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Sissejuhatus 
 

Me elame kultuuris, kus oleme harjunud palju ja valimatult tarbima ning suhteliselt vähe 

küsima, kas see tarbitav on tõesti vajalik? Kas meie valikud on mõistlikud, teadlikud ja kõige 

ümbritseva suhtes heatahtlikud või mõjutatud hoopis muudest asjaoludest, mille kaasatust meie 

otsustesse me igapäevaselt ei teadvusta. Kas me oskame näha oma tarbimisotsuste tagajärgi? 

Selle teose eesmärk on juhtida tähelepanu teadlikele otsustele, teadlikule ja läbimõeldud 

suhtele meid ümbritsevaga kasutades selleks meie ajaloolisi hingeuskumusi. Kas me tarbime 

seda, mida me eluks tegelikult vajame või tarbime selleks, et täita muid vajadusi ja 

emotsionaalseid tühimikke?  

 

Väeesemete sisukaks loomiseks uurin töös Ida-Virumaa probleemi olemust sidumaks tegelased 

nii omavahel kui antud piirkonna ja sealsete kindlate paikadega. Samuti on oluline mõista 

erinevust meie maailmavaates võrreldes meie esivanematega ja avatud meeltega arutada, 

millised keskkonna tajumise ning mõjutamise viisid on meie kasutada. 

 

Esimeses peatükis keskendun materialistliku ja animistliku maailmavaate mõistmisele, kas neis 

on ühiseid jooni ja millised on peamised erinevused inimese ning looduse omavahelises suhtes. 

Tõstatan küsimuse, kuidas saaksime tänapäeval kasutada meile aastatuhandete vältel omaks 

saanud ajaloolisi arusaamu. 

 

Teine peatükk arutab võimalusi maailma tajumiseks ja mõjutamiseks tänapäeval ühendades 

iidsed teadmised uute teaduslike avastustega meie aju ja erinevate tegurite omavahelise mõju 

kohta.  

 

Teose „Ma ja Maa” teravik on suunatud Ida-Virumaale, kus põlevkivist toodetakse suur osa 

meie elektrienergiast. Natuke kaugemalt vaadates see väga ei häiri, küll aga on Ida-Virumaal 

pea igal sammul näha aastakümnete pikkuse põlevkivi kaevandamise ning töötlemise tagajärgi. 

Me kasutame elektrit, aga selle tootmise tagajärjed on justkui kellegi teise probleem ja mugav 

on vältida mõjusid, mida sel viisil põlevkiviga majandades oma loodusele põhjustame. 

Ülevaate probleemidest esitab kolmas peatükk. 
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Ida-Virumaa mure kõnetab mind veel eriliselt ja tunnen sellega sidet, kuna sealt on pärit minu 

juured. Seal sündis ja veetis lapsepõlve minu vanaema, kes kujundas minu esmase arusaama 

sellest piirkonnast kui maalilisest looduslikult kaunist ja puhtast kohast. 

 

Oma töös olen animistliku maailmavaate ja sellega seonduvate rituaalide ning rituaalesemete 

uurimiseks kasutanud erinevaid allikaid, nii kirjalikke, suulisi, visuaalseid kui ka tunnetuslikke. 

 

Neljandas peatükis kirjeldan teose loomist ja esitlen seitset tegelast: Valge Hirv, Hong, Hunt, 

Kuldkala, Kaljukotkas, Mesilane ja Rästik. Materialistlikus mõistes esindavad need tegelased 

erinevaid eluvorme, animistlikult aga erinevaid omadusi, sümboliseerides erinevaid tähendusi. 

Nendele tegelastele olen loonud rituaalesemete kollektsiooni, mis aitavad suhestuda nende 

olendite omadustega. Tegelaste ja esemete vahendusel on fotodena jäädvustatud rituaalid Ida-

Virumaa maastikel, kus nad vahendavad häid mõtteid loodusele tervenemiseks.  

 

Viiendas peatükis annan ülevaate fotode valmimisese protsessist Ida-Virumaa erinevates 

paikades 1. mail 2021.  
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1. Animismist ja materialismist 
 

Animistlik maailmavaade on kõige vanem maailmavaade, see iseloomustab traditsioonilisi 

kultuure, ehk loodusrahvaid. Monoteistlik maailmavaade tähendab ühejumala religioone ja 

nende kujundatud maailma nägemist. Kolmas maailmavaade on materialism. Eestlastel esineb 

väga palju animistlikke jäänukeid, mis ei sobitu materialistlikku maailmapilti. Animistlikus 

maailmavaates ei ole olulisemaid ja vähemolulisi asju, on võrgustiku struktuur. Igal olendil 

ning esemel on väga palju esinemiskujusid, samas kui materialismis on enamvähem igal asjal 

üks tähendus. Animistlik kõne on varjav, peitev, viitav, kasutatakse allegooriaid ja eufemisme.1  

 

Meie väga ammused esiisad ja -emad uskusid, et kogu loodus on hingestatud. Puul on hing ja 

veel samuti.2 Animism on oma olemuselt dialoog mitteinimliku maailmaga. Üheks põhiliseks 

põhjuslikkuse mehhanismiks animismis on hingede materialiseerumine. Usutakse, et kõikidel 

olenditel on palju erinevaid hingi. Hing on nii inimesel, loomal kui ka näiteks keha organitel, 

pilgul ja varjul.  Iga inimest iseloomustab kolmik: mina, ise ja nimi. Mina väljendab 

personaalsust, ise esivanemate pärandit ja nimi on nii meel kui mõistus. Ka õnn ja õnnetus on 

hinged- kui nad on soodsad, siis on õnned (lambaõnn, jahiõnn) või väed, ebasoodsad on vead. 

