UUDISED

Kroonika
Akadeemilises Rahvaluule Seltsis
28. jaanuari kõnekoosolekul pidas Matej Goršič ettekande “Taevatulede vabastamise
müüdid regilauludes”. Esitleti raamatut Ussi naine. Muinasjutte soovide täitumisest
(2015, koostanud Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kaisa Kulasalu, Moon Meier,
Reeli Reinaus, Kärri Toomeos-Orglaan, illustreerinud Kärt Summatavet).
4. ja 5. veebruaril toimus ARSi kaaskorraldamisel Kivi turismitalus eesti folkloristide
XI talvekonverents “Omad ja võõrad. Kohanemised ja sulandumised”.
31. märtsi kõnekoosolekul pidas Marika Mägi ettekande “Mida me teame eestlaste
ühiskonnast muinasaja lõpul?”.
Katre Kikas

Eesti Rahvaluule Arhiivis
1. detsembril esitlesid Risto Järv, Reeli Reinaus ja Kärri Toomeos-Orglaan Tallinnas
Viru Keskuse Rahva Raamatu kaupluses Eesti imemuinasjuttude kuldraamatut (kirjastus TEA).
1. detsembril pidas Andreas Kalkun Helsingi Ülikooli kursuse “Tutkimuskohteena
eletty uskonto” raames loengu “Viron setojen ortodoksisuus” ja 10. detsembril viis
samal teemal läbi seminari.
2. detsembril 2015 esitles Anu Korb enda koostatud ja toimetatud väljaannet Roosi
Siberi lood. Eesti asundused VII. Esitlusega tähistati ühtlasi Anu Korbi 65. sünnipäeva
ja 40. tööjuubelit.
2. detsembril esines Jüri Metssalu Mahtra Talurahvamuuseumi pärandipäeval ettekandega “Vanades folkloorikogudes esinevad motiivid täna maal elavate inimeste
keskkonnatunnetuses” ning näitas videosalvestusi välitöödelt rahvusparkides ja Juuru
kihelkonnas.
3. detsembril rääkis Mall Hiiemäe Tallinnas Eesti Ajaloomuuseumi teemaõhtul
sõjaaegsetest jõuludest.
3. detsembril kõneles Jüri Metssalu Rahvakultuuri Keskuse koolitusel “Kuidas uurida
vaimset pärandit?” kohapärimuse uurimise allikatest ja metoodikast.
3. ja 4. detsembril pidas Andreas Kalkun Oulu ülikoolis toimud Kulttuurintutkimuksen
seura VIII päevadel “Rajat” ettekande “Ortodoksit “kahden maailman laidalla”. Setojen
eletty ortodoksisuus eilen ja tänään”.
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3. ja 4. detsembril esinesid Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumi
näitusemajas lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminaril “Üki, kaki, kommi, nommi…” ERA töötajad Kärri Toomeos-Orglaan (Kolmest põrsakesest seitsme pöialpoisini:
Muinasjutud ja arvud) ja Astrid Tuisk (Eesti Rahvaluule Arhiivi mängude andmebaasi
tutvustus). Janika Oras viis läbi töötoa “Ringmängu mõnu”.
5. ja 12. detsembril toimusid Viljandi Kultuuriakadeemias Jüri Metssalu juhendamisel
kohapärimuse seminarid, mille käigus analüüsiti üliõpilaste semestri jooksul valminud
kaastöid Eesti Rahvaluule Arhiivile. Muuhulgas esitleti ka kogumisvõistluse “Minu
maastikud” jaoks jäädvustatut.
6. detsembril esines Ingrid Rüütel Klassikaraadio saates “Folgialbum”, teemaks “Muhu
laulud I”.
14. detsembril pidas Mall Hiiemäe Kadrina raamatuklubis kohaliku kirjandusklubi
teemaõhtul ettekande “Jõulud vanal Virumaal: kombed, laulud, toidud Kadrina moodi”.
15. detsembril võttis Anu Korb ettekandega “Eestlastest ravitsejad Ida-Siberis” osa
EKM projekti “Medica” 10. konverents-töötoast “Kogemused, traditsioonid ja transformatsioonid”.
