
Karl-Erik võtab sõna: 
Mida arvad päkapikkudest? 
Minu tutvus päkapikkudega sai alguse 

1990ndate alguses ühes Valgamaa 

metsas seenil olles, kui kogemata olin 

väga valet seenekest ampsanud. 

Õnneks olid läheduses päkapikud, kes 

kutsusid mu vaenukäoga „Monopoli“ 

mängima. 

Peagi selgus aga, et need mehikesed 

teevad alatult sobi. Olles endale 

ahnitsenud enamuse meelelahutus- ja 

toitlustusasutusi ning kohaliku 

bordelligi, monopoliseerisid nad 

koguni kukeseened, mis seni korjata 

olin jõudnud. 

Pärast seda seika valitses mu hinges 

pikka aega sügav vastumeelsus nii 

päkapikkude kui seente suhtes. 

 

 

 

 

 

 
 

Vaenukägu, Karl-Eriku kaaskannataja 

„Monopolis“. 

 
„Vaatan: mööda kastemärga rohtu astub Hea Inimene, käes kaks taldrikut 

soomkalast uhhaaga. Ja õlu.“ 
V. Aksjonov 

„Teekond tühjade tünnidega“, lk 59 
 

Kui tihti on mult küsitud „Kas kalad peavad jõule?“! „Peavad, 
muidugi peavad,“ vastan. „Aga miks nad peavad?“ ei anna tüütu 
küsija hingele rahu. Niisiis otsustasingi siin võimalust kasutada 
ja selle probleemi lõppude lõpuks ära lahendada, et jõuludekski 
tüütajatest rahu saada. Lugu ise on järgmine: 
Kord sündinud ühel tursapaaril meresügavuses poeg. Juba algul 
ilmnes, et tegu pole hariliku olendiga – tema sünniööl ilmus 
merejäässe uus auk, suurem ning valgem kui teised. Veidi enam 
kui nädalapäevad hiljem tulid aga kaugetest troopilistest vetest 
kolm tarka krabi, kaasas hinnalised kingitused millimallikate 
ning mudri näol. Nad ennustasid lapsele suurt tulevikku. 
Oma nooruses vaimustas kalake oma kaaslasi jutuosavuse ja 
imetegudega. Rännates piki hoovusi kuulutas ta väsimatult kõigi 
kalade vahelist sõprust, igavest elu maises maailmas ning 
andestuse võimalikkust. Ta muutis nafta veeks, kiskus katki 
kalurite õnged ning andis jalgadega kalale tagasi ta loomuliku 
kuju. Kuulsus temast levis kõigis ookeanides. 
Ometi ei olnud talle pikalt aega antud oma sõnumit kuulutada. 
Üks Koger, saades kadedaks tema kasvava tuntuse peale, ostis 30 
hõbesoomuse eest ära ühe tursapoja lähedase sõbra. Too reetis 
oma õpetaja kaluritele. Vaevalt oli ta seda teinud, kui hakkas 
oma tegu kahetsema, aga oli juba hilja – õng oli vette pistetud.   
Kolm tundi ja kolm minutit vaevles Tursapoeg õnge otsas, enne 
kui kõrgele valguse poole tõsteti. Mingi veider tühjus jäi sellest 
kalade hinge.  
Ometi teavad nad – ühel päeval ta naaseb, ning siis tulevad kõik 
püütud kalad taas vetevalda ja nende üle mõistetakse kohut 
nende tegude järgi. Õiglased saavad igavese rahu sügaval 
põhjamudas, õelad aga peavad naasma maa peale, kus neid 
praetakse õlis, kuivatatakse läbilõikavas tuules ning keerutatakse 
kleepuvas jahus. Ja sellepärast kalad peavadki jõule.  

 
Häid pühi mulle teie kõigi poolt! 

Ahven. 

Bionurk. Ahvenast 



Tunne nefisti! 

Ahto Raudoja 
 
 

 

Ahto Raudoja (37), setode ülemsootska, 

Seto Instituudi juht ning ettevõtja, oli 

metsandustudengina teistsuguse haridus-

teega kui suurem osa nefakaid. Afen uuris 

Ahto ülikooliaja, hobide ja praeguste 

tegemiste kohta.  

Ahto oli maapoiss: „Ütleme, et ikkagi sõpru 

külas väga palju ei olnud, harva sai lastega 

mängitud, aga oli töö: heinategu, 

viljakuivatamine ja kartulivõtmine. “ 

Nõukogude aja lapsena mäletab Ahto piima- 

ja voristisabas seismisi külapoe juures. Sealne 

kokkupuude vanemate inimeste ja vana 

maailmavaatega jättis samuti oma jälje tema 

kujunemisele. Hobidki olid loodusega seotud 

„Siis ma tegelesin hästi palju ornitoloogiaga. 