Õnnistus ja needus on vastavalt õnnistaja või needja hing. Inimese hing võib olla ka looma või 

linnu sees ja kaitsevaim või väeloom kajastub samuti hingestruktuuris. Tänapäevases 

tähenduses on see loom, kelle omadusi inimesel kõige rohkem esile tõuseb. Näiteks kui 

inimene tantsib rütmiliselt ja intensiivselt, siis hakkab ta üldjuhul 5-7 minutiga väljendama 

mingile loomale iseloomulikke jooni.3  

 

Tootemlooma peeti hõimu müütliseks esivanemaks, selle kaudu realiseerus esivanemate side 

olevikuga. Et inimene ei tapaks tootemloomi, omistati neile ebareaalseid võimeid. Muistsete 

kommete kohaselt oli relv jõuetu tootemlooma ees, tootemloom oli aga oma hõimu keskel 

kaitstud.4 Lisaks muudele hingedele oli kaks üldhinge: esiteks Maaema – temalt saavad kõik 

                                                           
1 Moor, Argo. Eestlaste hingeuskumustest. Ööülikool, 15.10. 2020. Toim Mart Zirnask ja Jaan Tootsen. Tartu: 

Vikerraadio. Helisalvestus, 50 min 40 sek. Kättesaadav: ERR Arhiiv, https://arhiiv.err.ee/vaata/raadio-
ooulikool-argo-moor-eestlaste-hingeuskumustest/latest (vaadatud 27.03.2021), 4-15 min. 
2 Mikomägi, Margus. „Argo Moor: Eestlased ju siiamaani mängivad üht kosmilist riitust”. Teatritasku. 

07.01.2021, https://teatritasku.ee/argo-moor-eestlased-ju-siiamaani-mangivad-uht-kosmilist-riitust/ 

(vaadatud 02.04.2021). 
3 Moor. Eestlaste hingeuskumustest, 19-23 min. 
4 Meri, Lennart. Hõbevalge: reisikiri suurest paugust, tuulest ja muinasluulest. Koostanud ja toimetanud Mart 

Meri ning Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Päevaleht: Akadeemia, 2008, lk 98; 104. 
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olendid oma füüsilise keha ja selle tõttu on kõik olendid seotud Maaemaga ning tema kaudu ka 

omavahel. Maaema on ühteliitev kujutelm. Teiseks Ju Mal ehk elav taevas. Kui füüsiline keha 

hingab sisse elavat taevast, siis ta elustub. See on üks vanemaid elukontseptsioone, et elu tekib 

Maaema ja elava taeva või Taevaise pühas abielus. Looduses seostub see ühe kindla hetkega, 

mis on esimene kevadine äikesevihm.5  

 

Animismis on inimesed samaväärsed teiste olenditega. Olendid jaotavad omavahel teatud 

hingeosasid, neid võib ka kogemata kaotada või leida. Kuna olendid hingi omavahel jaotavad, 

siis on nad kõik seotud ühisesse hingede võrgustikku. See pole hierarhiline maailm, vaid 

erinevate olendite väga mitmetahuline läbipõimumine. Teised olendid on meie 

dialoogipartnerid, nad ei ole kõrgemad jõud. Materialismis näeme, et me kõik eksisteerime 

metafüüsiliselt üksikuna ja oleme piiramatult vabad. Animismis on omavaheline seotus 

dubleeritud, seda nii Maaema kaudu kui ka läbi hingeosakeste jagamise.6   

 

Oskar Loorits jõuab eesti usundit vaadates üldistuseni, et „soomesugu rahvaste usundi võib-

olla kõige veetlevamaks jooneks on just suur ja sügav loodustunne kuni harda ja anduva 

austuseni. See austus on eriti hell selle tõttu, et kõigele suhtutakse kui omaväärsele”.7 Kõik 

olendid, olenemata sellest, kuidas nad elavad oma elu, jäävad Maaema kaitse alla. See 

väljendub kodususe tundes, seda tõlgendatakse kui Maaema kaitset.8 Müüt meist kui 

maarahvast muutub kaasaegses maailmas järjest olulisemaks. Me muutume tohutu kiirusega ja 

inimene vajab mingit pidet. Maarahvaks olemine võib olla see pidepunkt.9 Meie esivanemate 

maailmavaade oli segu kahest olulisest mõtlemisviisist. Animismist ja selle kõrval ka 

animatismist, mis on veelgi vanem maailmanägemise viis. Animatism tähendab, et kõike 

väestab teatud ebaisikuline vägi. See on vanem uskumus võrreldes hingedega ja meie 

esivanemate pärimuses on need kaks kihti kõrvuti. Domineerib animism, aga kahes valdkonnas 

domineerib animatism. Need valdkonnad on uskumused maast ja uskumused puudest. Eestlast 

iseloomustab ajaloos just nimelt see erakordne lähedus maa ja puudega. Sõna eestlane on 

võõraste nimetus meie kohta. Me ise oleme ennast nimetanud maarahvaks, meie keel on 

                                                           
5 Moor. Eestlaste hingeuskumustest, 29-31 min. 
6 Samas, 33 min. 
7 Remmel, Mari-Ann. Paljud eestlased suhtlevad puuga. Maaleht, 26.02.2011. 
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/40824425/paljud-eestlased-suhtlevad-puuga, (vaadatud 26.03.2021). 
8 Moor. Eestlaste hingeuskumustest, 33-35 min. 
9 Mikomägi. „Argo Moor“.  
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maakeel, meie linnad olid maalinnad. Kõige pühamaid vandeid anti maa nimel, maa toitis, 

kaitses, õpetas ja andis jõudu.10  

 

Maailmas on ebatavaline, et ennast defineeritakse maa kaudu. Tavaliselt nimetatakse ennast 

kas hõimunimega või pärisinimeseks – udmurt tähendab päris inimene. Veel on nulesmurt ja 

palesmurt, vastavalt metsinimene ja poolinimene. Malaisias on orangasli – pärisinimene ja 

orangutang – metsinimene. Enne kui meile perenimed pandi, oli eestlastel kolm nime: esimene 

oli maakoha nimi, siis isanimi ja siis isiku nimi. Näiteks Kaasikualuse Mardi Jaan. Esikohal oli 

maakoha nimi. See seotus maaga ja maa kaitse on meid ajaloos saatnud kogu aeg.11  

 

Animismis tuleb maailma pidevalt taasluua. Looduses ei saa deterministlikult mõelda. 

Maailmaloomismüütides kordub motiiv, et maailm luuakse täiuslikult ja sellel on tasakaal. 