16. ja 17. detsembril Kreutzwaldi päevade konverentsil “Dialoogid – I. Kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome” pidas ERA töötajatest ettekande Aado Lintrop (Poeem
Jangal-maa ja mansi eepika – dialoog või möödarääkimine?). Esitluste osas tutvustati
Andreas Kalkuni raamatut Seto laul eesti folkloristika ajaloos ning Helen Kõmmuse
raamat Iiuma vägimihe Leigri seiklused.
29. detsembril toimus Haapsalus Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Tartu Ülikooli muinasjuttude
töörühma seminar “Muinasjutust mitme kandi pealt”. Esinesid Pille Kippar (Tõestisündinud lugusid ja kuulujutte läänlastest), Anu Korb (Ottessoni Roosi vanamesi jutud),
Inge Annom (Hobuseraipest tervisevesi. Lutsi jutud), Kärri Toomeos-Orglaan (Mis värvi
on muinasjutt?), Krista Kumberg (Pahalaste muut(u)mised kaasaegsetes muinaslugudes), Reeli Reinaus (Mis on ühist muinasjuttudel ja tõsielusarjadel), Risto Järv (Õnnelik
lõpp ja muinasjutureklaamid). Esitleti raamatuid Ussi naine. Muinasjutte soovide täitumisest (EKM Teaduskirjastus 2015), Roosi Siberi lood (EKM Teaduskirjastus 2015)
ja Eesti imemuinasjuttude kuldraamat (TEA 2015). Näidati animafilmi “Pulmamäng”
(autorid Andres Tenusaar, Malle Valli, Marili Sokk; Animailm, Peata Film 2015, 10´)
ning dokumentaalfilmi “Teekond ussinuumajani” (autorid Liivo Niglas ja Priit Tender;
F-Seitse 2015, 68´), kõneles filmi autor Priit Tender.
2. jaanuaril 2016 esines Ingrid Rüütel Klassikaraadio saates “Folgialbum”, teemaks
“Muhu laulud II”.
6. jaanuarist veebruari lõpuni stažeeris ERA juures Ida-Soome ülikooli Joensuu
kampuse professor Pekka Suutari.
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15. jaanuaril avaldas teadusportaal Novaator 100 sekundi video: “Õnnelik lõpp ja
muinasjutureklaamid”, kus Risto Järv kõneles muinasjuttude ja reklaamide sarnasusest
ning muinasjutulikest elementidest reklaamimaastikul.
16. jaanuaril alustas Jüri Metssalu Raplas Eesti Kohapärimuse Keskuse uue loengusarjaga kogukondadele, kohalikele uurijatele, õpilastele, õpetajatele, turismi- ja kultuuritöötajatele.
21. jaanuaril anti Paide Kultuurikeskuses üle Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad,
Ingrid Rüütel pälvis rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia. 21. ja 22. jaanuaril
ilmusid preemia saamise järel Ingrid Rüütli intervjuud “Suurim oht eesti kultuurile
on meie demograafiline olukord” (ERR); “Töös on oluline tulemus, kuid tunnustus pole
eesmärk” (Mart Niineste, Eesti Päevaleht); “Küsimus pole ainult selles, kuidas riik
hakkama saab, vaid selles, kuidas rahvas püsima jääb” (Aigi Viira, SL Õhtuleht).
22. jaanuaril külastasid Ave Goršič, Risto Järv ja Mari Sarv Rootsi Kirjanduse Seltsi
Soomes (Svenska Litteratursällskapet i Finland), tutvusid eestirootsi ainesega selle
kogudes ning osalesid Soome rahvaluulearhiivi juhataja Lauri Harvilahti ametist lahkumise puhul korraldatud sümpoosionil Soome Kirjanduse Seltsis.
23. jaanuaril pidas Ingrid Rüütel loengu “Muhu lauludest” Tartu Noorte Turvakodu
rahvamuusika talvelaagris Sillaotsa koolis.
28. jaanuaril toimus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
kõnekoosolek, mille raames tutvustati raamatut Ussi naine. Muinasjutte soovide täitumisest (2015). Kogumiku koostasid Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi
ja Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna muinasjutuprojekti täitjad Risto
Järv, Inge Annom, Kaisa Kulasalu, Mairi Kaasik, Moon Meier, Reeli Reinaus ja Kärri
Toomeos-Orglaan. Väljaande illustreeris Kärt Summatavet.
