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Karl-Erik võtab sõna:

Bionurk. Ahvenast

Kes on Sinu eeskujud kalastuses?
Noo, esimeseks õpetajaks oli kahtlemata
härra Vlad, kes avaldas mulle suure tõe,
et „vahet pole, kust kohast ja mismoodi
me kala ei saa“. Noorpõlves võtsin matti
ka naabrimees Jussilt, kes ühelt talipüügi
võistluselt Peipsil tuli koju 3-kilose
haugi, 4-kilose särje ja 9-kilose tindiga,
mis ta naine kohe sisse tegi.
Mäletan, et jälgisin lehest huviga ka
toonase üle-liidulise kalamehe-tšempioni
Liidia

Lassi,

Suusamütsi

vabriku

„Kosmiline tutt“ direktrissi saavutusi.
See oli naine, kelle ees ka lõunamaa
kalad

lõdisesid.

Tema

tipp-püügiks

Eestis jäi Anne kanalist püütud tosin
angerjat.
Noor Karl-Erik spetsialistide käest
kalastusnippe õppimas.

„Tänavu troonib jõululaual punane kalamari ja
forell.“
- Postimees 20.12.12

Tunne nefisti!

Mikk Siim
Lokaalis Pirogov usutlesid NEFA
juubelilaulu sõnameistrit, Mikk Siimu,
Katre Koppel, Kadi Raal ja Maris
Reintal.
Mikk Siim: „Minu seotus NEFA-ga on
väga
kummaline.
Olin
üks
toetajaliikmetest, kes otseselt ei olnud selle
kooli või õppetooliga seotud. Lihtsalt
käisin läbi
nefakatega,
kes olid
mõttemaailmas sarnase olemisega. NEFA
on kamp väga laheda ja õige
maailmavaatega
mõnusaid
inimesi.
Mõtlemine ja väärtushinnangud sobivad
kokku ja nende inimestega on lihtsalt tore
olla koos.“
Kampa sattumise lugu
Kõik sai alguse 90ndate keskel Tartu
tantsuklubis, kus tantsiti üle nädala
erinevaid rahvatantse ja mängiti pilli.
Triinu Nutt viib praegugi seda edasi. Mikk
elas toona veel Viljandis ja kõik sai alguse,
kui
kultuurikolledži
rahvamuusikud
palusid teda transaks. Hüpati autole ja
kohapeal vaadati, et on maru äge ja
eluterve kamp eri alade inimesi. Esimesel
korral ehk mindi Viljandisse tagasi,
edaspidi jäädi ikka ööks või paariks
Tartusse. Tantsuklubi oli reeglina paar
tundi ja pärast oli jätkukas1. Tartu
tantsuklubis käis tolleaegseid nefakaid
päris palju. Seal sai Mikk suureks sõbraks
Rennu Madisega. Kord Tartusse sattudes
helistas ta Madisele, kes kutsus
folkloristide
organisatsiooni
peole
„Matused“. „Midagi nad matsid ja saun oli
ka,“ täpsustas Mikk. Kohal oli mitu
tantsuklubist tuttavat nägu oli ja nii ta läks.

1

Tänapäeva nefistide sõnavaras on sagedasemad
samatähenduslikud aftekas ja afterparty.

Foto NEFA peiedelt. Laua ümbes istuvad: Terje
Potter, Priit-Kalev Parts, Veinika Västrik,
Marju Kõivupuu, Mikk Siim, Ergo-Hart
Västrik, Ain Peets, Liina Saarlo.