See oli mu hobi ja huvi päris põhikoolist 

peale. Väga tihti tulid hommikul vara üles, 

nelja-viie ajal, tegid tiiru metsas või Emajõe 

ääres, vaatasid linde enne kui kõik toimetused 

pihta hakkasid.“ Klassijuhataja Luunja 

keskkoolist ning tema abikaasa olid tugevad 

matkajad ning viiendast-kuuendast klassist 

peale võeti koolilapsigi talimatkadele kaasa. 

„Kord oli kõva: kui on matk, siis on matk. Siis 

olid kõik kuivikuks tehtud asjad kaasas, 

kasvatati päris matkavaimus, et ei olnud 

poeskäimisi. Siis olid väga kõvad 

matkatehnika võistlused, olime eesti meistrid 

vahepeal. Ja see matkamise värk jäi nagu 

sisse, ülikooli ajal sai erinevate 

seltskondadega ise orgunnitud.“ 

Kuid looduse kõrval olid huvitavad ka 

humanitaaralad. Kui 1980. aastate lõpus Ahto 

kodu lähendal maaparanduse käigus 

vadjapärane kalmistu välja tuli, pakkus seegi 

talle huvi. „Siis tuli Heiki Valk noorte 

jüngritega kaevama sinna. Ja siis ma 

tilbendasin ka pidevalt seal, sain palka lausa 

selle eest. Eks see oligi üks suuremaid 

tõukeid.“ Ka kodune keskkond aitas kultuuri 

mõtestada, tekitades taustsüsteemi, mida kool 

ei anna: „Kui sa pead mingit asja hakkama 

õppima raamatust, siis kindlasti on raskem. 

Kui sa oled selle sees kasvanud, siis on nagu 

vana rasva peal, tekivad terviklikud seosed. 

Mina ei ole ka Setomaal üles kasvanud, aga 

kodus maal oli selline kasvatus ja seto keel ja 

maailmatunnetus tuli iseenesest – mu ema on 

pärit Setomaalt Kossolka külast.“ 

 
Ülikoolis oli esialgseks plaaniks õppida 

bioloogiat. Põnev oleks olnud ka ajalugu, 

kuid sinna sisse saamise tegi keerulisemaks 

keeleeksam. Kõrghariduse omandas Ahto aga 

hoopis EPAs ja oli selle kooliga seotud lausa 

13 aastat. Õppejõududest jäid meelde mitmed 

„Argo Moor, maasotsioloogia õppejõud EPAs, 

tema loengud olid need, mida käidi kuulamas 

ülikoolistki, ta suutis maailmapilti laiendada, 



Tunne nefisti! 

teistmoodi mõtlema panna, ei läinud nagu 

raamidesse.“ Mullateaduse õppejõud Loit 

Reintam oli korüfee ka kultuuri poolt, 

mitmepäevastel mullateaduse ekskursioonidel 

tutvustati tudengitele ka kultuurilooliselt 

olulisi paiku. Samas oli tema aine raske: 

„Esimene lõpetamine jäigi mul mullateaduse 

pärast ära, aga kui küsida, milline õppejõud 

meelde jäi, siis tema kindlasti jäi. Vana hea 

Reintam on mitu aastat mulla all, aga 

paljudel on siiamaani tema mullateaduse 

pärast EPA lõpetamata.“ Ahto käis kuulamas 

ka Tartu Ülikooli loenguid, näiteks 

arheoloogia ja rahvaluule aineid, väga 

põnevad olid Ain Mäesalu loengud.  

Kui võrrelda praeguste ja toonaste tudengite 

elu, siis tollane pikem põhiõpe võimaldas 

rohkem praktikaid ning lõputööd olid 

põhjalikumad. Kuid muutunud on ka 

suhtlemisviisid: „Varem käidi rohkem koos, 

tehti igasuguseid pidusid, koosettevõtmisi. 