28. jaanuaril toimus Tartu Kaubamaja Apollos kaardikomplekti Head Eesti mängud
esitlus. Koostas Astrid Tuisk, keeletoimetaja oli Inge Annom, pildid joonistas Piret Räni
(OÜ Loovhoog koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga).
2. veebruaril pidas Ingrid Rüütel Eesti Meremuuseumis merekultuuriaasta avaloengu
“Soorollidest Kihnu kultuuris”.
3. veebruaril esitles Janika Oras Tartu Ülikoolis toimunud vadja teemalisel üritusel
e-väljaannet Vadja ja isuri rahvalaulud (http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/
vadjaisuri), mis ilmus 2015. aastal ning on ERA ja MTÜ Rahvalauluseltsi Hellero
ühisväljaanne.
4.–5. veebruaril toimus Viljandimaal Kivi Turismitalus Folkloristide XI talvekonverents “Omad ja võõrad. Kohanemised ja sulandumised”. Tänavune talvekonverents
kutsus mõtlema oma ja võõra piiride ning dialoogi võimaluste üle. ERA töötajatest
pidasid ettekanded Anu Korb (Omad ja võõrad ERA Siberi kaastöölise Rosalie Ottessoni kogutu põhjal), Liina Saarlo (Kohanduvad kogujad. Rahvaluule kogumisest
1950. aastatel), Andreas Kalkun (Umma usku unõhtõlõ-s. Võõristavad ja kodustavad
seto õigeusu käsitlused), Mall Hiiemäe (Idaviru uusasukate kalendrikombestiku täna-
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päevased tunnusjooned), Astrid Tuisk (Oma ja võõras, õige ja vale lapsepõlv. Arutelud
internetikeskkondades), Ave Goršič (Naš, tuj in begunska kriza. Oma-võõra peegeldusi
Sloveenia folklooris ja põgenikekriisi kontekstis).
Astrid Tuisk esitles väljaannet Head Eesti mängud.
Konverentsi kava ja teesid: www.folklore.ee/era/tk2016. Folkloristide talvekonverentsi korraldas Eesti Rahvaluule Arhiiv koostöös Akadeemilise Rahvaluule Seltsiga,
peakorraldaja oli Anu Korb.
9. veebruaril toimus Kirjanduse majas Akadeemia auhinnaseminar. Hõbeauhindadest
ühe pälvis ajakirja 2015. aasta 12. numbris ilmunud Amar Annuse ning Mari Sarve
ühisartikkel “Pallimäng ja avanevad hauad Sumeri ja Eesti rahvalauludes”.
13. veebruaril ERMi uue püsinäituse giidikoolituse päeval tutvustas tulevast regilaulunäitust selle kuraator Liina Saarlo.
26. veebruaril esinesid Paide kultuurikeskuses konverentsil “Kesk-Eestist kohapärimuse võtmes” Mall Hiiemäe (Uskumustest ja tõekspidamistest Kesk-Eestis) ja Mari-Ann
Remmel (Kesk-Eesti – kultuuriruumide risttee).
9. märtsil esines Janika Oras Pariisis Rahvusvahelise Traditsioonilise Muusika Nõukogu (ICTM – International Council for Traditional Music) traditsioonilise muusika
ajalooliste allikate töörühma (Study Group on Historical Sources of Traditional Music)
21. konverentsil ettekandega “Before the final silence: Creative aged women in Estonian
historical oral culture”.
14. märtsil esines Jüri Metssalu Kadrina Keskkooli kultuurikonverentsil “Maastik
pärimuses, pärimus maastikus” ettekandega “Kohapärimusest Kadrina kihelkonna
näitel” ning juhtis eelnevalt kaht töötuba.
16. märtsil esitles Risto Järv Tallinnas Viru Keskuse Rahva Raamatu kaupluses raamatut Metsavaimu heategu, autoriga vestles Valdur Mikita, muinasjutte vestis Piret Päär.