NEFA suurkogud ja naljakad
ettevõtmised
Bergenis tähistati NEFA 25. juubelit. Sel
puhul telliti reklaamibüroos töötavalt
sõbralt
bussikülgaknale
autokleeps:
Ühelpool oli Eesti värvidega 25 ja „TartuPaldiski-Kappelskär-Bergen“ ja all oli
kirjas NEFALINES, teisel pool Norra
värvidega
25
„Bergen-KappelskärPaldiski-Tartu“ NEFALINES. See bussisilt
oli Madise vana Opeli tagaaknal. Ühes
rootsi külakeses kohalikud vaatasid seda ja
mõtlesid, kas minna peale või mitte.
Tartu suurkogu järel mindi Taulide
torupillitallu. Kui saunas oldi, vaatasid
taanlased suu lahti, kuidas eestlased alasti
koos saunas käisid. Lõpuks julgemad
poisid tulid ka aluspükste väel sauna ja
läksid näost täitsa lolliks, kui üks rase
naine ka lavale tuli. Kui pidu vähe
suuremasse hoogu läks, olid juba kõik
saunas.
Õpilane Mikk
NEFAs on Mikk olnud abiks ürituste
korraldamisel, mitte erialase teadustöö
poolel. Pärast keskkooli õppis Mikk
Pedagoogilises Instituudis matemaatikat,
aga VAT teatris töötamise ajal tundus, et
teatrimaailm ikka väga meeldib ja
tehnikahuvi oli ka. Nii leidiski ta ennast
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aastatel
1991-1994
Viljandis
valgusmeistriks õppimast. „Oli põnev aeg
– valgustajate erialale võeti esimest korda
ja ei teatud täpselt, mida peaks õpetama.
Panime üsna palju ise õppekava paika.
Ütlesime rektorile, et tahaks seda kutti
õpetajaks ja võimaluste piires neid otsiti.
Peda reaalainete foonil oli esialgu
Viljandis üldisemate humanitaarainete
puhul raske aru saada, mida seal õppida
on. Reaalaines võtad kõrgema mati lahti,
loed ühe lehekülje, mõtled ja uurid. Kui
asjast aru saad, oled ära õppinud.
Humanitaarias loed, jätad meelde ja ongi
kõik. Reaalainete taust annab hea
baasmõtlemise
ja
seostamisvõime,
üldhumanitaarained lähevad kergemini
sisse,“ arutleb Mikk.
Ühikaelu Tallinnas ja Viljandis erines ka
jahmatavalt. Kolledž oli tol ajal väike,
umbes 200 üliõpilasega. Kõik tundsid
kõiki, ütlesid ka õppejõududele ja rektorile
sina. Kõikide toauksed olid lahti ja õhtud
veedeti koos. Oldi ühes kommuunis nagu
üks pere. Kolledži lõpetamiseks tehti
teatrierialadel lõpuetendused. Mikk tegi
mõne
valguskujunduse
tantsuja
näitejuhtide diplomilavastustele. Pärast
pidi tehtut lahti seletama ja plaanide
põhjendused
kirjutama.
Valgustajana
töötas Mikk mõned aastad Tallinnas Von
Krahli teatris. Viljandi folgi algusaegadel
ajas Mikk kursa- ja koolivendadega folki:
„Viljandi folgivärk tundus nii põnev ja
seikluslik, et parem teha ja kahetseda, kui
mitte teha ja kahetseda.“
Tartusse
Suurest
seltskonnast
ja
pidevast
ennastümbritsevast elust sai mõneks ajaks
Mikul mõõt täis ja siis ta koliski metsa ära
ja tegi paar aastat käsitöötalus puidust
vidinaid. Vahepeal elas Mikk Raplamaal
metsas ühes talus ja hulkus rohkem PõhjaEestis ja Pärnumaal ringi. „Kord Tartu

nefakad jälle kutsusid, et tuleksin oma
autoga Joensuu NEFAle külla. Maru tore
kamp oli ja seal sain praeguse abikaasaga
tuttavaks. Pihla tuli hiljem Tartusse
vahetusüliõpilaseks. Ühe seltskonnaga
käisime ühiselt autoreisil Ungaris ja
Ukrainas. Sõpruskond läks kokku ja siis
kolisin Tartusse ka,“ seletab Mikk, kuidas
metsade vahelt tagasi linnaelu peale sattus.
Praegu tegeleb Mikk puutööga. „Teen
kümblustünne ja tünnisaunasid. Ehitustel
tegutsen ka, kui tünnide hooaeg hakkab
läbi saama.“ NEFAl oleks ka võimalik
kümblustünn saada: „Kui raha on – kasvõi
homne päev võin ära tuua,“ lisab Mikk.
NEFA juubelilaul ja veel natuke
teatrit
NEFA juubelilaulu sõnad on ka pärit Miku
sulest: „Mõtlesime, et juubelil võiks midagi
laulda. Nii-öelda vanad peerud said kokku.
Madis ütles, et VLÜ-l on niuke laulukene
nagu „Tuisulaul“- äkki keegi viitsib sõnad
välja mõelda. Ükskord hilja öösel koju
sõites vaikselt tiksusin auto roolis ja
midagi hakkas kummitama. Tõkkaditõkkadi ja siis järsku tuli. Siis jõudsin koju,
tegin arvuti lahti ja hakkasin klõpa-klõpa
tegema. Öö enne juubelit sain valmis.
Tekst prinditi välja ja paljundati. Kohapeal
jagasime
välja,
korra
tagaruumis
proovisime ja siis laulsime. Sellest on
video ka.“
Kord oli jälle väliskülalisi ja kirjutati isegi
teatrietendus, mis NEFA teatritrupiga ka
ära lavastati. Mikk on osalenud kahes
NEFA teatrietenduses osalenud: „Kui
ameerikas tornid kokku kukkusid, oli
habemetega vendade teema aktuaalne ja
ulmekas sai sellest ajendatud. Teine
etendus
oli
meestetükk
jalgpallifanaatikutest, kui soome külalised
olid Rennu Madise suvekodus Otepää
lähedal suuremal kokkusaamisel.“