Aga  ma praegu kõrvalt näen, et võrreldes 

selle ajaga, kui oli nädalas mitu üritust, on 

ikka palju vähemaks jäänud. Inimesed õpivad 

rohkem, majanduslikud mured on tulnud, kõik 

on juba nii asjalikud, üürid on suured. Siis 

olid üürid väiksemad ja majanduslik pool ei 

surunud peale. Nüüd on peaaegu kõigil 

tudengitel vast juba autodki ja sõidetakse. Siis 

oli kursa peale üks auto ja sellised 

ühistegemised, telliti ühisbuss, olid 

kursapeod.“ 

Seto ärkamisajal 1990ndate alguses oli Ahto 

üks nooremaid aktiviste. Nooremaid setosid 

hakkas koondama Tartus tegutsev Seto Noorte 

Selts. Seltsiga korraldati talimatkasid, tähistati 

kalendritähtpäevi, näiteks setu lihavõtteid, 

vaadati koos filme. Sellest organisatsioonist 

kasvas välja ka potiseto retked. Praeguse 

ühise seto tunde loomisel ongi suur osa 

erinevatel organisatsioonidel ja seltsidel. 

Kontaktid nefakatega tulid 

folkloorikogumistelt Setomaal 1990ndate 

keskel, aga ka arheoloogilistelt välja-

kaevamistelt: „Need, kes tulid ülikooli, olid 

ka kaevamistel käinud. Siis oli, kui see 

ärkamisaeg tuli. Ka kaevamistel olid sellised 

ühislaulmised, mis kujundasid mind väga 

palju.“ Setomaa välitööde materjalidest 

koostati üheskoos VanaVaraVedaja neljas 

number „Palve, vanapatt ja pihlakas“. Nefaga 

liitumine oli siis sellise koostegutsemise 

loomulik jätk ning pakkus ka meelelahutust: 

“Mis seal salata, väga tihti oli üheks ajendiks, 

miks nendega olla, toredad peod. Olid ikka 

väga kõvad stiilipeod ja näidendid.“ Lisaks 

stiilipidudele meenutab Ahto veel seda, 

kuidas paljud nefakad käisid sügiseti tema 

juures kartuli-võtmistalgutel ning kuidas 

mitmed üritused, näiteks rahvaluulepreemia 

kätteandmine, kujunesid sujuvalt lõpuks Nefa 

pidudeks. 

 
Nefa stiilipeol „Mina 10-aastasena“



Tunne nefisti! 

Ahto ise naerab, et ta oli omamoodi metsa 

poole metsamees, kellel põimusid huvid 

looduse ja humanitaaralade vastu. Ta arvab, et 

etnoloogiaga tegelemine jääb poolikuks, kui 

pole teadmisi looduskeskkonnast, samas aitab 

etnoloogiline vaatenurk mõtestada loodusega 

seotut, näiteks seda, miks on teatud 

perioodidel metsa raiutud. Ka tema 

uurimistööd on olnud interdistsiplinaarset 

laadi: diplomitöö ohvripuudest, teadus-

magistritöö puitehitistest. „Seda piiri on nii 

raske tõmmata, et kas pigem on see 

etnoloogia või metsandus. Aga mida rohkem 

asjasse süvitsi lähed, seda vähem peabki piiri 

tõmbama.“  

 
Ahto perega 

Teadustöös eelistaks Ahto teoreetilisusele 

materiaalsema ja konkreetsema uurimist. 

Ettevõtjatöö laastukatuste valmistamise vallas 

sai alguse sellest, et endal oli katust vaja. 

Ehitamine ja renoveerimine on põnev ning 

töö pole seotud kindlate kellaaegadega, vaid 

on küllalt paindlik. „Septembrist sai võetud 

Seto Instituudi vedamine enda peale. See 

võtab päris palju aega ja samas on see endale 

huvitav. Lähedki õhtul kas või hilja 

raamatukokku, istud siin ja vahetad kellegi 

teisega faile, et näed, mingi uus seto asi. See 

on täpselt see, millega võiks ja tahaks 

tegeleda. Kui kevad tuleb, siis jälle katkub 

toast välja rohkem.“ Paljude tegemiste 

kõrvalt ei ole tal küll vaba aega, kuid kui kõik 

laabub hästi, töö on ühtlasi ka lõbu. 

Needsamad põimunud töö- ja erahuvid viivad 

praegugi kokku kunagiste nefakatega, kes 

lähedastel aladel töötavad. „Praegugi 

Kirjandus-muuseumis või ERMis kui mul on 

vaja mingeid omi asju ajada ja tuttavad on 

ees, siis tead, kelle poole pöörduda, sa ei 

pöördu mingi tundmatu ametniku poole. Et 

selles suhtes see inimeste või teadmiste pagas 

koguneb ja see aitab praegugi asju teha.“ 

Praegu jagab Ahto oma aega Tartu ja Setomaa 

vahel aastas enam-vähem võrdselt, linnas käib 

koolis tema vanem laps. Elukorralduse kohta 

ütleb ta oma petseri sugulase sõnadega: 