20. märtsil oli Risto Järv Eesti Instituudi vahendatud külalisõpetajaks pärimuskultuuri ja muinasjuttude teemaga Välis-Eesti Kultuuri- ja Haridusühingu Budapestis
tegutsevas Lotte koolis (Lotte Kool Lõunamaal).
21.–23. märtsini pidas Risto Järv Szegedi Ülikooli soome-ugri keeleteaduse õppetoolis
rahvajuttudele keskendunud loengusarja “Eesti muinasjutud ja maatundmine”.
21. märtsil toimus Jüri Metssalu juhtimisel Eesti Kohapärimuse Keskuse praktikapäev
Tartu mäluasutustes.
23. märtsil toimus Kirjandusmuuseumis ERA ja ERMi uurimisrühmade tööseminar
“Nõukogudeaegne teadus ja kogumistöö” (korraldaja Mari Sarv).
28. märtsil andis president Toomas Hendrik Ilves Eesti Kirjandusmuuseumis üle preemiad 2015. aasta parimatele rahvaluulekogujatele. Tänavu pälvisid preemiad Age-Li
Liivak sisukate kaastööde eest aastatel 2009–2015; Juta Leesik, Reet Sepp ja Kaie Humal
kolme aastakümne jooksul valminud käsikirjaliste raamatute ja salmikute mahuka kogu
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eest ning Tuuli Reinsoo isikupäraste kaastööde eest alates 2013. aastast, sealhulgas
silmapaistva panuse eest kogumisvõistlusel “Minu maastikud”.
ERA kaastööliste päeval tutvustasid “Minu maastike” võistlustulemusi žürii liikmed
(ERAst osalesid Mall Hiiemäe, Mari-Ann Remmel ning Lona Päll (kogumisvõistluse
peakorraldaja). Mari Sarv ja Olga Ivaškevitš rääkisid arhiivi laekunud materjalide
internetis avalikult kättesaadavaks tegemist piiravatest asjaoludest, Rutt Hinrikus
tutvustas ERA, EKLA ja ühenduse Eesti Elulood 2016. aasta ühist kogumisvõistlust
“Minu elu ja armastus. Eesti Vabariik 100”.
Esitleti uusi väljaandeid: Guldžahon Jussufi Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus) ning Risto Järve
Metsavaimu heategu. Sada eesti muinasjuttu metsast ja meist (kirjastus Varrak koostöös
Eesti Kirjandusmuuseumiga). Avati näitus “Minu maastike” fotodest (koostanud Lona
Päll, Mari-Ann Remmel ja Valdo Valper). Päeva jooksul musitseerisid Juhan Uppin, Tuule Kann ja Helen Kõmmus. Kaastööliste päeva läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapital.
Ave Goršič, Risto Järv

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas
3. ja 4. detsembril korraldas Piret Voolaid lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminari “Üki, kaki, kommi, nommi”, kus Mare Kõiva pidas ettekande numbrimaagiast
eesti rahvausundis.
5.–8. detsembrini osales Liisi Laineste Sofias (Bulgaaria) neljandal rahvusvahelisel
Ida-Euroopa karikatuurikonverentsil “Multimedial Representations of the Other and the
Construction of Reality: East-Central Europe, 1945–1980” ettekandega “Remembering
WWII: Humorous life stories”.
15. detsembril korraldas osakond Tartus interdistsiplinaarse ja institutsioonideülese
projekti “Medica” konverents-töötoa “Kogemused, traditsioonid ja transformatsioonid.
Medica 10”. Tutvustati küsitluste ja eksperimentaaluuringute tulemusi, arutleti meditsiini kultuuriliste ja folkloorsete tahkude üle, vaadeldi isiklikul kogemusel põhinevat kirjandust ning otsiti vastust küsimusele, mis muudab inimesed vastuvõtlikuks
ootamatutele raviskeemidele. Esinesid Raivo Kalle ja Renata Sõukand (Ravimise ja
toitumise vaheline “hall ala” Saaremaa etnobotaaniliste välitööde näitel), Reet Hiiemäe
(Lastetusega seotud uskumused kui mentaalne enesekaitse), Anu Korb (Eestlastest
ravitsejad Ida-Siberis), Mare Kõiva (Ühest tavatust isikust ja tavalisest ravimisest) ja
Eve Annuk (Haiguse narratiiv kui eneseabinarratiiv).
