
• 2. oktoobril alustas Fenno-Ugria
Hõimuklubi 2008. aasta sügishooaega.
Uues kohas, Tallinna Vanalinna Hari-
duskolleegiumi Gümnaasiumi ring-
auditooriumis sai kohtuda käesoleva
aasta 28.–30. juunini Hantõ-Mansiiskis
toimunud soome-ugri rahvaste V maa-
ilmakongressil osalejatega. Esinesid
Mart Nutt (kongressi delegaat ja
redaktsioonitoimkonna liige) ja Juku-
Kalle Raid (vaatleja).

• 2. oktoobril toimus Akadeemilise
Rahvaluule Seltsi ettekandekoosolek,
millel kõneles Aado Lintrop. Ettekandes
„Väike Tiibet, India pärl” tutvustas ta
rohke pildimaterjali saatel Indias Jam-
mu ja Kaπmiiri osariigis asuva Ladakhi
piirkonna inimesi, religiooni, kloostreid
ja budistlikku sümboolikat.

• 3. oktoobril korraldas Eesti Kirjan-
dusmuuseum koostöös Tallinna Ülikoo-
liga rahvusvahelise konverentsi „Aino
Kallas kõnetamas oma aega”. Tänavu
2. augustil möödus 130 aastat eesti ja
soome kultuuriruumi kuuluva kirjaniku
Aino Kallase sünnist. Aino Kallase elu
ja tegevust käsitleti konverentsil kol-
mest vaatepunktist: Aino Kallase loo-
mingu seotus XX sajandi alguse naiskü-
simusega, Aino Kallase elu ja loomingu
seosed ning Aino Kallase roll kultuuri-
vahendajana. Konverentsil esinesid

külalised Turu Ülikoolist ja Helsingi
Ülikoolist, aga ka Eesti kirjandusuuri-
jad Tiina Kirss ja Liina Lukas Tartu
Ülikoolist, Leena Kurvet-Käosaar Tal-
linna Ülikoolist ning Rein Undusk ja
Mirjam Hinrikus Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskusest.

• 13. oktoobril peeti Euroopa Komis-
joni Eesti esinduse ja Eesti Keele Insti-
tuudi korraldusel EKI saalis seminar
„Eurotekstide tõlkimine Eestis”. Ava-
sõnad lausus Peeter Päll (EKI). Triin
Randlane (Euroopa Komisjon) andis
ülevaate Euroopa Komisjoni nõuetest
välistõlgetele ja pakutavatest abiva-
henditest. Marek Dreving (Euroopa
Parlament) tutvustas Euroopa Parla-
mendi tõlgete eripära, nõudeid tõlkijale
ja abivahendeid. Eve Osa (Wiedemanni
Tõlkebüroo) kõneles toimetaja ja euro-
keele dilemmadest, Kerti Tergem (Ees-
ti Kirjanduse Teabekeskus) euroteksti-
de tõlkimise köögipoolest. Katrin Kern
(TÜ) analüüsis, kuidas eesti keele lau-
se- ja sõnamoodustusreeglitest tõlkimi-
sel tuge leida. Pärast ettekandeid jät-
kus tegevus töötubades. 

• Hõimupäevadel toimusid 13.–19.
oktoobril Tallinna Ülikoolis loengud
udmurdi, komi, mokπa, handi kirjandu-
sest ja kultuurikontaktidest. Tallinna
külastasid kirjanikud ja teadlased
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Handi-, Komi-, Mari-, Mordva- ja Ud-
murdimaalt ning Prantsusmaalt ja
Ungarist. 16. oktoobril korraldati
ümarlaud „Kas Tallinn on soome-ugri
linn? Aga Ifikar, Sõktõvkar, Hantõ-
Mansiisk jt?”, mida juhatasid Arvo Val-
ton ja Mart Rannut.