Kannatusi nähakse kui tasakaalu riket, mitte et nad objektiivselt eksisteerivad, vaid tasakaal on 

paigast ära läinud ja seega tuleb tasakaal taastada erinevate riitustega. Tasakaal ei püsi 

iseenesest, seda tuleb pidevalt taasluua. Taasloomine käib kahte moodi – teiseks on kosmilised 

mängud, millega mängitakse draamavormis läbi maailamaloomise mingeid etappe ja sellega 

kosmiline kord kinnitatakse. Näiteks jaanipäev- päikesele tuleb anda jõudu kui ta jõud hakkab 

vähenema. Maailm ei ole kunagi valmis, see on pidevalt taasloodav. Animistlik 

maailmatunnetus on maagiline maailmatunnetus, kus maailma luuakse võimalikkuse väga 

suures väljas. Loojad on ka linnud-loomad. Meie positsioon tänapäeval materialistlikus 

maailmavaates maailmaga suhtlemisel on vallutuslik positsioon, me suhestame ennast läbi 

nähtuste defineerimise, kuid see on näiline, sest defineerimine ei muuda asjade olemust.12  

 

Looduse tasakaal on habras ja sellega olid kursis juba meie esivanemad. Juba muiste tehti 

valikuid, mis mõjutasid loodusvarade ja liikide püsimist. „Kadedus kaotab kalad merest“- see 

ütlus tähendas seda, kui inimene on üksteise või looduse suhtes halvasti käitunud, siis on sellel 

tagajärjed. Mesilased on tundlikud ja nende juurde tohivad minna vaid õilsad inimesed. Juba 

muinasajal oli juttu ka samaväärsuse printsiibist. Inimene ei ole looduse kuningas, vaid me 

oleme kõik ühesugused. Kõik on meiega võrdsed ja ei ole teistsugused, see eetiline norm keelas 

tegemast väga palju halba ja see sisendati põlvest-põlve edasi. Ökoloogiline teadvus püsis 

kultuuri kaudu. Näiteks hunt peab saama oma osa. Seda suhtumist anti põlvest põlve edasi. 

                                                           
10 Mikomägi. „Argo Moor“. 
11 Samas. 
12 Moor. Eestlaste hingeuskumustest, 43-46 min. 
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Niimoodi kujuneb loodusobjektide või liikide kaitse. Hiiekultus on samuti mingi metsa osa 

kaitse.13  

 

„Püha“ märkis vanasti keeldu, puutumatust, ligilähedaselt sedasama, mida maoori keelest 

laenatud etnograafiline termin tabu.14 Metsa minnes pandi esimene mari maha tagasi, esimene 

kala lasti kalastades vette tagasi, võeti anult niipalju kui vaja. Selleks olid ka puhkepäevad ja 

pühad, et ei võetaks looduselt liiga palju. Kasutati ainult niipalju kui vaja oli.15 Lennart Meri 

tsiteerib „Hõbevalges“ kirjeldust Visu maa elanike kohta, kellele „Vägev ja suur Allah juhatab 

neile merest iga päev kätte kala, ja igaüks neist tuleb, nuga käes, ja lõikab endale ära parajasti 

nii palju, et jätkuks temale ja perele. Kui ta aga võtaks üle selle määra, mis teda rahuldab, 

hakkab tal kõht valutama, niisamuti tema perel, ja vahel ta sureb, ja nad kõik surevad. Kui nad 

aga on paraja jao võtnud, pöördub kala ära ja sukeldub merre. Ja nii päevast päeva.“16  

 

Paljud müüdid, muistendid ja muinasjutud räägivad sellest, kuidas kuldkala, džinn või muu 

võimekam jõud, kellega õnn või juhus meid kokku viib, annab inimesele kolm soovi. Soovid 

tuleb väga hoolikalt valida, sest soovide täitja täidab need täpselt ja soovid piirnevad alati 

väikese numbriga, mis tähendab, et loodus või keskkond on valmis meile andma seda, mida 

me tõesti vajame, kui me vaid oskame valida teadlikult ja piiri pidada. Üldjuhul on oodatud ka 

vastupanus, ehk näiteks kuldkala vette tagasi laskmine. Kuigi me kõik oleme neid muinasjutte 

kuulnud, kipub see teadmine materialistlikus maailmas pahatihti kaduma minema. Me oleme 

harjunud tarbima, kuna ka paljud reklaamid rõhutavad, et „sa oled seda väärt“, edukad 

organisatsioonid kasutavad uusi ja põhjalikult uuritud meetodeid, et meid ainult rohkem 

tarbima õhutada ja mitte seejuures mõelda, kas tarbitav on tõesti vajalik. Tihti seotakse 

tarbimine inimese mina-pildiga, sellega kuidas ta ennast tunneb või sellega, milline on tema 

väärtus. Sellele survele võiks vastanduda teadlike otsuste tegemine lähtuvalt sellest, mida meil 

on tegelikult vaja ja lähtuvalt sellest, millisena näeme me oma planeedi, keskkonna, oma laste 

tulevikku. Kas hetkeline enda rahuldamine mõne uue esemega või mugavus näiteks 

ühekordsete asjade tarbimisel kaaluvad üles need mõjud, mida me otseselt sellel hetkel ei adu? 

Kas me ühiskonnana oleme võimelised sama emotsiooni ammutama vähem materialistlikest 

                                                           
13 Hiiemäe, Mall. Inimese ja muu looduse suhete avaldumisest rahvapärimuses. Loeng Eesti Rahva Muuseumis. 

10.12.2020. Videosalvestus, 5-8 min. Kättesaadav Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=XYnPIhS3qr0 

(vaadatud 12.03.2021), 7-10 min.  
14 Meri. Hõbevalge, lk 86. 
15 Hiiemäe. Inimese..., 34 min. 
16 Meri. Hõbevalge, lk 331. 
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allikatest, nagu näiteks kunst ja seega tarbima vaid neid materiaalsesid väärtusi, mis on 

tegelikult eluks vajalikud? Animismi iseloomustab hästi arusaamine, mis on sõnastatud 

Lennart Meri poolt: „Maa kallutas teda enda poole, aga tema kallutas ka Maad. Mõjud on alati 

vastastikused, keegi ei saa sekkuda teise ellu muutmata oma.“17 Tänapäeval materialismi 

tingimustes oleme seda lihtsat tõde unustamas, sest olenemata palju suuremast teadmiste 

hulgast ja paremast kättesaadavusest, usume, et me võime lõpmatult võtta ja kõige eest 

„maksame kaardiga“. 