16. ja 17. detsembril kirjandusmuuseumis peetud 59. Kreutzwaldi päevade konverentsi “Dialoogid I. Kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome” korraldajad olid Eesti
Kirjandusmuuseum ja kavandatud Eesti Uuringute tippkeskus. Ettekanded käsitlesid
eri vaatepunktidest dialooge ja dialoogilisust, sealhulgas katkenud ja lõpetamata või
koguni lõppematuid dialooge. Omaette oluline valdkond on dialoogi puudumine teatud
küsimustes ja sellega seoses küsimus, miks meil ühiskonnas enamasti dialoog puudub
ja kas see on üldse võimalik. Peeti 23 ettekannet, esitleti uusi väljaandeid ning teise
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ettekandepäeva lõpus tutvustas udmurdi folklorist ja 2015. aasta parima soomeugri
filmitegija tiitli kandja Denis Kornilov oma filme “Ema” ja “Kurutoy puny” (“Äge koer!”).
Ettekannetega esindasid konverentsil osakonda Katre Kikas (Jakob Hurda ja
Helene Maaseni dialoog – rahvaluulesaadetised, kirjad ja aruanded), Liisi Laineste
(Pagulaskriis Eesti internetis), Tõnno Jonuks (Dialoog loodusega), Mare Kõiva (Dialoogid
paralleelmaailmadega), Mare Kalda (Tehingud teispoolsusega aardejuttudes), Piret
Voolaid (Keerdküsimused internetimeemides – verbaalsed dialoognaljad dialoogis
visuaalsusega).
8.–12. jaanuarini osalesid Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov Šotimaal Findhornis
SIEFi rituaalse aasta töörühma 12. konverentsil “Regulating Customs” ettekandega
“The night of ancient bonfires /ancient lights – Muinastulede öö”.
28. jaanuaril osalesid Renata Sõukand, Mare Kõiva ja Piret Voolaid Minskis Eesti
Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Valgevene TA Kultuuri Keele ja Kirjanduse Uurimise Keskuse kunstiteaduste, etnograafia ja folkloori filiaali ühiskonverentsil
“Publikatsioonid ja andmebaasid”. Eestlaste ettekanded tutvustasid kogemusi seoses
andmebaasidega ja teadustööde avaldamise võimalusi.
4. veebruaril pidas Raivo Kalle Eesti Loodusmuuseumis Tallinnas “Öökulliakadeemias”
loengu “Söödavad taimed väljaspool aeda”.
4. ja 5. veebruaril osalesid Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov Viljandimaal Kivi turismitalus korraldatud 11. folkloristide talvekonverentsil “Omad ja võõrad” ettekandega
“Muinastulede öö – kas mälu ja mäletamise püha?”.
9. ja 10. veebruaril toimus EV100 projekti “Märka ümbrust kui Eesti saab 100!” teemal folkloristika osakonna tööseminar Mäetaguse mõisas (Ida-Virumaa). Mäetaguse
seminaril esinesid ettekannetega Piret Voolaid (Märka tänavakunsti), Tõnno Jonuks
(Märka muistist), Andres Kuperjanov (Märka taevast), Mare Kõiva (Märka lemmiklooma), Renata Sõukand (Märka märki), Raivo Kalle (Märka taime), Reet Hiiemäe (Märka
inimest), Mare Kalda (Märka väärtust) ja Liisi Laineste (Märka head).
13. veebruaril pidas Raivo Kalle Kuku raadios “Ilmaparandaja” saates loengu rubriigis
“Taimetaip”.
15. veebruaril 2016 osalesid Raivo Kalle ja Mare Kalda Riigikantselei korraldatud
EV100 noorte liikumise ja looduse teemaliste projekti võitjate ühisel aruteluseminaril
Tallinnas Telliskivi loomelinnakus.
19.–21. veebruarini osales Renata Sõukand majandusbotaanika ühingu (Society for
Economic Botany) juhatuse töös Atlantas (USA).
21. veebruaril Vikerraadio eetris olnud “Keelesaates” kõneles Piret Voolaid vanasõnadest.