• 17. oktoobril peeti Eesti Kirjandus-
muuseumis ettekandeseminari „Vepsla-
sed siitpoolt vaadates. Vanad teadmi-
sed ja uued küsimused”. Seminarile
olid kokku tulnud Eesti uurijad, kelle
side vepsa kultuuriga põhineb eelkõige
välitööde käigus loodud elavatel kon-
taktidel. Eesmärgiks oli värskendada
siinset vepsa kuvandit ning tuua tehtud
uurimuste põhjal välja olulisemaid sei-
ku ja uurimisküsimusi, millega oleks
tarvis edasi tegelda. Tanel Moora andis
ülevaate Vepsa asustusloost, Leiu Hea-
post kõneles vepslaste antropoloogiast
ja selle uurimisest, Aleksei Petersoni
ettekanne tutvustas vepslaste vanemat
põllutööd (aletamist), Tiiu ja Enn Er-
nitsa ühisettekanne kandis pealkirja
„1980. aastatel Vepsa radadel: pärimus-
muusikast kaljutaideni”. Nimeuurija
Marje Joalaid rääkis vepsa isikunime-
dest, Kristi Salve ettekanne oli teemal
„Piibli tõlkimisel vajaliku terminoloogia
loomisest vepsa keele näitel”. Taisto
Raudalainen andis ülevaate välitöö-
kogemustest aastatel 2005–2008 ja
Madis Arukask ühe Kesk-Vepsa teadja
maailmapildist. Ettekandepäeva lõpe-
tas Eesti Kunstiakadeemia ekspedit-
siooni tulemusel valminud dokumen-
taalfilm „Vepsa naised, mehed ja töö”. 

• 21. oktoobril korraldasid Eesti Kir-
jandusmuuseumi folkloristika osakond,
MTÜ Eesti Folkloori Instituut ja Eesti
Põllumajandusmuuseum Ülenurmel rah-
vameditsiinialase rahvusvahelise kon-
verentsi „Lood haigustest ja nende
ravist”. Erinevates uurimustes on lää-
neliku inimese haigestumist käsitletud
omalaadse normide rikkumisena: hai-
gus on ebanormaalne seisund, kus ras-
kesti haige inimene häbimärgistatakse

ja tõrjutakse normaalsest elust välja.
Ühiskondlikul tasandil seab haigus
ohtu tootlikkuse ja üldise heaolu, sest
haiged inimesed kulutavad ühiskond-
likke ressursse ega suuda teha tööd.
Individuaalsel tasandil mõjutab haigus
inimese sotsiaalset seisundit. Haigus-
test pajatavad lood ja lood sellest, kui-
das haigusi ravitakse, võimaldavad eri-
nevate individuaalsete ja ühiskondlike
aspektide vaatlemist. Eelmainitud tee-
madel esinesid Mare Kõiva, Eve
Annuk, Liina Paales, Marju Torp-Kõi-
vupuu, Kristi Salve, Kaarina Rein,
Mikk Sarv, Kristel Vilbaste jpt.

• 23. oktoobril peeti Eesti Kirjandus-
muuseumis Oskar Kallase päeva, mille
raames toimus XXII eesti raamatutea-
duse konverents. Esinesid Liivi Aarma
(„Esimesed Tallinna kalendrid 16.
sajandi lõpus ja 17. sajandi alguses”),
Tiiu Reimo („Tallinna saksakeelsed
kalendrid 17. ja 18. sajandil”), Kristi ja
Vello Paatsi („Kalender eestlase aja-
looalase maailmapildi kujundajana 19.
sajandi algusest 1905. aastani”), Mait
Talts („Kalendrikirjandus populaartea-
dusliku kirjanduse eelkäijana”), Renata
Sõukand („Ravimtaimed vanades ka-
lendrites ja pärimuses”), Helle Maas-
lieb („Kalendrite digiteerimisest Eesti
Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatu-
kogus”), Riina Vainov („Eestikeelsed
kalendrid 1900–1917”), Anne Ainz ja
Leili Tenno („Eestikeelse kalendrikir-
janduse ülevaade: 1918–1940”), Ülo
Matjus („Kalendrid Eestis 1941–1944”).
Vaadata sai näitust vanematest kalend-
ritest.