„Eläma piät nii kuis saat, mitte nii, kuis 

tahat!“ Oma eesmärkidegi suhtes jääb ta 

praegu tagasihoidlikuks: „Ma ei ole kunagi 

teinud suuri plaane, et nüüd homme hakkan 

heaks või kümne aasta pärast targaks ja 

rikkaks. Eks ta ikka tuleb see, mis tuleb. Et ei 

ole selline kõva plaanitaja, et nüüd hakkan 

rikkaks ja ilusaks, targaks ka veel peale selle, 

siukseid plaane ei ole, et ikka elät nii kuis 

saat.“ 

 5 soovitust edaspidiseks: 
1. Lugemissoovitus?  
Oleneb olukorrast ja vajadustest- 
raamatud, kaarti, lambaid, raha... 
2. Vaatamissoovitus?  
Silma  
3. Nuusutamissoovitus?  
Kevade tulek 
4. Kompamissoovitus?  
Inimene (vastasugupool) 
5. Lemmikkala?  
Suitsulatikas 



Sport 
 

AFEN annab eksaktse ülevaate Aljoša 
Petersoni 80. juubelile pühendatud 
spordimängudest Setumaal: 
 

 
Tartu-Helsinki ühiskoondis hetk enne 
kehakinnitust Värska teemajas. 

 
Tartu-Helsinki koondis Lüübnitsa vaatetorni 
ees. 

 
Tartu-Helsinki ühiskoondis on jõudnud 
Laossina tsässona juurde. 

 
Sportlastele avanes kaunis Podmotsa vaade. 

 
Karmide nägude konkursis tuli võtjaks Ehti. Või 
võibolla siiski Katre. Tont seda teab – täpselt 
ühesugused ju! 

 
Õhtul mängiti ka seltskondlikke mänge 
Kalamehe raamatust „Eesti rahvamängud“. 
Mängu „Hauka kämmalt!“ demonstreerib JJ. 

 
Sportlased pärast lindikava hinge tõmbamas. 

 
Jäljed liival kuuluvad arvatavasti  
jooksja Pavel Loskutovile.  
Asja uuris Ave. 
 

Kui pildid hästi 
väikseks teha, mahub 
rohkem pilte!  
Haruldased kaadrid 
saunaspordist 
Setumaal (üleval). 



Dishain 

Sedapuhku tiris AFEN välja 
postkaardid, mis ammu ajaloo 
riidekappi ära peidetud, koitanud ja 
tolmunud ning meenutavad aegu, mil 
kosmos oli telefoniliinil. Vaadelgem, 
millega sõidab uue ajastu Jõuluvana: 
 

 
Postkaartide ja kuuskede transpordiks on 
paslik punatäht. Eesti Postki võiks 
panustada taevakehade kaasamisse posti-
teenuse efektiivsemaks muutmisel 

 
Odavlennud on tänapäeva maailma 
lahutamatuks osaks. Selles suhtes üsnagi 
prohvetlik postkaart. 

 
Arvatavasti araabia turgudele suunatud 
toode kujutab Jõuluvana lendaval vaibal. Ja 
ajab veel lennukiga võidu. Eelnevaga 
võrreldes üsna tagurlik tüüp. 
 

 
Kui uus kohtub vanaga – saani ette 
kosmoselaeva rakendamine kiirendab 
tööprotsessi oluliselt. Iseasi, kas hobuserangid 
tarvilikud on. 

 
Jõuluvana ajab kosmosesüstikuga võidu. 
Arvestades, et keskmine kosmoseraketi võimsus 
on 72 000 hobujõudu, peaks hobeseid vähemalt 
24 000 korda rohkem olema... 

 
Ametis Jõuluvanale on küüti pakkunud 
abivalmis kosmonaut. 

 
Jõuluvana on sattunud kosmonaudi 
rünnaku alla. 



Kirjandus 

 

 

„Tänases eesti kirjanduses valitseb kakofoonialähedane mitmehäälsus, igaühele-midagi-

lugemisvõimalused ja pärani avatud värav igamehekirjandusse,“ leiab Rein Veidemann viimase 

20 aasta eesti kirjandust kokku võttes. Sellesse mitmehäälsusesse on õnneks lisandunud 

folkloorseid toone, kuna kolm säravat uudisteost puudutavad eri moel vaimset ja materiaalset 

rahvakultuuri. 

Jaan Abara „Lutsumänd mu südames“  on autori neljas 

romaan ning võib õigusega öelda, et Abar on just selles leidnud 

oma laadi ja kujutamisainese. Seda võib pidada esimeseks 

etnograafiliseks kriminulliks eesti kirjandusmaastikul. 