Tunne nefisti!
Matkaigatsus
Suvel on Mikk vabal ajal maakohas, talvel
mängib sõpradega sulgpalli. „Peab käima,
muidu läheb enesetunne kehvaks, viis-kuus
aastat oleme käinud,“ lisab ta. Rebase
sadamas on sõpradega kambapeale
putitamiseks ja sõitmiseks paadilotu.
Naised nimetavad seda sadamat meeste
varjupaigaks – kui meestel saab kodust
siiber, jõlguvad sadamas natuke aega,
lasevad auru välja.
Tulevikust
Mida teed kümne aasta pärast? „Pole õrna
aimugi, ei oska seda öelda. kui hakkan
mõtlema. ega ma vist. 3 aastat olen kõige
kauem ühe koha peal töötanud. Äkki leian
kümne aasta pärast ägeda ja meelepärase
tegevuse, et teen elu lõpuni seda. Mine
tea.“
Kas pürgid kindlate eesmärkide poole või
kulged vooluga kaasa? „Ei ole ei üks ega
teine. Ei ole kindlat elu eesmärki, et kümne
aasta pärast pean olema kuskil. Voolust ei
oska midagi arvata. Pigem vastupidi, et
mida suurem massivärk, seda rohkem
üritan seda eirata, seda rohkem see vastu
hakkab. Kui Krahlis töötasin, ütles Peeter
Jalakas väga lahedalt: „Minu arvates on
väga igav elada, kui tean, mida kahe aasta
pärast teen.“ Nii ongi. Ilmselt vanusega
natuke muutub – mida vanemaks saad,
seda stabiilsemat elu tahad.“

Nagu 2 tilka vett:
1. Ehti Järv – päkapikk
2. Gimli - etnoloog

Sport

Murumänge ja müramisi möödunud
hooajast:

Nooremale põlvkonnale tutvustas kreeka-rooma
maadluse
peenemaid
nüansse
kolmekordne
Viljandimaa meister Anzori.
Proteiiniderikast toitu nõutab endale pärast
väsitavat treeningpäeva P. Kroon, tehes seda
personaaltreener Katja valvsa pilgu all.

Kujundujumise teise ja kolmanda koha pälvisid
Epp ja Kaisa, esikohale tuli juba teist aastat
järjest Jakob Baby-Don´t-Hurt-Me.

Andreas demonstreerib Nefa Olümpiakoondise
(NOK)
treeningvormi
2014.
a
Sotši
olümpiamängudeks.

FC Nefa uus ergutuskoor on asunud treeningule.

 Tartu Nefa Rühma liikmed spordile pühendatud 2012. a
kevadkonverentsil „Re-Thinking Sport – Sprot, Ports ,Strop?“

Dishain

We haz LOLcats !
Kiisupildid internetis on kultuuriteadlastele seni suhteliselt vähe huvi
pakkunud. Ometi on tegu ühe põhilise
meediumiga,
millega
virtuaalkeskkonnas vahetada oma mõtteid, tundeid
ja sõnumeid. AFEN dishainis Teile
mõned erialased näitepildid.