• 24. oktoobril toimus Eesti Kirjani-
ke Liidu, Lastekirjanduse Keskuse ja
Tallinna Ülikooli korraldusel Kirjanike
Liidu musta laega saalis Ellen Niidu
80. juubelisünnipäevale pühendatud pi-
dulik konverents. Ettekanneteks said
sõna Leelo Tungal („Nooremalik Ellen
Niit”), Ele Süvalep („Tahtapuu ja tiri-
tamm. Mõtteid Ellen Niidu luule ku-
jundiloomest”), Mare Müürsepp („Laul
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ja tants lasteluules”), Ave Mattheus
(„Ellen Niidu õnnelik laps(epõlv)”) ja
Ilona Martson („Ellen Niit tõlkijana”).
Juubilari luulet esitas Indrek Sarapuu.
Konverentsi lõpetas Kirjanike Liidu
esimehe Karl Martin Sinijärve tervitus.

• 24. oktoobril tähistati Tartu Üli-
kooli ajaloo muuseumis konverentsiga
Õpetatud Eesti Seltsi tegevuse taasta-
mise 20. aastapäeva, Herbert Ligi 80.
sünniaastapäeva ja Georg Julius
Schultz-Bertrami 200. sünniaastapäe-
va. Päev algas Õpetatud Eesti Seltsi
endiste esimeeste Friedrich Robert
Faehlmanni, Harri Moora, Herbert
Ligi, Jüri Linnuse haudade külastami-
sega Raadi kalmistul. Avaettekande
„Õpetatud Eesti Selts viimasel 20 aas-
tal” pidas Heiki Valk. Seejärel astusid
üles Kersti Taal, Peeter Olesk, Keiu
Rohtla, Ülle Tarkiainen, Ott Kurs,
Aadu Must ja Tiit Rosenberg. 

• 30. oktoobril leidis Eesti Kirjan-
dusmuuseumi saalis aset Akadeemilise
Rahvaluule Seltsi 2008. aasta kogumis-
konverents „Teadlasena ja turistina”.
Tutvustati folkloristide, etnoloogide
ning teiste naabererialade viimase aas-
ta välitöid. Ettekanded käsitlesid lisaks
ekspeditsiooniülevaadetele järgmisi
küsimusi: Kas ja mille poolest sarnaneb
kogumiskäik turisti külastusega –
kogujate, informantide, külastatavate,
turistide arvates? Milliseks on kujune-
nud kogujate kokkupuuted turistide,

suvitajate ja muude külastajatega
kogumistöö käigus? Kuidas ja mille
kohta sobib kasutamiseks väljend tea-
dusturism? Kas sellel on hea/halvustav
tähendus? Ettekannetes vaadati tagasi
välitöödele Tverimaal, Vepsamaal, Ko-
mimaal ja Siberis, aga ka Eestis toimu-
nud ekspeditsioonidele. Sel aastal käidi
uurijatena Rõuge ja Haanja turismi-
taludes, Lahemaa rahvuspargis, Sõr-
ves, Prangli saarel jm. 

• 30. oktoobrist 1. novembrini toi-
mus Võru kultuurimajas Kannel rah-
vusvaheline konverents „Kirjandus/
keel vähemuses”, korraldajateks Võru
Instituut ja Tartu Ülikool. Seekordne
konverents keskendus kirjanduse, kee-
le ja ühiskonna seostele, eesmärgiks oli
edendada Eesti ja naabermaade kirjan-
dus- ja keeleteadlaste mõttevahetust
ning populariseerida väikesi kirjandusi.
Esinejaid oli Soomest (Oulust ja Joen-
suust), Norrast (Tromsøst), Venemaalt
(Karjalast, Udmurdi-, Komi- ja Mari-
maalt) ja Saksamaalt (Göttingenist).
Eestist esinesid Kauksi Ülle, Tiia Allas,
Igor Kotjuh, Enn Ernits.

• 31. oktoobril peeti Eesti Kirjandus-
muuseumis Lehte Hainsalu 70. sünni-
päevale pühendatud kõnekoosolek
„Mineviku tulevik”. Luulet lugesid Tuu-
li Otsus ja Enn Lillemets. Ettekannete-
ga esinesid Janika Kronberg, Lilian
Kivi, Rein Järlik, Arne Merilai ja Naa-
tan Haamer.
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