Peipsiäärsest kalurikülast pärit autor on suurepäraselt ära 

kasutanud oma teadmisi ääremaa olustikust. Lugu on tegelikult 

klassikaliselt lihtne. Püügihooaja tipul leitakse vana kalur Joonas 

kõrkjate vahelt jõhkralt tapetuna – lutsumänd on talle löödud otse 

südamesse. Kuigi ülesehitus on lausa klassikaline ning paistab, et 

Jaan Abar on lausa näpuga järge ajanud S.S. Van Dine'i 

kahekümnes reeglis kriminaalloo kirjutamiseks (1928), on 

romaanile omane üllatav ja uuenduslik etnograafilisus, mis žanripiire avardab. Et autor tunneb 

ridaküla varjatud tagaõuede laadi, ei kahtle ilmselt keegi, kuid ta on pidanud tarvililikuks pikkades 

passaažides nende  kirjeldamisele pühendada. Nii põimub kriminaalromaani žanri etnograafiline 

kirjeldus, mille detailitäpsus teeks au Gustav Rängale või Arved Lutsulegi. Näitena võib tuua 

kirjelduse mõrvatu leidmisest: „Lutsumänna pikkus oli 17 cm, harude ulatus 9 cm. Rauast 

lutsumänna küljes oli kõlina tekitamiseks kaasajal enamasti mõndid, 1980. aastatel  õllepudeli 

korkigid või vanema põlvkonna kaluritel saksa karabiini puhastusketid. Mõrvariista küljest oli 

kulinad eemaldatud.“ (lk 18) Säärast võiks pidada naturalismiks, kuid säärane detailitäpsus valitseb 

eelkõige materiaalse kultuuri kirjeldamisel.  Igal juhul tekitab kirjeldav laad võõritava distantsi 

inimeste ja sündmuste vahele, luues ebahariliku õhkkonna, kus kahvad ja landid, ehitised ja 

töövõtted on tähelepanuväärsemad kui inimsuhted. Selline rõhuasetus selgineb aga 

mõrvamüsteeriumi lahenduse kaudu. Kriminaalromaani traditsioonile  omaselt ei ole juhtumit 

uurimas mitte isik kogukonna seest, vaid uurija väljaspoolt. Külas välitöödel asuvad etnoloogid 

asuvad juhtumit uurima. Kas kvalitatiivsed meetodid toovad loole õnneliku lahenduse?  Seni 

teenimatult vähe tähelepanu saanud teos tõuseb oma kirjeldustes kõrgemale peavoolu 

krimikirjandusest ning peaks oma koha leidma iga kirjandus- ja kalastushuvilise lugemislaual.

Jakob Hurda süle innustav jõud 



Kirjandus 

 

Teine tähelepanuväärne uudisteos on Kandletari pseudonüümi 

alla peitunud autori sisekaemuslik luulekogu „Kallis 

kogumispäevik...“, mis sisaldab noore folkloristineiu 

kogumispäevikule usaldatud luuletusi „salapärasele 

tundmatule“. Juba pseudonüümis on näha Kalevala ja soome 

folkloori mõjusid, soomeugrilise aluspõhja tajumisele ongi 

Kandletari sõnul tema looming rajatud.  Ruth Mirovi eristatud 

regilaulu ja autoriluule ühendamise tehnikatest –  imitatsioon, 

transponeerimine ja kollaaž – on valdav transponeerimine ja ka 

mõningane imitatsioonilisus. Vormiuuenduslikkuse puudumist 

tasakaalustab kujunditundlikkus ning üllataval kombel põimub 

armastusluulesse lausa Fin de siècle'i meeleolusid. Küsimusele, kuidas folkloristitöö 

Kirjandusmuuseumis ja kirjanduslik tegevus ise omavahel kokku sobivad, vastas Kandletar: 