2. ja 3. märtsil osalesid Raivo Kalle ja Renata Sõukand poster-ettekandega Maaülikoolis
korraldatud populaarteaduslikul konverentsil “Terve loom ja tervislik toit”.
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12. märtsil pidas Raivo Kalle Kuku raadios “Ilmaparandaja” saates loengu rubriigis
“Taimetaip”.
13. märtsil osales Raivo Kalle Vikerraadio teadussaates “Labor”, kus temaga vestles
viimasest saarlaste looduslike puuviljade kasutamist käsitlevast uuringust ajakirjanik
Priit Ennet.
14. märtsil esines Piret Voolaid Kääpa Põhikooli emakeelepäeval ettekandega Kristian
Jaagust, rahvaluulest minevikus ja tänapäeval ning mõistatustest ja mõistatamisest.
15. märtsil esines Piret Voolaid 19. mäluasutuste talveseminaril “Mäluasutus – teadustöö tõhus toetaja” Kääriku Spordikeskuses ettekandega “Käsi peseb kätt ehk Teadlastena mäluasutuse tiiva all”.
15. märtsil andis Raivo Kalle intervjuu ajalehe Saarte Hääl ajakirjanikule Ain Lemberile.
15.–18. märtsini külastasid neli Valgevene Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi
teadlast välisministeeriumi arengukoostöö projekti raames Eesti Kirjandusmuuseumi
folkloristika osakonda.
16.–18. märtsini osales Liisi Laineste Poola Teaduste Akadeemia teadlasvahetuse
projekti “Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework” raames Krakovis konverentsil “Język Trzeciego Tysiąclecia IX:
Style communicacyjne”, kus tutvustas oma uurimistöö tulemusi ettekandes “Co folklor
mówi nam o stylach komunikacyjnych: przypadek Estonii” (Mida folkloor ütleb meile
suhtlemisstiilide kohta: Eesti juhtum).
17. ja 18. märtsil esines Liisi Laineste Poola Teaduste Akadeemia teadlasvahetuse projekti “Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological
framework” raames Lodzi ülikoolis konverentsil 4th LAFAL conference ettekandega
“Humour in Twitterstorms”.
17. märtsil toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Valgevene TA Kultuuri Keele ja Kirjanduse Uurimise Keskuse kunstiteaduste, etnograafia
ja folkloori filiaali ühiskonverents “Folkloori uurimise perspektiivid 2”. Peeti kuus ettekannet, folkloristika osakonda esindasid Eda Kalmre, kes rääkis fotode tähendusest
mälu ja mäletamise kontekstis; Arvo Krikmann käsitles rahvaluule väikevormide kaardistamise küsimusi.
3. aprillil esines Renata Sõukand Vikerraadio teadussaates “Labor” hutsuulide taimekasutuse teemal.
9. aprillil pidas Raivo Kalle Kuku raadios “Ilmaparandaja” saates loengu rubriigis
“Taimetaip”.
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Teisipäevaseminarid
8. detsembril keskenduti rahvusvahelises, sageli multidistsiplinaarses parömioloogiaalases koostöös ilmnevatele väljakutsetele. Liisa Granbom-Herranen (Turu ülikool)
käsitles mõningaid väljakutseid vanasõna-uuringutes, mille raames kombineeritakse
mitmeid kultuure ja keeli.
12. jaanuaril arutles Raivo Kalle ettekandes “Muutuv looduskeskkond ja kuidas me
seda tajume”, kuidas inimesed kirjeldavad kooslusi läbi eemiliste kategooriate (mets,
põld, karjamaa, heinamaa ja linnaloodus), kuidas tajutakse oma looduskeskkonna muutust ning milliste liikide ja maamärkide kadumist ja tulemist märgatakse. Ettekanne
põhines Saaremaal 2014. ja 2015. aastal toimunud etnoökoloogilistel välitöödel.
2. veebruaril rääkisid Renata Sõukand, Mare Kõiva ja Piret Voolaid visiidist Minskisse
Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituuti, kus 28. jaanuaril osaleti teaduslik-praktilisel koolitusseminaril. Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov
vahendasid muljeid SIEFi rituaalse aasta töörühma 12. konverentsilt Šotimaal Findhornis, samuti visiidist Aberdeeni Ülikooli Elphistoni Instituuti.
