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kasvulava, et ikka sõbrad kogu eluks. Need kaks on tegelikult põhilised ja siis tulevad 

juurde eesti keel, lugemine, grammatika, kirjandite kirjutamine ja kõik muu.” Sama-

sugust tänutunnet ilmutasid gaidluse ja skautlusega seotud inimesed.

Kogumisvõistluse ajendiks oli soov teadvustada ja fikseerida Eestis seni vähe tähe-

lepanu saanud väliseesti pärimust ja noortekultuuri, et seda hiljem analüüsida, näiteks 

võrrelda kodu- ja väliseesti koolielu nii tänapäeval kui ka minevikus. Materjali põhjal 

on plaanis koostada laiemale huviliste ringile suunatud väljaanne ja näitus, mida eks-

poneeritakse nii Kanadas kui ka Eestis. Nimetatud teemasid käsitletakse kindlasti ka 

VEMU tulevasel püsinäitusel uues muuseumihoones.

Kogumisvõistlusele laekunud kaastöid säilitatakse kõigile eetikanõuetele vastavalt nii 

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadusarhiivis EFITA kui ka VEMUs.

Kanada eestlaste koolipärimuse kogumisaktsiooni peakorraldajad olid Eesti 

Kirjandus-muuseumi folkloristika osakonna vanemteadur, Eesti-uuringute Tippkes-

kuse tegevjuht Piret Voolaid ja Toronto Väliseesti Muuseumi peaarhivaar Piret Noor-

hani. Projekti varases faasis aitas kaasa ka tollal VEMUs töötanud Johanna Helin. 

Kogumisvõistlus sai teoks tänu Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi keeleprogrammi 

(2021–2024) väliseesti arhiivinduse valdkonna projektitoetusele ja Euroopa Regionaal-

arengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus) toetusele.

Piret Voolaid, Piret Noorhani

Noorte kultuuriuurijate konverentsil anti välja 
kuus silmapaistva ettekande auhinda

19. ja 20. aprillil 2022 toimus Eesti Rahva Muuseumis traditsiooniline noorte kultuuri-

uurijate konverents “Noorte hääled” (https://www.erm.ee/sites/default/files/noorte_haa-

led_2022_kava_ja_teesid.pdf). Kahe päeva vältel pidas ettekande 18 kultuurinähtuste 

uurimisega tegelevat noorteadlast, tudengit ja gümnaasiumiõpilast, arutleti traditsioo-

nilise ja digitaalse ühiskonna kultuuriliste eripärade ning kokkupuutepunktide üle.

Esimesele päevale olid koondatud ingliskeelsed ettekanded rahvusvahelistel tee-

madel, teine päev oli eestikeelsete ettekannete päralt.

Konverentsi eesmärk oli luua võimalus erinevate erialade ja uurimisteemade dia-

loogiks ning pakkuda ühtlasi avaramat kõlapinda aktuaalsetele ja värsketele uuri-

misteemadele. Ettekanded hõlmasid tänapäeva uurimisvaldkondade mitmetahulist 

spektrit. Konverentsi plenaarettekandes keskendus Malmö Ülikooli professor Pille 

Pruulmann-Vengerfeldt teaduse koosloome kogemustele akadeemiliste ja mitte-aka-

deemiliste osapoolte vahel.
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Konverentsi programmi mahtusid ka ümarlaud muuseumite ja teadusloome kokku-

puutepunktidest ja ühine filmivaatamine etnoloogia- ja folkloristikatudengite ühenduse 

Tartu Nefa Rühma korraldatava õhtuse kultuuriprogrammi raames Elektriteatris.

Silmapaistvamad esinejad pälvisid Eesti-uuringute Tippkeskuse ettekandeauhinna. 

Välja anti kuus auhinda, kolm ingliskeelse ettekande ja kolm eestikeelse ettekande eest:

1. Lodewyk Barkhuizen (Tartu Ülikool), “Allegorical Constructs in the Mindelo 

Carnaval: Idea Transference through Construction & Decay”;

2. Malay Bera (Tartu Ülikool ja Ashoka Ülikool), “Thakur Demands Care: Power-

Play between Vernacular Belief and Mainstream Hinduism in Bagnan (WB, 

India)”;

3. Kristina Birk-Vellemaa (Tartu Ülikool), “Tütarlapsest sirgus naine. Seksuaal-

kasvatus hilises nõukogude perioodis ning selle mõju 1971–1981 sündinud naiste 

seksuaalsele enesetajule”;

4. Jason Cordova (Society for Cultural Astronomy in the American Southwest), 

“Journey to the sixth Sun: Computer Modeling Cultural Context of the 

Mesoamerican Calendar and Polar Star Precession”;

5. Greta Liisa Grünberg (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia), “Regilaulu 

esitus-stiili tunnuste analüüs 21. sajandi artistide näitel”;

6. Johanna Helene Martinson (Vanalinna Hariduskolleegium), “Muusika Tallinna 

Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnasisti igapäevaelus”.

Konverentsi toetas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute 

Tippkeskus TK 145).

Anastasiya Fiadotava

Ilmunud on suurteos “Eesti kõnekäänud III”

Eesti Kirjandusmuuseumi väljaannetesarjas “Monumenta Estoniae Antiquae” on 

ilmunud Asta Õimu koostatud allikapublikatsioon “Eesti kõnekäänud III: Indeks”. 

Akadeemiline suurteos “Eesti kõnekäänud” I–II ilmus 2020. aastal ja osutus nii 

erialaspetsialistide kui ka laiema üldsuse hulgas menukaks. Põhikoostaja Asta Õim 

pälvis monumentaalväljaande “Eesti kõnekäänud I–II” koostamise eest 2021. aastal 

Eesti folkloristika aastapreemia.

Kolmanda köite ehk kõnekäändude indeksi eesmärk on hõlbustada konkreetse väl-

jendi leidmine kahest mahukast köitest. Kõnekäändude indeksiköide ei ole aga pelgalt 

teatud viisil korraldatud ja tähestikulises järjekorras esitatud kõnekäänuloend. Seda 

saab kasutada iseseisva teosena eeskätt seetõttu, et igale kõnekäänule on lisatud lühi-