Paljastus!
Ennekuulmatu tsensuur Afenas
paljastatud!
Eriväljaanne: Keelatud tekstid VIIMAKS
OMETI publitseeritud!
2011. aasta detsember: Moldova
presidendivalimised toimusid plaanitust
kaks nädalat hiljem, Eestit külastas
Stanisłaŭ
Šuškievič,
Ahhaa
teaduskeskuses arutlesid Eesti ja Läti
koostöövõimaluste üle, Tartu valmistus
jõulupühadeks. Sellised uudised on aga
vaid pinnavirvenduseks – tänane Afen
toob teieni eksklusiivsed leheküljed, mis
eelmise aasta lõpus tsenseerituks
osutusid.
Afen on kinnitanud oma koha Eesti
ajakirjandusmaastikul kui tunnustatud
kalandus- ja huumorileht. Enne iga numbri
ilmumist
korraldatud
toimetuse
koosolekutest innustatakse osa võtma aina
uusi autoreid ning toimetus paistab
liberaalselt vastu võtvat erinevast žanrist ja
eri meelsusega tekste. Aga kas tõesti?
Anonüümseks jääda soovival uurival
ajakirjanikul õnnestus tungida Afena
toimetuse arvutisse, mille töölaua kaustast
„Mitte mingil juhul avaldada: Top
Secret_Государственная тайна_ اطﻼﻋﺎت
 “طﺒﻘﮫﺑﻨﺪیﺷﺪهõnnestus enne peatoimetaja
venna kurjakuulutava sussisahina kuulmist
salvestada koopia avaldamata jäänud
kriminurga reportaažist Jakob Hurda
teemadel. Nagu näha, võib aimata lausa
rahvusvahelisi võimuvõrgustikke. Afena
toimetus keeldus kommentaarist, kuid pidi
põhiseaduse § 45 „Tsensuuri ei ole“ alusel
siinse kirjatöö siiski avaldama
Tsenseeritud materjalide visuaal-verbaalne
laad laseb teha mitmesuguseid oletusi
tsensuuri põhjuste kohta. Probleemne võib
olla kriminaalne teema, mis kultusisiku
staatusesse tõusnud Hurda habeme kohta
avalikkusele liiga palju infot annab. Või on
fotodel kujutatud midagi keelatut? On
selleks Eesti raha? Mõni pildile jäänud
isik? Uuriv ajakirjandus on täpsemate
tsenseerimispõhjuste leidmisega ametis ja
loodab järgmiseks numbriks lugejateni
tuua uut infot. Stay tuned!

Ei saa kõrvale jätta oletust, et Afena
toimetus jätkab eestikeelse ajakirjanduse
parimaid traditsioone: trükivabadus on
ajakirjandusele omane olnud vaid murdosa
selle olemasolu ajast. Tsensuur arenes
paralleelselt
kirjasõna
levitamise
tehnikatega. Trükikunst võimaldas tekstide
odavat ja kiiret levikut, kuid nii vaimulikud
kui ilmalikud võimud lõid sellele
vabadusele pidevalt takistusi. Nii oli üks
esimesi tsenseeritud autoreid Martin
Luther, kelle tööd keelas 1521. aastal
paavst. Kui ülejäänud Euroopas hakkasid
tsensuuriolud 19. sajandil leevenema, siis
Vene Tsaaririigis tsensuur siis alles
institutsionaliseerus. Et ajakirjanduses ei
saanud ühiskondlikult teravaid teemasid
käsitleda, leidsid need kajastust ajaloolise
jutustuse
žanris.
„Tasuja“,
„Villu
võitlused“ ja kümned teised romantilisisamaalised lood olid 19. sajandi lõpus
kanaliks, mille kaudu eestluse kohta ideid
levitada.
Ajakirjandus
selliseks
meediumiks ei sobinud, sest oli terava
kontrolli all. Kümmekonna aastaga jõudis
ajalooliste jutustuste ideoloogiline laad
kohale ka tsaaririigi tsensoritele ning 1893.
aastal keelati selliste jutustuste ja nende
kordustrükkide avaldamine.
Eesti Vabariigis tsensuuri ei olnud, kuid
nõukogude ja saksa okupatsioon tegelesid
hoogsalt vaheldumisi erinevate teemade ja
kirjatööde
keelamisega,
raamatute
põletamisest rääkimata. Nõukogude võimu
tingimustes oli keelatud raamatute
nimekirjas kokkuvõttes peaaegu kogu
eestikeelne kirjandus. Töötasid nii eel- kui
järeltsensuur: see tähendab, et kirjasõna
kontrolliti nii enne kui pärast trükkimist.
Kontrollita ei pääsenud trükist isegi
saunapiletid. Mõistagi põhjustas selline
kontroll ka autori enesetsensuuri. Tervet
nõukogudeaaegset eesti kirjandust saab
vaadata läbi enesetsensuuri prisma – kas ka
kõiki Afena numbreid?
Lisaks trükisõnale kontrollis
võim
Nõukogude Eestis ka teatrilavastusi.
Nutikad lavastajad avastasid aga peagi, et
tsensorid saab eksiteele juhtida mõne
toretsevalt arusaamatu detailiga, mis
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lavakujundusse või teksti lisati just selleks,
et et tsensuur selle eemaldada saaks –
lavastus aga tervikuna alles jääks.
Tsensuurinõudmistest kõrvale hiilimise
klassikaliseks näiteks on Andrus Rõugu
luuletus „Silmades taevas ja meri“ 1981.
aasta Loomingus: ridade esimesed tähed
andsid akrostihhonina kokku lipuvärvid
sini-must-valge. Kunstiinstituudi tudeng
pidi skandaalse luuletuse tõttu õpingud
mitmeks aastaks katkestama.
Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis on
tsensuur põhiseadusega keelatud. Kuigi
trükisõna kontrollimisel on pikk traditsioon
– ning etnoloogia ja folkloristika on
erialad, mis traditsioone hinnata oskavad –
olgu ajakirjandus siiski vaba! Oodatud on
vihjed Afena tsensuuri teemadel ja juhuks
kui trükivabadus siiski ei toimi, on allpool
lisatud traditsioonilised nipid tsensuurist
kõrvale hiilimiseks:
I
Kirjuta
romantiline
jutustus,
mille
sündmustikku põimid oma keskse idee:
Plussid: eeldatav lugejamenu ka sõnumi
hägustumise korral ja austusväärne
kirjanikutiitel
Miinused: töömahukus, visuaalse info
edastamise keerukus