„Hästi.“ 

 „Kolm sõlge folkidel on sinitaeva all,/ Seitse etnoloogidel 

ERMi kivikambreis,/ Üheksale ülemaks on maavald,/ Üks 

kuulub isandale, kelle võim on kangeim./ Üks sõlg see juhib 

neid, Üks leiab üles,/ Üks toob nad kokku Jakob Hurda 

süles.“ 

See luuletus on tuttav kõigile, kes on avanud „Sõlgede 

isanda“. Kui eelnevalt avatud raamatud pole veel oma 

teenitud tähelepanu saanud, siis Uku Lämmenkalmu 

„Sõlgede isand“ on nädalaid juhtinud raamatupoodide 

müügiedetabeleid. Jakob Hurda viljastav jõud on selles ka 

selgemailt sõnastatud, kuigi see oli ka teistes aimatav. Etnograafilise triloogia tegevustik rullub lahti 

poolmüütilisel Läänemaal. Ühel sõlel on võime ühendada enda alla nii folkloristid, etnoloogid kui 

maausulised. Valedes kätes võib see aga palju kurja teha. Sõlg satub kahe pahaaimamatu üliõpilase 

kätte, kes valge võluri Eiseni juhatusel selle ohutusse kohta hoiule katsuvad viia. Kas aga Eisen on 

ikka usaldatav? Usaldus ja reetmine, riskid ja eneseületused on universaalsed teemad, mille 

Lämmenkalmu ladus proosa nauditavaks teeb. 

Niisiis on eesti kirjandusmaastikul uusi künkaid ja orgi, mille avastamiseks soovib Afena toimetus 

rännuindu ja korralikke sügissaapaid! 



Teadus 

Thomas von Tikto 
ja imaginaarsed kogukonnad 

AFENa truul väliskorrespondendil Aadu 
Asjal õnnestus läbi viia intervjuu 
tunnustatud Berliini ülikooli doktorandi 
ning ulatuslike psühho-analüütiliste ja 
etnoloogiaalaste käsitluste autori härra 
Thomas von Tiktoga. 
AA: Palun rääkige meile oma uusimast 
välitööprojektist, nagu ma aru saan, tegelete 
endiselt imaginaarsete kogukondade 
uurimisega? 
TT: Jah, seda küll. Olen jõudnud mõningate 
väga põnevate avastusteni, mille kohta 
loodan lähiajal ka suurema erialase kirjutise 
avaldada. 
AA: Aga rääkige lugejale lähemalt, kus siis 
ikkagi asub see kogukond, kelle uurimisega 
tegelete? 
TT: Ah, jaa, no, imaginaarne kogukond, 
mida uurin, asub, täpsemini, minu 
kujutlustes. Es ist eine Abbildung, nii öelda.  
AA: Hmm, aga öelge, palun härra Tiktofon... 
TT: Von Tikto! 
AA: Jah, von Tikto, vabandust. Milliste 
meetoditega sellele kogukonnale lähenesite? 
Kas kasutasite intervjuusid, ehk tegite ka 
fotosid? Kuidas kogusite andmeid oma 
uurimustöö jaoks? 
TT: Ah, na jaa, see on väga hea küsimus. 
Otse loomulikult ei teinud ma intervjuusid 
ega fotosid, sest, nagu juba öeldud, asub 
nimetatud kogukond ainuüksi minu peas. Ja 
me ei saa ju veel oma mõtteid pildistada, 
ega? Eelkõige kasutasin uudset, 
teadusmaailmas seni pretsedenditut meetodit, 
mida nimetaksin „osalevaks mõtluseks“. See 
sisaldab endasse süüvimist, otsest osalemist 
oma kujutlustes, aga ka teatavat distantsi 
nendest. Nii öelda iseenese varjatud 
jälgimist.  
AA: Kuidas avaldub teie uurimuses 
kahtlemata kõigi etnoloogide jaoks väga 
oluline refleksiivsuse küsimus? Kas sellega 
oli ka probleeme? 
TT: No, nein, ma ütleks, et sellega ei olnud 
probleeme. Loomulikult eristasin ma end 
väga selgelt uuritavast kogukonnast juba 
oma teadlase postsiooni poolest... 
AA: Aga see imaginaarne kogukond on ju 
osa teist? 