1. märtsil seminaril “Kuidas kirjeldada rahvalikku veebi I: kriipsujuku ja lumememm”
esines Mare Kalda, kes käsitles internetis levivat kiirfolkloori.
Internetiavarustes (eriti sotsiaalmeedias) tekkiv ja leviv aines kanaliseerub rahvalikuks veebiks. Nimetatud mõiste vernacular web innukamaid propageerijaid 21. sajandi
teisel kümnendil on Robert Glenn Howard. Seminaril vaadeldi kahte näidete rühma:
1. digitaalselt loodud kujutisi, mis levivad internetis ja 2. selliseid, mille puhul füüsilises
tegelikkuses sooritatud tegu leiab peaaegu et sünkroonset kajastamist sotsiaalmeedias.
8. märtsil pidas Katre Kikas ettekande rahvalikust kirjalikkusest 19. sajandi Soomes,
lähtepunktiks oli Lea Laitise ja Kati Mikkola toimetatud kogumik Kynällä kyntäjät.
Kansan kirjallistuminen 1800-luvu Suomessa (SKS 2013).
15. märtsil rääkis Caicó meditsiinikooli (Brasiilia) külalisprofessor, meditsiiniantropoloog Margret Jäger (doktorikraad Grazi ülikoolist) terviseturismist Austrias. Margret
Jäger uurib reisimist ja eriti terviseturismi, aga ka vähiravi ja rehabilitatsiooni. Ettekandes tutvustas ta terviseturismi (health tourism) mõistet, kuid arutles ka teema
sooliste aspektide üle.
Asta Niinemets
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4. detsembril Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents “Religioon ja
rahvus/lus”.
8. detsembril pidas Marje Ermel Tallinna Ülikooli antropoloogia osakonnast loengu
“Hearing the sacred landscape: the sonic discovery of a place of Krishna” (Krišna pühad
paigad: avastades kohti läbi heli ja kuulamise).
4. ja 5. veebruaril osaleti Viljandimaal Kivi turismitalus 11. folkloristide talvekonverentsil “Omad ja võõrad. Kohanemised ja sulandumised”.
15. märtsil pidas prof Catharina Raudvere (Kopenhaageni ülikool) loengu “Whose
Religion is Folk Religion? Folk Religion as Part of the Academic Study of Religion” ja
16. märtsil loengu “Charms against the Nightmare Hag in Nordic Folklore Records –
between Narration and Ritual”.
14.–18. märtsini pidas Austria meditsiiniantropoloog Margret Jäger (Medical School
of Caicó, UFRN, Rio Grande do Norte, Brasiilia) sarja “Medical Anthropology and Medicine” raames loengud “Human rights and ethics”, “What is medical anthropology
and what do we do?”, “Health campaigns – what’s their real goal?”, “Gender aspects of
health tourism” ja “Exercising the medical profession in a globalized world – reflections
on a culture sensible health system”.
23. märtsil pidas Marika Mägi (Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo
keskus) loengu “Sissejuhatus geenusarheoloogiasse”.
Liilia Laaneman

Kaitstud doktoritööd
Anastasiya Astapova kaitses 16. detsembril 2015 doktoriväitekirja “Negotiating Belarusianness: Political Folklore betwixt and between” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks
eesti ja võrdleva rahvaluule erialal. Juhendajad on professor Ülo Valk ja teadur EloHanna Seljamaa (PhD), oponendid vanemteadur Liisi Laineste (PhD, Eesti Kirjandusmuuseum) ja professor William Westerman (New Jersey Linnaülikool).
Linda Lotina kaitses 30. märtsil doktoriväitekirja “Conceptualizing Engagement Modes: Understanding Museum – Audience Relationships in Latvian Museums” (Kaasamisviise kontseptualiseerides: mõtestades muuseumi-auditooriumi suhet Läti muuseumides) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks meedia ja kommunikatsiooni erialal.
Juhendajad professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt (PhD) ja Pille Runnel (PhD, Eesti
Rahva Muuseumi teadusdirektor), oponent professor Dagny Stuedahl (dr polit, Norwegian University of Life Sciences).
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