 

  

                                                           
17 Meri. Hõbevalge, lk 239. 
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2. Šamanismist ja rituaalist 
 

Mitmetes põlisrahvaste kultuurides on siiani säilinud tava, kus kogukonnas on oma vanem, 

teadjanaine või teadjamees, kes aitab lahendada tervise-, suhte- ja toimetulekumuresid, kellel 

on oskus suhelda loodusvaimude ja kõiksusega, kes tuletab meelde, et me peaksime siin ilmas 

olema andja - mitte saaja osas. Paljud kogukonnad üle ilma on vaatamata tänasele tehnoloogia 

või materialismi pealetungimisele suutnud säilitada ka sidemed nende aastatuhandeid 

edasiantud teadmistega, mida ei saa koolipingist ega Google´ist. Mitmetes sellistes 

kogukondades liikusid läbi põlvkondade ettekuulutused, et teadjanaised on määratud ühel 

hetkel kokku saama, et oma jõud ühendada ja oma teadmisi maailmale jagada.18  

 

Traditsiooniliste rahvaste kohta oleks õigem öelda, et kogu ühiskond on rohkemal või vähemal 

määral nõiastunud. Aga muidugi on alati nende seas inimesed, kes on erakordse väega. 

Šamaani põhiline tööriist ei ole mitte tema trumm või tema sau, vaid tema põhiline tööriist on 

jagatud hingede võrgustik ja tema põhiline töö on selles võrgustikus hingede liigutamine 

kellegi kasuks või kellegi kahjuks. Nõrgemad šamaanid anusid oma kaitsevaime, et need 

aitaksid, natuke suurema väega tegelased leppisid kaitsevaimudega kokku ja kui väge oli veelgi 

rohkem, siis kaitsevaime lihtsalt käsutati.19   

 

Paljud tänapäevased uurimistööd ja teaduslikud katsed toetavad kunagisi animistlikke 

arusaamu, et kõik elav on omavahel seotud ja meie meelestatus ning fookus mõjutab protsesse 

meie ümber. Alguses tuleb meil aru saada sellest, kuidas me keskkonda tajume ja siis saame 

juba tegeleda sellega, et seda keskkonda kuidagi mõjutada. Suurem osa maailmast ei ole 

tajukanalitega kättesaadav. Kui tahaksime mõista maailma nii nagu ta on (vahetutele tajudele 

kättesaadamatu), siis  tuleb võtta omaks teadmine, et aju on võimeline mõtlema asjadest, mida 

ei saa tajudega vahetult kogeda. Hüpe taju taha puudutab keskkonda, keskkonnamõjud on 

olemas, ehkki neid ei saa tajuda.20  

                                                           
18 Hunt, Kaia-Katre. Väekate teadjanaiste iidsed tarkused. Maavalla koda. 05.02.2014. 

https://www.maavald.ee/uudised-10227-2014/4792-050210227-2014-vaekate-teadjanaiste-iidsed-tarkused 
(vaadatud 14.03.2021). 
19 Moor. Eestlaste hingeuskumustest, 32-36 min. 
20 Arro, Grete. Miks maailm meie omailma ära ei mahu? Ööülikool. 05.12.2020. Toim Jaan Tootsen. Tallinn: 

Vikerraadio. Helisalvestus 50 min 36 sek. Kättesaadav: Vikerraadio arhiiv,  
https://vikerraadio.err.ee/1161917/ooulikool-grete-arro-miks-maailm-meie-omailma-ara-ei-

mahu?fbclid=IwAR19UueJkkdQDYq8oExaw4MIfBqGTvDrh_faTubizYW_9_u3Rh6zx3E-VYQ (vaadatud 

04.04.2021). 
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Me teame juba, et suur osa meie aju võimalustest ei ole meile tavaolekus kasutatavad, küll aga 

töötab aju teistmoodi kui oleme lõõgastunud või magame.21  

 

Ruumiinstallatsioon Minu Ruum (Eva Vellesaar 2011) Foto: Eva Vellesaar 

 

Inimese loovus avaldub kõige paremini aju alfalainete sagedusel, see on seisund, kus töötavad 

korraga aju parem ja vasak poolkera. Aju töötab alfalainetel, kui inimene on lõõgastunud - 

kõige igapäevasem näide on seisundist une ja ärkveloleku vahel. Uued ja loovad ideed jõuavad 

meieni just sellises olekus, kus aju töötab alfalainete sagedusel, samuti on selles olekus 

tugevnenud visuaalne võimekus, seega on tegemist iga kunstniku parima seisundiga. 

 

Aju alfalainete seisundisse on täiskasvanud inimesel võimalik jõuda silmad suletuna 

lõõgastudes, kuid teaduslikult on tõestatud, et näiteks šamaanitrummi ühtlane rütm lihtsustab 

sellesse olekusse jõudmist ning võimendab seisundit. Ühtlane trummirütm 4x sekundis 

resoneerub aju lainetega ning toetab ja võimendab sellega kõiki nähtusi, mis kaasnevad aju 

töötamisega alfalainetel- lõõgastumine, loovus, visuaalsus, lahenduste leidmine. Seejuures on 

                                                           
21 De Vega, Ines. Our Brainwaves Affect Our Moods And Behaviour — How Can Neurofeedback Help? The 

Neuro Brain – Neurofeedback Melbourne. 08.07.2019. https://theneurobrain.com/blog/2019/7/8/discovering-

the-main-brainwaves-we-possess-and-what-they-do (vaadatud 11.04.2021). 
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oluline ka trummi kõla, kuna iga inimese jaoks on sobivaim helikõrgus, mis toetab just teda 

aju alfalainete seisundi „kasutamisel“. Seda võimalust on šamaanid kasutanud juba 

aastatuhandeid. 

 

Ka põlev tuli haarab inimese meele, ning sellega võimaldab lõõgastumist, lisaks on tulele läbi 

aegade omistatud müstilisi omadusi, mis ilmselt läbi alateadvuse meid jätkuvalt mõjutavad. 