TT: Füüsilises plaanis kindlasti, kuid see ei 
tähenda, et ma ei võiks neist vaimsel tasandil 
oluliselt distantseeruda.  
AA: Millised on tänapäeval olulisemad 
probleemid ühe imaginaarse kogukonna 
jaoks? 
TT: Kindlasti märkamatuks jäämine. Kuna 
tegu on de facto olematu grupiga, kulub neil 
palju aega enese varjamiseks. 
AA: Sel juhul küsiksin, kuidas üldse jõudsite 
nende uurimiseni? Ja kas nende 
„paljastamine“ teadusmaastikul ei lähe 
vastuollu nende sooviga olla märkamatud? 
TT: Kuulsin neist juba 90ndate alguses, oma 
hea eesti sõbra Ülo Kiple käest. Sealt peale 
olen aktiivselt otsinud viise nendega kontakti 
loomiseks. Kuid, nagu paljude muude 
asjadega, juhtub ka see omal ajal ning lõpuks 
olid nemad need, kes minuga ühendusse 
otsustasid astuda. Seega usun, et soov endast 
laiemale avalikkusele teada anda oli enam 
nende kui minu otsus. 
AA: Tulles tagasi osaleva mõtluse meetodi 
juurde, uuriksin, kas tegu on 
interdistsiplinaarse meetodiga, mida võiks 
kasutada ka sotsiaalteadustes laiemalt? 
TT: Oo, kindlasti. Tegelikult tean juba 
praegu mõningaid väiksemaid uurimisrühmi, 
kes sellega tegelevad. Selle eelisteks on 
kindlasti vähene ressursimahukus ja paindlik 
ajakava, olles seega kohane ka alarahastatud 
teadlastele. Näiteks tegelevad hetkel osaleva 
mõtlusega minu head kolleegid Peterburist, 
abikaasad Bobrovnad, kes mõtlevad pingsalt 
põhjarahvaste kurvast olukorrast Venemaal, 
püüdes nendega telepaatilisel meetodil 
aktiivset kontakti luua. 

 
Thomas von Tikto kukal – tema 
imaginaarse kogukonna kodu. 

Teadusmaailma avastas 
-Aadu Asi 

 



Muusika 

TUNNE MUUSIKUT ! 

On küll hilja, kuid Afen pöördus jõulu 

eel ühe tuntud moosekandi poole sooviga 

teada saada tema laulude tagamaid. 

* 

Teie lauludes on kesksel kohal 

nädalalõpp ning aktiivne tegevus hilistel 

tundidel. 

Jah, see on nii. Nädalalõpp on ju inimese 

elus oluline aeg. Argine muutub sel ajal 

pühaks, seega see on kui üleminekuaeg. 

Reede toon selle juures esile, kuna 

töönädalast väsinud inimese teadvus 

teiseneb ning tal on suurem tõenäosus 

kohtuda üleloomulikuga. See on täiega 

piirisituatsioon. 

 

Olete olnud tundlik publiku suhtes ning 

püüdnud olla meele järele erinevatele 

sihtgruppidele. 

Nojah, ükskord ma sattusin 

muusikaliproovist koju minnes peale ühte 

parki ennast maha parkinud hipiringile. 

Kõik laulsid midagi kohutavat. Siis ma 

kohe sain ilmutuse, et wow, tegelikult on 

see ju minu kui muusiku töö pakkuda 

võimalikult paljudele inimestele head 

fiilingut oma loominguga.  

 

Kommenteerige järgmisi näiteid oma 

kultuuritundlikest lauludest. 

"Täna nokin näljas" - see laul kõnetab 

inimesi, kes lähevad väsinu ning näljasena 

öösel baarist koju. See on rohkem selline 

ballaad. 

"Täna rokin Näljas" - see on tegelikult 

ühe Tartu pleissi reklaamiks. 

"Täna vokid väljas" - no see versioon 

ongi rahvakultuuriga tegelejatele ning ma 

pühendan laulu ERMile selle hoonejandi 

pärast. 

"Täna sokid väljas" - praegu on ju väga 

cool kanda sokisääri pükste peal. Miks siis 

mitte seda kuulutada? 

"Täna kotid seljas" - see on jällegi 

pühendatud vanameistritele ansamblist 

Apelsin. Esiteks - lemmikpuuvili, teiseks - 

retro on cool. 

"Täna nukid väljas" - see on 

vägivallavastane laul ning üritab 

teadvustada rohkem selles osas, et 

tänavakaklejad ei ole lahedad. 

 

Viimaseks palume kommentaari 

kuuldusele, et teil on kalduvus öösel 

voodist välja kukkuda. 

Mul on kiire. Tšau. 

 
Anonüümseks jääda soovinud muusik.



Varia 

 

Armas lugeja, kindlasti oled end rohkem 

kui kord avastanud küsimast: „Mis on 

NEFA?“. Otsustasime Sulle vastu tulla 

ning sellele küsimusele lõppude lõpuks 

vastuse otsida. Kust mujalt kui 

Wikipedia´st... 

1. NEFA on keemiline ühend (4aR,9aS)-

N-ethyl-4,4a,9,9a-tetrahydro-1Hfluoren-

4a-amine. Tegu on hallutsinogeense ja 

neurotoksilise ainega, tuntud ka „ingli 

tolmu“ nime all. 

2. The Nine Eleven Finding Answers 

Foundation (NEFA Foundation). 

Heategevuslik ja mittetulunduslik 

organisatsioon, mis tegeleb terrorismi 

uurimise ja analüüsimisega, et ennetada 

võimalikke tulevasi rünnakuid. 

