaoks oli Nefa
tegemistega kokupuutumise situatsioon
enamasti õhtune või öine, siis sel ajal
kujunes osalev jälgimine millegipärast
kohe eriti sujuvaks.
3. Refleksiivses kriitikas osalusvaatlusperioodi hinnates tegin ehk kõige rängema
vea siis, kui esitasin kevadise Nefa ürituse
hilises
faasis
täiesti
ebaeetilistel
huumorikaalutlustel korduvalt
Janika
Sillamaa
1993.aasta
legendaarset
eurovisioonihitti "Muretut meelt ja
südametuld" - mõni hapram kogukond ei
oleks sellist sekkumist üle elanud. Võibolla olen kultuurilise trauma kõikide
avaldumisvormide äratundmiseks liiga
vähe Läti eluloouurimusi lugenud, aga
paistab, et õõvastavat estraadiesitust
kogenud
nefakad
on
säilitanud
rõõmsameelsuse ning Koit Toomele ja
Kihnu
Virvele
tugineva
elujõulise
laulutraditsiooni. Positiivsema poole pealt
ning väga üldiselt loodan, et need
erinevused meid kokkuvõttes ja koos
rikastavad.

Paavo Kroon:
1. Kuna tegevliikmed oma erialade
vaieldamatute tippudena selles osalevas
vaatluses oskuslikult vastu vaatavad ja osalevad, siis võib semestriga oma
Initsiatsiooniriitus: (vasakult paremale)
Margus, Paavo, Liset, Liis-Marii.

Lugejate kirjad/Juhtus
oma naabrimehe Aleksander Põlluga tüli
Lugeja kirjutab...

norima ning teda narrima. Lõpuks ei
kannatanud Põld enam narrimist välja ja

Kallis AFEN !

andis Peenrale korraliku keretäie.

Kirjutan Teile oma suurest murest ja

*

segadusest. Nimelt olen mina, Koha,

Traagiline sünnipäevapidu.

hakanud tundma huvi rahvaluule vastu.

Käesoleva
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oma

kurvalt Paide eaka pensionäri Aadu L.

kodujões, kuid siinsetes tingimustes on
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lugusid

raske

–

niiskus-

nädala

oma

samuti keeruline. Miks ei saadeta meie

meenutatud niisama möödunud aegu, ent

juurde välitöölist? Kui on olemas vee-

kui oli tarvitatud juba suuremal hulgal

alune arheoloogia, siis mis hoiab tagasi

vägijooke, tekkis külalistel, 82-aastasel

folkloriste?

Endelil

Ning muide, see teie kohapärimus... Ma

sünnipäevalast hea tava kohaselt tooliga

olen märganud, et meist, kohadest, pole

õhku tõsta. Paraku jõuti Aadut ainult 36

teie töödes tegelikult juttugi! Tunnen

korda maast kergitada, siis saanud tõstjad

mitmeid liigikaaslasi, kes on suurepärased

infarkti.

jutustajad,

tegutses operatiivselt, süües ära juba

mälu

ulatub

isegi

ja

tänava

97-aastasel

Kohalekutsutud

korteris.

lõppes

kahjustus. Mälu järgi üles kirjutada on

kelle

Muraka

teisipäeval

Luisel

Algul

soov

kiirabibrigaad

kaugemale kui 9 sekundit.

sulama hakanud jäätisetordi ning tõstes

Leian, et lähenemine kohale peaks olema

Aadut õhku veel 53 korda.

natuke rohkem akadeemiline ning vähem

*

õnge ja landiga.

Mees sai turul plastiliiniga petta.
Möödunud laupäeval sai autoturul petta
Üks rahulolematu koha.

kodanik Andres Papp, kes, olles oma auto
kaukaaslase

Juhtus...

välimusega

mehele

maha

müünud, avastas, et talle oli tasutud
plastiliiniga. Vaatamata sellele, et Andres
oli raha üle lugenud, õnnestus salakavalal

Põldu narrinud mees sai peksa.

ostjal raha korraks oma kätte saada ja

Möödunud nädala reedel sai Järvamaal

hiljem rahapakk varem valmistatud nukuga

Adra külas peksa põldu narrinud mees.
Politsei andmetel hakanud Peeter Peenar

Juhtus/Varia
asendada. Kuigi rahapakk pidi koosnema

seal

20-eurostest rahatähtedest, avastas Andres

kiusamine ja mõnitamine tuleb lõpetada!“

Papp

lausub Ants Kirka lõpetuseks.

kodus

rahasumma

suurust

siiamaani.

Selline

tööinimeste

kontrollides, et 20-euroseid kupüüre oli
ainult nuku peal ja all, kuna rahapaki sisu
10 põhjust, miks AFEN on parem kui
Päike.

koosnes peaasjalikult plastiliinist.
*

1. Lähim AFEN ei asu sinust 149, 6

Allilmale estitatakse tellimusi.
Viimasel ajal on sagenenud tellimuste

2. AFEN ei paista sulle silma.

esitamised allilma esindajatele.
Kohtla-Järve

põlevkivi

kaevanduste

juhataja ülemkaevur Ants Kirka sõnul on
käesoleval

kuul

tunduvalt

sagenenud

juhtumid, mil kahtlased isikud kaevureid

Kujunenud olukorrast teeb ülevaate Ants
Kirka: „Vaevalt saab tööst kurnatud kaevur
oma nina kaevanduse šahtist välja pista,
kui mõni kahtlane klanitud tüüp teda
küsitlema hakkab, et oled sa ikka allilmaga
seotud jne. No mida see vaene kaevur siis
ikka oskab kosta, loomulikult on ta
allilmaga seotud. Päevad läbi rabavad nad
ju maa all tööd teha. Ent niipea, kui need
ülikondades

tüübid

3. AFEN ei ähvarda läbi osooniaukude
Maale tungida ja siin kõik elusorganismid
ära hävitada.
4. AFENat lugedes ei pea päikeseprille
kandma.

tülitavad ja neile tellimusi esitavad.

kahtlased

miljoni kilomeetri kaugusel.

kaevuri

5. AFEN ei lähe kunagi pilve taha.
6. Talvel ei ole AFENat raskem hankida
kui suvel.
7. AFENa ilmumise lõppu pole niipea
näha, ent Päike pidavat kustuma juba 5-6
miljardi aasta pärast.
8. AFEN ei põhjusta põuda.
9. Sa ei pea elu lõpuni ainult ühte ja sama
AFENat lugema.
10. AFENa lugemine ei tee pruuniks.

jaatavat vastust kuulevad, hakkavad nad
suisa segast ajama: üks ütleb kaevurile, et
varasta mulle BMW, teine tahab, et ta
äripartner

ära

koristataks,

mõnel

on

naisega probleeme. Mitmed kaevurid on
sellist juttu kuulates isegi närvivapustuse
saanud. Üks kaevur

jooksis eelmisel

nädalal kaevanduse juures ülikondades
mehi nähes kaevandusse tagasi ja redutab

Loe AFENat järele:
www.ut.ee/nefa
(Tartu Nefa Rühm->Väljaanded->AFEN)
*vajalik leheküljel registreerumine