Teada on, et läänemeresoomlased kasutasid oma praktikas tuleloitse. Meie hõimurahva 

Nganassaani šamaani kirjelduste kohaselt on tulekolle esivanemate eluase niihästi 

metafooriliselt kui tegelikult: arheoloogilised leiud kinnitavad, et nganassaanid matsid 

varematel aegadel surnuid tulekoldesse. Tulekolde suits on esivanemate hingus, iseäranis siis, 

kui ohverdatakse põdrarasva, mis lahvatab sinise leegiga särinal põlema.22  

 

Enamasti on meile tarvis või oleme harjunud sooritama mingit sorti rituaali, et eemalduda 

igapäevasest ratsionaalsest keskkonnast ning saavutada tugevam kontakt oma loovusega - olgu 

selleks rituaaliks trummihelid, looduses kõndimine, tule ümber tantsimine või midagi hoopis 

muud. Kui me oleme jõudnud mõistmisele, siis muutuse tekitamiseks ei ole samuti tänase 

teaduse sõnumite kohaselt vaja niipalju väge kui oskust valida õiged vahendid. 

 

Lähtudes Masaru Emoto uurimistööst, milles ta jõuab järeldusele, et veel on mälu, saame me 

läbi vee mõjutada nii ennast kui ka keskkonda. Masaru Emoto pildistas külmunud veekristalle, 

mis olid pärit erinevatest kohtadest või pärast veele erineva sisuga sõnumite edastamist. Sellest 

nähtus, et positiivse sisuga sõnumite puhul moodustusid vees korrapärased struktuurid, kui aga 

sõnum või keskkond oli pahatahtlik või negatiivne, siis korrapärast kristallstruktuuri ei 

moodustunud.23  

 

                                                           
22 Meri. Hõbevalge, lk 130; 163. 
23 Water, Le Pouvoir Secret de l'Eau. 07.2014. Videosalvestus, 19 min 34 sek. Kättesaadav Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q8qZvtreTck- (vaadatud 09.04.2021). 
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Esiletoomist väärib näiteks kristall, mis moodustus 

veest, millele on edastatud tänusõnumeid.24 Kuna nii 

inimkeha kui ka loodus koosneb suures ulatuses 

veest, saab neid mõlemaid hea sõnaga, tundega või 

mõttega toetada ja mõjutada. See kinnitab 

animistlikku arusaama, et kõik on kõigega 

nähtamatult seotud ning selle seotuse tõttu ja oma 

mõtte kaudu saame ennast ümbritsevat keskkonda 

muuta. 

 

 

 

 

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=Moz82i89JAw 

                                                           
24 Emoto, Masaru. Masaru Emoto's Experiment in Gratitude. 15.03.2021. Videosalvestus, 1 min 30 sek. 

Kättesaadav: Youtube, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SDNhH8deZPg (vaadatud 

11.04.2021). 

Foto: https://happyhealthyher.com/10-

guaranteed-sources-of-gratitude/ 
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Foto: https://www.pinterest.com/pin/194710383866916543/ 

 

Samuti on teaduslikult tõestatud, et puud ja taimed suudavad omavahel edastada sõnumeid, 

inglisekeelne nimetus sellele fenomenile on wood wide web.25 Veel on katsetega näidatud, et 

taimed suudavad sarnaselt inimestele ja loomadele õppida reageerima erinevatele mõjuritele 

keskkonnas.26 Teadlased on jõudnud järeldusele, et loomad on võimelised sarnaselt inimestega 

tunnetama ja aru saama ümbritsevast.27  

 

Kasseli ülikooli teadlased on leidnud katse käigus, et inimene, kes teadlikult keskendub 

armastusele ja näiteks tervendavatele mõtetele „kiirgab“ valguse footoneid umbes 5000 korda  

  

                                                           
25 Fleming, Nic. Plants talk to each other using the internet of fungus. BBC. 11.11.2014. 

http://www.bbc.com/earth/story/20141111-plants-have-a-hidden-internet. (vaadatud 07.05.2021). 
26 Laupmaa, Henri; Pajula, Hardo; Tamming, Alar. Kosmiline siug. Vestlussaade. 02.03.2021. Videosalvestus, 1 h 

59 min 15 sek. Kättesaadav: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=i9vTaCxketg (vaadatud 

12.03.2021). 
27 Scientists sign declaration that animals share the same awareness with humans. White Wolf Pack. 
05.01.2021. http://www.whitewolfpack.com/2012/08/scientists-sign-declaration-

that.html?fbclid=IwAR2imhWtEIzr5D-48Rrcy8GCbgnQWH89bz9G251p_ygvnSTt3E453T45vQ4 (vaadatud 

11.01.2021). 
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rohkem kui tavaliselt.28 

Siin võib ühiseid jooni leida ka meie rahvausundiga. Nagu silmal, arvati juba muiste sõnalgi 

maagiline vägi olevat, eriti kui sõnaga sooviti ligimesele head või halba. Aga mitte ainult 

muiste, ka meie päevil kestab niisugune usk edasi. Tuletagem kõigepealt õnnistamist ja 

õnnesoove meelde! Õnnesoovidest oletatakse, et kuigi mitte kõik, siis ometi osagi neist teostub. 

Niisama usuvad needjad, kirujad, sajatajad meie ajani, et nende needmine, äravandumine, 

sajatamine teostub, kuigi needmise alla langenud isikud teostumist alati ei karda.29 Meile on 

antud ülesanne elada tasakaalus ja kooskõlas üksteise ning kõigi elavate olenditega. Nii me 

toome nüüd oma meeled üheks kokku, tervitades ja tänades üksteist kui Inimesi.30 Tänapäevane 

(materialistlik) rituaal on tarbimine, läbi mille justkui saavutame muutunud 

teadvuseseisundeid, mida me siis omakorda tarbime. Ja nii moodustub tarbimise nõiaring. 

Sellesse ringi on inimene ennast sulgenud üksi pidades ennast ülimaks ja seni kuni ta ei 

aktsepteeri teisi eluslooduse vorme endaga võrdsetena, ei saa ta ka ringist välja murda.  

