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Rahvaluule arhiivi  
rahanappus pani pärimus
muusikud tegutsema
ASSO LADVA 
Õhtuleht

Meie bändi poleks rahva
luule arhiivita olemaski, 
arhiiv on reaalne ühendus 
tänapäeva ja pärimus
muusika vahel, ütleb an
sambliga Trad.Attack! kol
mapäeva õhtul Eesti Rah
va Muuseumis heatege
vuskontserdil esinenud 
Sandra Vabarna. 

Kontserdil annetusi ega ra-
ha ei kogutud, tasuta ürituse 
siht oli juhtida tähelepanu 
puudulikule teaduse rahasta-
misele, mille tõttu Eesti kirjan-
dusmuuseumi ja selle koossei-
su kuuluvat rahvaluule arhiivi 
ootavad ees kärped ning koos 
sellega koondamised. Rahalise 
annetuse asemel said külasta-
jad arhiivi toetada nii, et ostsid 
kontserdipaigast arhiivi kirjas-
tatud väljaandeid.

„Meie olime kohe nõus 
kontserdil esinema,“ ütleb Va-
barna. „Küsimus oli ainult kuu-
päevas, aga õnneks see sobis.“ 
Lisaks astusid pärimusmuusi-
ka keskuse korraldatud kont-
serdil üles Mari Kalkun, Sander 
Mölder, Juhan Uppin, Maarja 
Nuut, Zetod, jutuvestja Piret 
Päär, Margus Põldsepp ja Lõõt-
savägilased, Cätlin Mägi, Cur-
ly Strings, Lauri Õunapuu, Jo-
hansonid ja teised. 

Tugevad liitlased

„See on võimas viis tähele-
panu juhtida,“ ütleb eesti rah-
valuule arhiivi juhataja Risto 
Järv kontserdi kohta. „Et toetus 
on nii suur, oli väike üllatus pä-
rimusmuusikute poolt. Võib 
öelda, et meil on head liitlased.“ 

Ehkki kontsert korraldati 
kirjandusmuuseumi rahvaluu-
learhiivi toetuseks, aitas see 
Järve sõnul tähelepanu tõmma-
ta segadusele, mille on põhjus-
tanud teaduse rahastamise süs-
teemi muutus. „Uus süsteem 
tundub olevat selline, et mida 
väiksem asutus, seda valusa-
malt lööb,“ arutleb Järv. „Unde-
ri-Tuglase keskus on päris hä-
das, aga isegi ülikoolidel on ras-

nult arhiivis olevate salvestis-
te järgi sai kuulda, mismoodi 
kunagi torupilli mängiti.“ 

Vabarna ütleb, et 42 laulust 
30-s on kasutatud arhiivis ole-
vat salvestist, teksti või viisi. 
„Juba meie esimene lugu „Koo-
reke“ sai tänu arhiivile palju 
tähelepanu. Esmalt laulsime 
seda ise, aga siis katsetasime 
laulus arhiivis leidunud salves-
tist. Memm, kes laulis, sobis 
ideaalselt. Salvestiseta olnuks 
see järjekordne tavaline lugu, 
kus Jalmar, Tõnu ja Sandra lau-
lavad,“ ütleb ta. 

Arhiiv iseenesest ju ei kao, 
kuid Vabarna sõnul on seal töö-
tavad inimesed asendamatud. 
„Nemad juhatavad alati õige 
koha peale, kui on soov midagi 
leida. Arhiivis töötavate ini-
mesteta oleks sealt millegi leid-
mine justkui suures heinakuh-
jas sobramine,“ selgitab ta.

Järv ei oska veel öelda, kui 
suur on arhiivi eelarve kärbe. 
„Kõige keerulisem on see, et 
juba aasta alguses pidi tulema 
teade, kui palju eelarvest kär-
bitakse. Mingid koondamised 
peaksid tulema, aga kuna 
konkreetseid numbreid ei ole, 
siis pole mitte ühegi inimese-
ga ka konkreetselt räägitud,“ 
nendib ta. 

Järve sõnul pidi riik projek-
tirahast ilma jäänud asutuste-
le tagama tasandusrahastuse, 
mis katab 85 protsenti mullu-
sest eelarvest. Edaspidi see aga 
väheneb ja ainult tasandusra-
hastusele lootes kahaneks eel-
arve vaid mõne aastaga poole 
peale. „Mingit kindlust ja kind-
laid summasid pole veel välja 
öeldud, pealegi on tasandusra-
hastamise süsteem piisavalt 
segane,“ lisab ta. 

Pardiema sättis pesa Tartu toidukoha lillekasti

Koroonaviiruse 
proove võtab  
eraldi kiirabibrigaad 
Eilsest võtab kodus viibivatelt inimestelt koroo
naviiruse proove Tartu kiirabi kaheliikmeline bri
gaad, kes teenindab kogu LõunaEesti regiooni. 
Ka teisipäevase positiivse tulemuse andnud juh
tumi proovi võttis Tartu kiirabi nakatunu kodus, 
seejärel saadeti proov Tartu ülikooli kliinikumi 
laborisse ja toodi testimiseks terviseametisse.

Tartu linnapea Urmas Klaas palub inimestel 
väga tõsiselt suhtuda terviseameti juhistesse, 
millisel moel järgida hügieeninõudeid ning käi
tuda pärast riskipiirkonnast saabumist ja hai
gustunnuste ilmnemist. 