II
Punase heeringa trikk – juhi tähelepanu
ebaolulise detailiga kõrvale, et see ära
keelataks, aga tervik avaldataks
Plussid:
jaburoluliste
detailide
väljamõtlemine on lõbus
Miinused: närvi läinud tsensor võib kogu
terviku ära keelata
III
Peida oma sõnum kirjutise ridade esi- või
lõputähtedesse, diagonaalidesse, igasse
kolmandasse tähte:
Plussid: nii kirjutamine kui lugemine saab
juurde ristsõnamõistatuse lahendamise
võlu
Miinused: nõuab keskmisest paremat
sõnastamisoskust,
lugejad
vajavad
lahendamiseks koodi
Sõnavabaduse eest võitles,
Milvi Mootor

 Allpool foto tsenseeritud materjali
arhiivikoopiast.

Reportaaž
Reportaaž kaisukarude konverentsilt
27. oktoobril 2012 toimus Tallinna
Keskraamatukogus arktofiilide1 aasta
suursündmus – karukonverents Ursus
semper fidelis ehk „Igavesti truu karu“.
Üritus oli pühendatud kaisukaru
juubelile – nimelt sai vanake 110aastaseks!
Registreerimislauast sai iga osaleja lisaks
karupildiga kaelakaardile konverentsi
päevakava ja väga olulise, meeleolu loova
lisamaterjali – kaisukarudest pabernukkude
komplekti, millest võis karufiguurid ja
kostüümid välja lõigata ning karudele selga
sobitada.
Karukonverentsile kohaselt oli kogu
kohapealne
meeleolu
karune:
konverentsisaali toolidel istusid kaisukarud
nii, et iga osaleja sai endale naabriks
vähemalt ühe karu. Kohvilauas oli
võimalus mekkida karukujulisi küpsiseid ja
lisada tee sisse vastavalt maitsele
kanarbiku- või pärnaõiemett. Minu
üllatuseks osutus kohvilaud tegelikkuses
pigem „teelauaks“, kuna sealt ei
õnnestunud leida päris kohvi. Õnneks oli
minusugustele
kohvisõltlastele
siiski
mõeldud, kuid sedakorda sai vedela
kohvijoogi
asemel
manustada
lambapabula-väljanägemisega
kohvikomme, mille kõrval olev silt teadustas: 1
komm = 1 tass kohvi! Nagu hiljem selgus,
oli kohvi marginaliseerimine „teelauas“
konverentsikorraldajate teadlik valik ja
seda üsna mitmel põhjusel: esiteks soov
eristuda jänesekonverentsidest, kus liiga
agar kohvitarbimine on põhjustanud
kahetsusväärseid
intsidente
energiast
pakitsevate esinejate ja liialt kepsaka
publiku
vahel;
teiseks
puhtalt
1

Karuarmastaja, inimene, kel on karudega eriline
hingeside

pragmaatiline põhjus – kohv ei lase
karudel end rahulikult talveunne sättida.
Kuigi Theodore Rooseveltilt 2 nime saanud
kaisukaru
(ingl k Teddy-bear) oli
konverentsil justkui A ja O karuaabitsas,
siis ettekannetes tehti muuhulgas juttu ka
mängukarudest,
päris
karudest,
muuseumikarudest,
raamatukarudest,
kunstikarudest , animafilmi karudest, väga
ära armastatud karudest ja blogivast
staarkarust nimega Nässu.
Esimese ettekande pidaja oli bioloog, kel
seljas kelmikas pruunkaru pildiga T-särk
ning kes tutvustas publikule päris karude
eluviise Eestis elavate pruunkarude näitel.
Keskmisele kaisukarufännile, kes päris
karudest muud ei tea peale selle, et päris
karu ei tasu kallistada, võis see ettekanne
olla üsna silmi avardav. Saime teada, et
Baltimaade kontekstis on Eesti oma 500600 karuga võrreldes Läti ja Leeduga suisa
pruunkarude magnaat, sest kui lätlastel on
kokku u 10 karu, siis leedukatel pole
lootust karu endale isegi mitte saada
(metsad olevat nõudlikule karumaitsele
2