 

 

 

  

                                                           
28 Bair, Puran. Visible Light Radiated from Heart with Hearth Rythm Mediation. Subtle Energies & Energy 
Medicine. 2005. Nr. 3, lk 211-217. 

https://journals.sfu.ca/seemj/index.php/seemj/article/viewFile/56/44?fbclid=IwAR3WSrqWL73SiLU_S9ikHR2h

DZ8-8mQOXxDV00I4uR6X6JZBLHCy8PKlU18 (vaadatud 18.01.2021). 
29 Eisen, Matthias Johann. Eesti vana usk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1926, lk 130. 
30 Trapido, Toomas. Kuue rahva tänupalve (tõlge irokeesi keelest). Maavalla Koda, 29.09.2008. 

https://www.maavald.ee/uudised-10221-2008/2665-290910221-2008-kuue-rahva-tanupalve (vaadatud 

14.04.2021). 
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3. Põlevkivitööstuse trööstitus Ida-Virumaa maastikul 
 

 

 

Kuigi Ida-Virumaa asub Tallinnast kõigest umbes 150 km kaugusel, kipub ta jääma meie 

mõtetes perifeeriaks – see on justkui kauge piirkond Eestimaal, mille käekäik meid nagu ei 

mõjutakski. Üldlevinult teatakse küll sealset põlevkivitööstust, mis meid elektriga varustab, 

aga mis pole silma all, see ei tundugi nii häiriv. Alles jõudes sinna piirkonda, hakkavad siit-

sealt paistma ebaloomuliku kujuga tehismäed ja mida rohkem sealkandis liikuda, seda 

suuremaid ja tohutumaid mägesid kõikjal silma jääb. Need mäed kujutavad endast põlevkivi 

kaevandamise ja selle ümbertöötlemise jääke. Leida võib tuhamägesid, poolkoksimägesid, 

aherainemägesid, osad neist suitsevad, osad eraldavad mürgiseid ebameeldiva lõhnaga gaase, 

osad on ülimalt leeliselise koostisega.  

Tuhamägi. Foto: Karel Kravik, https://pohjarannik.postimees.ee/6689807/eesti-energia-hiigellogost-saab-motorada 

Vaade Kohtla-Järvele, jaanuar 2021.Foto: Eva Vellesaar-Mälk 
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Lihtsalt kirjeldades koosneb aherainemägi materjalist, mis kaevandamisel koos põlevkiviga 

maapinnale tuuakse ja mis sorteerimisel üle jääb. Aherainemäed on ühtlasi ka meie kohalikud 

tulemäed, tänapäevani põlevad seestpoolt ja suitsevad paljud neist ning aastate eest on olnud 

suuri aherainemägede põlenguid.  

 Tuntumad on Kukruse aherainemägi, Käva 

aherainemägi, Tammiku aherainemägi, Jõhvi 

(Edise) aherainemäed jt. Isegi veel 1980ndate 

alguses sorteeriti põlevkivi käsitsi. Seda rasket 

tööd tegid peamiselt naised kolmes vahetuses. 

Käsitsi sorteerimisel satub märkimisväärne 

kogus põlevkivi aheraine hulka. Aja 

möödudes algavad suure põlevkivisisaldusega 

aherainemägedes utmisprotsessid, tekib 

mürgine põlevkiviõli ja see läheb otsejoones põhjavette. Just aherainemägedest suur fenoolide 

probleem Ida-Virus alguse saabki.31  

 

Fenoolid on ülimalt mürgised kantserogeensed kemikaalid, mis tegelikult ei tohiks loodusesse 

sattuda, kuid paraku veel tänapäevani leidub seda ühendit Ida-Virumaa maastikel suures 

koguses.32 Sarnaselt aherainemägedele eraldavad 

fenooli ka poolkoksimäed, mis koosnevad põlevkivi 

                                                           
31 Aare, Juhan. Ida-Virumaal maa vajub. Kuulutaja, 11.04.2014. http://www.kuulutaja.ee/445/ (vaadatud 

24.04.2021). 
32 Fenoolid. https://et.wikipedia.org/wiki/Fenoolid, (otsing 08.04.2021). 

Kiviõli poolkoksimägi on Baltikumi kõrgeim tehismägi, 

oktoober 2020. Foto: Eva Vellesaar-Mälk 

Fenoolivesi ja fenoolisoo Kohtla-Järve poolkoksimäe übruses. Aprill 2021. Fotod: Eva Vellesaar-Mälk 
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kuumutamisel (utmisel) saadavast jääkainest.33 Ka poolkoksimägedes on ette tulnud 

ulatuslikke pikaajalisi põlenguid.34 Poolkoksimägede ja aherainemägede ümbruses laiuvad 

fenoolisood, mida on lihtne märgata sealse oranži värvusega vee, kuivanud looduse ja kibedale 

lõhna tõttu. Praeguseks on küll juba aastaid tegeletud ka nende alade puhastamisega ja 

fenoolivee suunamisega kraavidesse, kuid miski ei takista seda ulatuslikul maa-alal imbumast 

nii pinna- kui ka põhjavette.35  

 

Nagu ütleb nimigi, siis 

tuhamäed on kuhjatud 

põlevkivi põletamise 

jääkidest. Tuhamägedest 

eraldub tugevat keemialõhna, 

mis juba lühikesel viibimisel 

läheduses enesetunnet 

mõjutama hakkab. Tuhaga on 

seotud ka imelise sinise 

värvusega settebasseinid, mis 

päikese käes kaunilt 

                                                           
33 Poolkoks. https://et.wikipedia.org/wiki/Poolkoks, (otsing 08.04.2021). 
34 Kohtla-Järve poolkoksimäed. https://et.wikipedia.org/wiki/Kohtla-J%C3%A4rve_poolkoksim%C3%A4ed 

(otsing 08.04.2021). 
35 Purtse jõe valgala korrastamine. Keskkonnaministeerium, 26.11.2020. https://www.envir.ee/et/eesmargid-

tegevused/vesi/jaakreostus (vaadatud 11.04.2021). 

 

Fenoolisoo Kohtla-Järve poolkoksimäe übruses. Aprill 2021. Fotod: Eva Vellesaar-

Mälk 

SEJ settebassein, aprill 2021. Foto: Eva Vellesaar-Mälk Püssi tuhamägi, aprill 2021. Foto: 

Eva Vellesaar-Mälk 
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türkiissinist värvi peegeldavad 

neis sisalduvate leeliseosakeste 

tõttu. Settebasseine on Ida-

Virumaal kokku  16 ja seal 

setitatakse söövitavalt aluselist 

tuhavett, mis imbub välja 

tuhamägedest, kuna 

põlevkiviahje puhastatakse 

tuhast neid veega läbi uhudes.36   

 

                                                           
36 Kundla, Rene. Sinakasrohelise veega settebasseinid lummavad uudistajaid. Aktuaalne Kaamera, 16.05. 2021. 

Videosalvestus, 1 min 54 sek. Kättesaadav: ERR, https://www.err.ee/1090714/sinakasrohelise-veega-
settebasseinid-lummavad-uudistajaid (vaadatud 15.03.21); Gavronski, Anna. "Pealtnägija": ebamaised 

helesinised laguunid Ida-Virumaal on tegelikult ohtlikud. Pealtnägija, 07.10.2021. Videosalvestus, 5 min 37 sek. 