3. The New England Foundation for the 

Arts, mille peakorter asub Bostonis, 

Massachusettsis, on asutatud 1976. aastal 

ning on piirkonna üks olulisemaid 

kunstihariduse pakkujaid. 

4. The North-East Frontier Agency oli 

üks Briti India ja hiljem India Vabariigi 

poliitilis-territoriaalne üksus 1972. aastani, 

mil sellest sai Union Territory of 

Arunachal Pradesh. 

5. Not Esterified Fatty acid on üks 

küllastumata rasvadest. Lähemalt uurige 

tuttavatelt keemikutelt. 

6. North East Folklore Archive – that´s 

more like it! 

 

 

AFEN toob teieni pisukese jõuluassortii 

ERA parimatest jõulupaladest: 

 

ERA II 255, 483 (29) < Kaarma khk., 
Hakjala k. – Tiina Õunpuu < Ingel 
Väli, 49 a. (1939) 
Kaarma surnu aedas pidand Jõulu laupäe 
ööse surnutele hämbriga vet 
viima muidu läind surnud surnu aja hoidja 
hakent lakuma kui ei ole vet 
surnu aeda viidud nüüd on Kaarma surnu 
aedas pumba kaev ei ole 
surnutel enam vee puudus. 
 
ERA II 34, 297/8 (5) < Kolga-Jaani khk 
(1931) 
Jõululauba õhtul viidud lapsi sigade lauta, 
kui ei opitud lugema. 
Hirmuga pidid õppima. 
Yks võõrasema viinud oma lapsed tytre ja 
poja – mailmatud ilusad ja 
armsad olnd! Põle tahtnud oma juurde 
lauda sööma võtta. Söönd mehega 
kahekesi. Olnd suured vanad emmised. 
Teese pere rahvas kuulnud kyll 
karjumist – vanad siad ja sööva lapsi, - 
 aga nemad põle kedagi 
tiadnud. (pag. 298) Hommikul leitud ainult 
veikesed luud. 
 
Siin on Kalju kyla. Ei põle neil kella ega 
kalendrit. Noh, aga kust sa 
seda aega siis tead? Siis neil on yle kyla 
yks suur pada, käivad senna 
kõik oma asju tegema. Kui pada täis, siis 
uusaasta. Muudkui kummuli, 
ja uieste jälle. Noh, ykskord, mäletate kyll, 
oli see kõhutõbe aeg. 
Siis pada saand kaks nädalat varem täis. 
Kõik aeg ja pyhad segi! 
Võib-olla, et sellest see uus kalender tuligi. 
ERA II 16, 499 (1) < Kullamaa khk., 
Vaikna v., Urvaste k. - H. Tampere 
< Keskealine mees (1929) 

Mis on NEFA ? Jõululood 



Vastused 

Teadaanne! 
Viimasel Afena esitlusel võitis „Tubli 
lugeja“ vimpli pingelises viktoriinis 
Katre Koppel. Õnnitleme! 

 

 

Wikileaks´i kaudu on meieni lekkinud 
Tartu Nefa jõulupeo küsimuste 
vastused: 
 

1. Kes on pildil? 

 

 

 

Karu pealtvaates. 

2. Mis on diskursus? 

Sõna, millel on liiga palju tähendusi.  

3. Kust lapsed tulevad?  

Emaga lasteaiast, ranitsaga koolist.  

4. Missugused koogid ei küpse? 

Pedagoogid.  

5. Kuidas on soome keeles Käsna-

Kalle?  

Paavo pesusieni  

6. Mis on ühist meriseal ja 

naisteadlasel? 

Nagu meriseal pole midagi pistmist mere 

ja seaga, pole naisteadlasel midagi ühist 

naise ega teadlasega.  

7. Miks on ahvenal silmad punnis? 

Sest ta nägi pealt kuidas lest vaalaga 

magas.  

8. Kuidas saab ühe auguga katta 

kaks auku? 

Naine istub potile.  

9. Kui pikk on Kalevipoja säng? 

Nii pikk, kui on Kalevipoeg ise.  

 

 

10. Mis on pildil? 

 

 

 

 

Kass läheb akna tagant mööda.  

11. Mis vahe on spagetil ja elevandil?  

Süües ei libise elevant kahvli alt ära.  

12. Mis on pildil? 

 

 

 

 

Paradiisis on pesupäev, Aadama viigileht 

kuivab.  

13. Mis on pildil?  

 

 

 

 

Näärivana habe . 

 
Täname printimast!  

VASTUSED !!! 