Teddy-beari ehk kaisukaru nimesaamislugu on
järgmine: 1902. aastal käis Ameerika Ühendriikide
president Theodore Roosevelt (hüüdnimega Teddy)
karujahil. Presidendiga kaasas olnud abilistel
õnnestus kinni püüda suur must karu, kelle nad lõid
uimaseks ja sidusid puu külge kinni, et presidendil
oleks lihtsam karu maha lasta. Kuid Roosevelt
keeldus sellisest ebaeetilisest teost. Üsna pea ilmus
ajalehes Washington Post artikkel juhtunust ning
seda illustreeris Clifford Berrymani karikatuur,
millel karust oli saanud väike armas, suure peaga
karupoeg ja presidendil käsi keelavalt üles tõstetud.
Lugu sai ameeriklaste seas väga populaarseks ning
seda juhust oskas ära kasutada New Yorgi
poepidaja Morris Michtom, kes müüs muu hulgas
oma naise valmistatud kaisukarusid. Michtom
asetas oma poe vaateakendele kaisukaru sildiga
„Teddy´s bear“ – kuulu järgi olevat ta loa selleks
saanud presidendilt isiklikult. Kõik Michtomi karud
osteti silmapilk ära ja karuhullus Ameerikas oli
alanud. Selle harjal asutas Michtom Ameerika
Ühendriikide
esimese
kaisukarufirma
ning
Roosevelt sai endale maskoti, keda kasutas osavalt
oma ametisse tagasivalimise kampaanias 1905.
aastal.
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liialt ebasobivad). Lisaks tegi bioloog
ülevaate sellest, mida pruunkarud söövad
ja näitas oma jutu taustaks seinasuurusel
ekraanil karukaka pilti. Siis pajatas ta veel
karude eluviisidest, mainis, et karud ei ela
sugugi mitte koopas nagu tavaliselt
arvatakse ja näitas taustaks ikka veel
kakapilti. Ettekande lõpupoole rääkis
bioloog
karude
kannibalistlikest
kalduvustest ja ma usun, et umbes siis
jõudis kaisukarufännidele kohale, et
idealistlikus kaisukarumaailmas on palju
toredam elada.
Teise ettekande pidas pedagoog, kes rääkis
kaisukarude rollist laste kasvatamisel ning
jõudis järelduseni, et kaisukaru on justkui
meedium täiskasvanute ja lapse vahel.
Lisaks väitis pedagoog, et poisslastele
meeldib kaisukarusid vigastada [vaesed
karud! – Toim.], sest need on kõige
lähedasemad objektid, kelle peal oma
agressiooni välja elada.
Kolmandaks esinejaks oli ühe muuseumi
direktor koos staarkaru Lillekäpaga
(viimase rolliks oli olla lihtsalt ilus).
Direktor tutvustas selle muuseumi kõige
silmapaistvamaid „oma looga“ karusid
nagu näiteks Postimehe-karu, kelle kõhust
leiti ajaleht „Postimees“; Karlutt – väga ära
armastatud kiilanev karu; Poleon –
vembumees ja reisisell; karu nimega Notsu
– kõige uuem asukas muuseumis, kes
saadeti sinna väärikat pensionipõlve
nautima. Lisaks tegi direktor ülevaate
muuseumi kogudes leiduvatest erinevat
tüüpi karudest. Selgus, et karusid saab laias
laastus jaotada kaheks: kaisukarud ja
mängukarud (viimased on kõvad ja/ või
figuraalsed).
Suures
esinemistuhinas
paljastas direktor seni karuüldsusele
teadmata saladuse karu Lillekäpa kohta –
nimelt olevat ta 2004. aastal käinud
iluoperatsioonil ja lasknud oma naeratust

laiemaks
muuta.

ning

käpaotsi

lillelisemaks

Staarblogija Nässu ja staarmänguasjadedirektor Lillekäpp konverentsisaali esireas.