Kättesaadav: ERR, https://www.err.ee/546804/pealtnagija-ebamaised-helesinised-laguunid-ida-virumaal-on-
tegelikult-ohtlikud (vaadatud 02.05.2021); Kundla, Rene. Ida-Virumaa matkaradadel võib sattuda 

sinakasrohelise veega tiikidele, mille tekkepõhjuseks on kaevandustest väljapumbatav vesi. Raadiouudised, 

16.05.2021. Helisalvestus, 2 min 21 sek. Kättesaadav: ERR, https://www.err.ee/1090755/ida-virumaa-

matkaradadel-voib-sattuda-sinakasrohelise-veega-tiikidele-mille-tekkepohjuseks-on-kaevandustest-
valjapumbatav-vesi (vaadatud 05.05.2021); Aas, Tõnu. „Ida-Virumaa helesinised laguunid“ ei ole loodusimed, 

vaid kinnised tööstusobjektid. Maaleht, 08.10.2015, https://maaleht.delfi.ee/artikkel/72655707/ida-virumaa-

helesinised-laguunid-ei-ole-loodusimed-vaid-kinnised-toostusobjektid (vaadatud 05.05.2021). 

Vesi ja leeliselised setted SEJ settebasseinis, oktoober 2020. Foto: Eva 

Vellesaar-Mälk 

Türkiisinine leelisvesi SEJ settebasseinis, mai 2021. Foto: Terje Atonen 
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Erra jõe kaldad on peaaegu 

kilomeetri ulatuses reostatud 

pigikihiga, mis on kohati isegi 

poole meetri paksune. Lisaks 

pigile on õlijääkidega 

saastunud jõe kallastel ja 

põhjas asuv muda. Kuna Erra 

jõgi voolab karstialal, siis on 

reostunud ka jõe maa-alused 

osad.37  

 

                                                           
37 Vabamägi, Eero; Vaikmaa, Madis. Arseenitiigid ja pigijõgi: astu mööda Ida-Viru suurtööstuste mürgiseid 

jalajälgi. Postimees, 26.05.2016, https://www.postimees.ee/3705201/arseenitiigid-ja-pigijogi-astu-mooda-ida-

viru-suurtoostuste-murgiseid-jalajalgi (vaadatud 06.05.2021). 

Tuhamägedest settebasseini voolav leelisvesi, oktoober 2020. Foto: Eva Vellesaar-Mälk 

SEJ settebasseini kivdele ladestunud leelisejäägid, september2020. Foto: Eva 

Vellesaar-Mälk 
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Kaevanduskäikudega seotud nähtused on kaevanduste tuulutusšahtid ehk nõiaahjud, need 

augud paiskavad kohati kümnete meetrite kõrgusele tegevkaevandustest tulevaid 

lõhkamisgaase koos kaevurite hingeauruga, pakkudes pakasega omalaadset vaatepilti. 

 

Juba suletud kaevandused moodustavad maa all 

inimtekkelise karstisüsteemi ja näiteks kevadise 

suurvee ajal hakkavad „keema“ tuues maapinnale 

kaevanduskäikudesse kogunenud vee.  Suurvete aegu 

võib tekkida kuni meetri kõrgune veesammas.38  

 

Kaevanduskambrite sissevarisemisest põhjustatud 

maapinna vajumine on antud piirkonnas levinud 

probleem, millest aimu saab kõige paremini näiteks 

Võrnu lainetaval teel sõites.  

Nõukogude aja kaevanduspärandisse kuuluvad ka 

kaevanduslinnad Viivikonna ja Sirgala, mis on lihtsalt 

mahajäetud ja muutunud omamoodi 

tarbimismentaliteeti sümboliseerivateks 

inimtühjadeks kummituslinnadeks. Viivikonna ja 

                                                           
38 Kaldur, Marko. Avasta Eestimaad: šokeeriv, kuid kohati masohhistlikult kaunis Ida-Virumaa (1. osa). 

Õhtuleht, 12.06.2014, https://www.ohtuleht.ee/583638/avasta-eestimaad-sokeeriv-kuid-kohati-

masohhistlikult-kaunis-ida-virumaa-1-osa (vaadatud 22.01.2021). 

Võrnu lainetav tee. Foto:   Karel Kravik 

http://karelkravik.blogspot.com/2012/06/lainetav-tee.html 

Kolme nõia kaev Kosel, aprill 2021. Foto: Eva 

Vellesaar-Mälk 

Viivikonna, juuli 2020. Foto: Eva Vellesaar-Mälk 
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Sirgala hüljatud tänavail liikudes tunned end nagu postapokalüptilises filmis.39 

  

Milles seisneb suurim probleem? Meie suhtumises sellesse, mis toimub. Ikka veel kohtab liiga 

palju arusaamist, et maa ärakasutamine on normaalne seni kuni see ei juhtu meie silme all, 

meie koduõuel.  Suhtumist, et kui ei meeldi, siis vaata kõrvale ja jätka samas vaimus. Jah, me 

tarbime elektrit ja tänapäeval ei ole mõeldav teisiti, ometi saame me teha teadlikke 

tarbimisotsuseid, eelistada tuule- või päikeseenergiat, mõelda läbi oma tarbimisharjumused. 

Näiteks põlevkivist toodetud energiat kasutav elektriauto on loodussõbralik vaid nime poolest. 

Minevikus tehtud vigu peame heastama kohe, mitte jätkama mugavusest samamoodi, tundes 

sisimas sõnastamata süütunnet Maa ees. Kohati on Ida-Virumaal juba teostatud töid 

pakilisemate probleemide likvideerimiseks ja mingil määral kasutusele võetud ka loodust 

vähem kahjustavaid protsesse, kuid tegelikult ei muutu midagi seni kuni me ei hakka 

teadvustama, millise kannatuse läbi tuleb meie igapäevane mugavus. Meie niigi väiksel maal 

ei saa olla piirkondi, millest me ei hooli, mida peame perifeeriaks ja ebaoluliseks. 