Terviseameti soovitusel tuleb riskipiirkonda
dest saabunud inimestel jääda kaheks nädalaks 
koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohta
des. Juhul kui ilmnevad haigustunnused, tuleb 
telefonitsi konsulteerida perearstiga või helis
tada perearsti nõuandetelefonile 1220. 

Täpsemad juhised leiab aadressilt tervise
amet.ee/et/uuskoroonaviirus. LINNALEHT

ÜHE LAUSEGA

Tartu Elektriteatris 
on 21. märtsist 1. 
aprillini kavas ret-
rospektiiv „Mister 
X & samurai“, mil-
lega tähistatakse 
sajandi möödumist 
laulja Georg Otsa ja 
näitleja Toshirō 
Mifune sünnist.

Veebruaris toimu-
nud maitseelamus-
te kuu „Maitsev 
Tartu“ parimaks 
erimenüüks hinda-
sid külastajad An-
toniuse restorani 
pakkumise. 

Tartu linnamuu-
seumis avatakse 
reedel kell 16 näi-

tus „Laval ja 
lõuendil“, mis on 
pühendatud eesti 
rahvusteatri 150. 
aastapäevale.

Linna mulluseks 
aasta kultuuri-
sündmuseks valiti 
Tartu laulupidu, 
aasta kultuurior-
ganisatsiooniks 
kuulutati Tartu 
ülikooli muuseum. 

Laupäeval Eesti 
Rahva Muuseumis 
toimuval „ERM-i 
ÖÖ-l“ astuvad la-
vale Winny Puhh, 
Jimbino Vegan, 
 Iiris, Yasmyn ja 
 Ütsiotsõ.

Vanemuise teatri 
muusika juhiks  
saab Risto Joost
Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar ja diri-
gent Risto Joost (pildil) sõlmisid kokkuleppe, et 
Joostist saab augustis teatri muusikajuht ja 
peadirigent. 

„Vanemuise teater on 
eestikeelse muusikateatri 
sünnipaik ning tänapäe
vani selle traditsiooni 
aktiivne kandja ja propa
geerija. On väga oluline, 
et väärika ajaloo ja tradit
sioonidega muusikateatri tule
viku tegevus pälviks lisaks kodumaale tä
helepanu väljaspool, eriti seoses saabuva Eu
roopa kultuuripealinna vastutuse kandmisega 
Tartus,“ ütles Joost.

2012. aasta viienda Jorma Panula nimelise di
rigentide konkursi ja 2015. aastal Nikolai Malko 
nime kandva Kopenhaageni rahvusvahelise 
konkursi laureaat Risto Joost on tunnustatud 
dirigent nii ooperi kui ka kontserdilavadel. Te
ma repertuaar ulatub barokist tänapäevaste 
heliloojate teosteni. LL

Kesklinna McDo nald’ si 
lille kastis istub part ja 
haub. Arvatavasti on tegu 
sama kartmatu pardiema
ga, kes ehitas mullugi pe
sa einekoha ette ning aas
ta varem haudus pojad 
välja Hansakeskuse ees 
bussipeatuse lillekastis. 

Vaikselt pesal istuv part jääb 
nii mõnelegi einekoha külasta-
jale märkamatuks, ehkki nad 
mööduvad temast vaevalt 
meetri kauguselt. Enamik hei-

dab küll pilgu linnu poole, kuid 
läheb siis rahulikult edasi. 
Imetlejaid leidub vaid üksikuid, 
sest pardid on Tartu südalinna 
lahutamatu osa ja nii nagu on 
linnud inimestega harjunud, ei 
tee noodki neist suuremat 
numbrit.

Söögikoha töötajad on lille-
kastile kinnitanud sildi, et par-
di söötmine ja segamine on 
keelatud. Nad said keskkonna-
ametilt selle eest kiita. Teisest 
küljest on töötajatele see kõik 
juba tuttav, sest tegi ju part 

mullugi samas lillekastis ette-
võttele tasuta reklaami.

Eelmisel korral toimetati 
pardiema pärast tibude kooru-
mist Tartu ülikooli botaanika-
aia tiiki. Linnusõbrad pidasid 
seda paika nende kasvatami-
seks kärarikkast südalinnast so-
bilikumaks. Tunamullu nii häs-
ti ei läinud: toona ei koorunud 
ühtki tibu. Heade inimeste abi-
ga ei jäänud pardiema siiski ük-
si – tema hoole alla anti kolm 
emata jäänud pardipoega. 
ASSO LADVA, Õhtuleht

Kartmatu pardiema ehitas juba kolmandat aastat 
pesa keset linnamelu. 

Aldo Luud (Õhtuleht)

kusi. Kusjuures mitte ainult hu-
manitaaridel, vaid ka sotsiaal-
teadustel läheb raskeks.“ 

Asendamatud töötajad

„Ma olen ise veetnud tunde 
rahvaluule arhiivis,“ sõnab Va-
barna. „Juba tudengina, kui õp-
pisin torupillimängu, sest kust 
sa õpid, kui ühtegi torupilli-
mängijat enam elus pole. Ai-

Aldo Luud (Õhtuleht)

„Ma olen ise 
veetnud tunde 
rahvaluule  
arhiivis,“ ütleb 
kolmapäeval 
Trad.Attack!-
iga toetus-
kontserdil esi-
nenud Sandra 
Vabarna. 