Järgmise ettekande pidas (laste)kirjandusteadlane,
kes
rääkis
karudest
lastekirjanduses. Kirjandus-teadlane tõdes,
et eesti lastekirjanduses on küll karusid,
aga need on enamasti päris karud, mitte
mängukarud nagu näiteks Karupoeg Puhh.
Ta oletas, et üks põhjuseid võib seisneda
selles,
et
eestlased
on
loomult
looduslähedased.
Erinevate
maade
kirjanduskarusid
võrreldes
tõi
kirjandusteadlane veel välja, et eesti
lastekirjanduses on kaisukarud lapsele
truud ja teevad kõike lapsega koos, st on
isegi liiga passiivsed. Karupoeg Puhhil aga
see-eest oli oma eraelu ka. Viimaks
väljendas esineja muret selle üle, et tema
tähelepanekute
järgi
on
kaisukaru
devalveerunud
- tema välimus on
kommertslikkuse
mõjul
muutunud
ebamääraseks, ei ole enam kaisukarulik.
See murekoht pälvis publiku hulgas kiiret
omaksvõttu,
paljud
kaisukarufännid
noogutasid kaasa.
Vahepalana ettekannete vahel näidati
karuteemalist
animafilmi
„Vennad
karusüdamed“ ning filmi režissöör rääkis
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filmi tekkeloost ja edasistest plaanidest
seoses filmile järje tegemisega.
Eelviimase ettekande tegi kunstnik, kes
tutvustas karude kujutamist pildikunstis
erinevate kunstnike loomingu kaudu.
Kunstnik mainis paljude kohalviibijate
jaoks uut mõistet – popsürrealism. Seda
mõistet pidavat kunstnikud kasutama
piltide kohta, kus on kujutatud midagi väga
armsat võikal moel – näiteks kaisukaru on
ära veristatud.
Viimane ettekanne oli staarblogija/
rändurkaru Nässu päralt. Karu Nässu
suuvoodriks
oli
ühe
muuseumi
arendusjuht, kes vahendas karu mõtted ja
ideed inimkeelde. Nässu tutvustas oma
elustiili ja tegemisi – maailmas ringi
rändamist ja blogipidamist.
Pärast konverentsi ettekannete osa lõppu
avati sealsamas keskraamatukogu fuajees
ühe arktofiilist kunstniku autorinäitus tema
valmistatud karudest. Sel kunstnikukarude
näitusel olid esindatud väga erinevat liiki
karud ning sai hea ülevaate nende
tüpoloogiast: zombi-karud, pika ninaga
karud, opossumit meenutavad karud, tömbi
ninaga karud, sookollilikud karud,
karvutud karud, med-karud, pöidla-otsasuurused-mini-karud,
sipelgasiililikud
karud jne.

Karukonverents tõestas, et sedalaadi
üritused
on
väljaspool
arktofiilide
ringkonda
alahinnatud
ja
isegi
naeruvääristatud.
Ometi
sain
tänu
konverentsile end kurssi viia uute trendide
ja suundumustega karumaailmas ja mõelda
kaasa aktuaalsete probleemide üle. Olen
enam kui kindel, et nii kaisu-, mängu- kui
päriskaru sõbrad tundsid end seal nagu
karud mees ning neil ei oleks midagi selle
vastu, kui jänesed tõugataks troonilt ja
karuarmastus
leviks
laiematesse
massidesse.
Raporteeris: Aher Siil

Arktofiilide argipäev.

Tähelepanekuid loodusest:

Kassikivi
juures
ykskord
nähtud
kaelkirjakut. Yle metsa vaatan.
ERA II 16, 349 (3) < Kihnu khk. ja v.,
Rootsiküla,
Ärma
t.
–
Herbert
Tampere < Mihkel Karjam, 60 a. (1929)
Kui uss ära tapetakse ja tervelt maa peale
jäetakse, siis puhub sisalik, kui ta juure
juhtub, ussile suhu ja uss hakkab jälle
elama
H I 7, 491 (4) < Helme - Jaan Soots (1895)
Kunstikarude väljanäitus: klaasi taha rivistatud
zombi-karu ja tema värvikad sõbrad.

Jõululuulet
LUULE
Kallis kultuurikauge lugeja,
kas Sa tead, mismoodi
sünnib Luule – kuidas ta
tuksub
sügiskurbusest
piinatud rinnas ning rebib
omale
hammaste
ja
näppudega väljapääsu liig
kitsast põuest?
Ei, sa ei tea! Küll aga teadis
seda 19. saj poeet ja
maailmavalu
kandja
J.
Angerson, kes 1898. avaldas
Jurjewis oma kulu ja
kirjadega kogumiku „Walu
helinad“. Võtkem kuulata
seda sajanditagust häält:

***
Walu helinad.
Walu helinad
Ilmas tõusevad –
Piksepilvena
Sõudwad rutuga!
Häda ohuga
Külitud on maa –
Wiletsate hääl
Kõlab siin ja sääl!
Nutu pisaraid
Silmis – valusaid,
Näha igal a´al
Mure rikkal ra´al!
Oh kui kurblik ma
Üliotsata –
Walan pisaraid
Elus raskemaid!
Sest mu kannel ka
Nutul kõlab ta,
Walu helinaid,
Ilmas valusaid!
*

Kes see küsib...
Kes see küsib minu elust,
Kes see küsib minu walust,
Kes see kuulab kaebamisi,
Kes see wõtab kurwastusi?!
Isa kaugel, kellel´ kaeban,
Ema kaugel, kellel ütlen –
Öed, wennad, sugulased
Need on ise hädalised!

Oh naera, oh naera, ei
keelda wõi sind,
Sul sõbrake alles on
tundmata ilm!
Sest naera kui soowid – küll
tuleb ka hind,
Kus pisaril paisub ka sinugi
silm!
*
Ma nutan.

Muud kui kanda – kanda
ikka
Päewi raskeid – murelikka!
–
Elan wõhi-wõera warjul
Elan wõhi-wõera hirmul!

Ma nutan tare ukse rõhtul,
Et pimedus on õuessa!
Ma nutan hommikul ja õhtul,
Et süda sulab põuessa!

*
Ära küsi!

Ma nutan pilksil pime öödel
Ja ohkan woodis rahuta!
Ka wõitlen unenäo teedel
Ma nagu Jaagub – murega!

Ära küsi – walurikkas
rinnas
Lõhkeb süda – walan
pisaraid!
Ära küsi – saladust mis
ilmas
Lõpetanud minu lootusid!

Ma nutan kuni koidu kuma
Ju taewa serwal naeratab;
Ma nutan kuni kiirte summa
Sääl pimedusest wõitu saab!

Ära küsi – kurwastus ei
mahu,
Enam ära minu rinnasse!
Ära küsi – kadunud mul
rahu,
Walust piina tunneb
hingeke!
*
Oh naera!
Sa naerad, kui kurwastus
ähwardab mind,
Sa naerad, kui pisaril läigib
mu silm!
Sa naerad, kui walu sees
lõhkeb mu rind,
Sa naerad weel siis, kui
olen ju külm!

Poeet Angerson oli ka innukas
kalalkäija – enamasti meelitas ta
kalad kurva flöödimänguga kalda ligi,
kus ta tüdruksõber nad välja tõmbas.

Test

Küsimusi rahvapärimuse, etnograafia ja
etnomeditsiini vallast.
Küsib Viktor Riin.

7. Mis mureks?
a) süda läigib
b) pea valutab
c) käed värisevad
d) kõrvast jookseb verd

1. Mis juhtub siis, kui suudelda
kärnkonna?
a) konnast saab printsess
b) suu saab ligaseks
c) ära tripib
d) mitte halligi ei saa

8. Vanasti sõideti hobustega, sest...
a) lammas ei jõua nii hästi vedada
b) teistel loomadel olid suud-sõrad niigi
juba tööd täis
c) hobune tahtis ka maailma näha
d) vedurid saastasid liiga palju õhku

2. Kes vana asja meelde tuletab, sel...
a) silm peast välja
b) hambad kurku peksta
c) kõrvad ära rebida
d) jalg maha saagida

9. Miks võetakse naine?
a) nii on kombeks
b) kaua sa ikka viina võtad
c) naine ise tuleb
d) tihti pole midagi paremat võtta

3. Hallpead austa, ...
a) puupead purusta
b) kulupead kummarda
c) vesipead viili
d) kahupead peksa niisama

10. Jalgratas leiutati...
a) sest pedaale ja lenkse vedeles igal pool
b) samanimelise raamatu järgi
c) niisama oli tüütu vändata
d) mootorratta jaoks veel mootorit polnud

4. Miks ei ole hülgel jalgu?
a) seda oleks hirrrmus rõve vaadata
b) muidu oleks ta ju koer
c) tegelt tal on jalad, aga ta on nii
tagasihoidlik elukas, et ei näita neid välja
d) ei tea õiget vastust, sest olen pisut
lollakas

Lisaküsimus:
Mille järgi ära tunda, et inimene on kama
joonud?
a) soomeugriliste näojoonte järgi
b) suunurk on veel hernejahuga koos
c) nabapiirkond on trimmis
d) keefir on jälle otsas

Folkloristide-etnoloogide enesekontroll

5. Küsimus etnograafidele:
Milline sõna ei sobi järgnevasse loetellu?
a) lüpsik
b) ripspiste
c) jalgpall
d) jauram
Õige vastus: jalgpall (sest see sarnaneb
malelauaga)

6. Kuidas vabaneda paelussist?
a) süüa kärbsemürki
b) juua liiter piiritust
c) hoida nii kaua suud kinni, kuni ta ära
lämbub
d) uss surnuks näljutada

Enesekontrolli küsimustele vastab
folklorist Oskar Loorits.