 

Veelgi enam, oma uurimust tehes olen korduvalt kohanud seisukohti stiilis: kole lugu küll, et 

kaevandused keskkonnale nii suurt kahju teevad, aga nende poolt tapetud loodus on justkui äge 

turismiatraktsioon, mille tekkimise üle peaksime rõõmsad olema.40 Või et põlevkivienergia 

vähendamine on mõeldamatu.41 Sama ebateadlik muster kordub rääkides näiteks looduslikust 

mitmekesisusest, kus teadlikkus selle tähendusest on väga piiratud.42 Osad loomad aga, kelle 

instinktid on meile kuidagi ebamugavad või kelle pea seinal on mingil põhjusel tähtsam kui 

looma küljes, oleme me valmis lihtsalt süstemaatiliselt välja suretama.43  

 

Kuna minu vanaema on pärit väiksest külast nimega Peeri Kohtla-Järve külje all, siis 

kujundasin väiksena tema lapsepõlvelugude taustal väga maalilise pildi Ida-Virumaast ja 

                                                           
39 Kaldur. Avasta Eestimaad, lk 22; Kohv, Marko. Maavarade kasutamise põhimõtted on vananenud. Sirp, nr. 
15. 17.05.2015, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/maavarade-kasutamise-pohimotted-on-

vananenud/  (vaadatud 15.03.2021). 
40 Kebbinau, Kristiina. Põlevkivitööstuse pärand. Eesti Geoloog. 02.05.2017, 
https://eestigeoloog.ee/kategooriad/geoloogia-ja-keskkond/polevkivitoostuse-parand (vaadatud 12.04.2021). 
41 Hindre, Madis. Uudis+. 27.01.2021. Helisalvestus, 54 min 56 sek. Kättesaadav: Vikerraadio arhiiv, 

https://vikerraadio.err.ee/1608072703/uudis-madis-hindre/1177120 (vaadatud 22.02.21), alates 45.55. 
42 Varik, Lauri. Uudis+. 05.10.2021. Helisalvestus, 55 min 52 sek. Kättesaadav: Vikerraadio arhiiv, 
https://vikerraadio.err.ee/1137825/uudis-lauri-varik/1100893 (vaadatud 22.02.21), alates 42.35. 
43 Lopp-Valdma, Eleri. Hunte ei ole nii palju vaja küttida. ERR. 30.01.2021. 

https://www.err.ee/1608091405/eleri-lopp-valdma-hunte-ei-ole-vaja-nii-palju-kuttida (vaadatud 24.02.2021). 
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sellest, kuidas elu seal pärast Esimest Maailmasõda käis. Praegugi, minnes Ida-Virumaale, 

tunnen oma juuri sealse maa sees ja seda enam kipub sealne olukord tekitama ängi.  

Kohtla-Järve poolkoksimägi ja selle ümbrus, oktoober 2020 ja aprill 2021. Fotod: Eva Vellesaar-Mälk 
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4. Teose kontseptsioon 
 

Minu kujutlusse ilmunud pilt valgest hirvest veekogu (settebasseini) ääres viis „Ma ja Maa” 

rituaalesemete kollektsiooni loomiseni. Valgele Hirvele lisandus veel kuus kaaslast, kes kõik 

moodustavad koos terviku. Teose Ma ja Maa tootemiteks kujunesid Valge Hirv, Hong, Hunt, 

Kuldala, Kaljukotkas, Mesilane, Rästik. Ühest küljest esindavad nad erinevaid eluslooduse 

vorme, kuid neil kõigil on kindel koht meie muinasusundis ja animistlikust seisukohast 

vaadates on neil erinevad omadused, tugevused, tähendused ja ülesanded. Omaduste 

määramisel olen eelkõige lähtunud Eesti ja kohati ka lähirahvaste muistenditest, kuid kuna 

loodusrahvaste maailmavaatel üle ilma on omavahel pigem rohkem ühiseid arusaamu kui 

erinevaid, siis on kasutatud ka laene kaugemalt. 

 

Eriti muinasaega silmas pidades on rahvapärandi uurimisel just suuliselt edasiantavate 

teadmiste kohta info väga kesine, seega konkreetsete omaduste suhtes olen väga palju toetunud 

oma isiklikule tunnetusele. Samuti olen eelistanud otse pärimusele viitamise asemel läheneda 

tegelastele ühest küljest läbi suurema maailmapildist arusaamise ja teisest küljest tuues „parima 

osa“ traditsioonist tänapäevasesse konteksti, luues sellega silla muinaseestlaste ja meie vahel. 

Kui kasutada lauset, et iga uus on hästi unustatud vana, siis taotlen läbi oma teose tugevdada 

ka praeguses ajas dialoogi mitteinimliku maailmaga tehnokraatliku ajastu monoloogi asemel. 

 

Pärimuse kasutamist ei saa iga selle detaili teadmata kunagi pidada täielikult autentseks.44 Seda 

arvestades ei ole püütud tõetruult jäljendada kunagisi rituaale, vaid tollaste teadaolevate 

arusaamade vundamendile on loodud tänapäeva sobivad teadvuse ja tähelepanu suunamise 

toimingute jaoks kasutatavad esemed. Kui arvestada sõna „rituaal“ laiapõhjalisust, siis pole 

kahtlustki, et endiselt on tegemist rituaaliga, ehk kokkuvõtvalt mütoloogiline ja rituaalne sisu 

tänapäevases vormis toetatuna kohati läbi teadvuseseisundeid puudutavate teaduse poolt 

kinnitatud teadmiste.  

 

Selles teoses olen ise nii rituaalesemete looja kui väe vahendajaks kehastuja rollis. See viitab 

jällegi loodusrahvaste traditsioonidele, kus šamaan meisterdas, kogus, komplekteeris ise oma 

rituaalse kostüümi. Iga element selles omas tähtsust ja tähendust ning komplekt toimis 

                                                           
44 Kalkun, Andreas. Pärimusega seotud esteetilistest, eetilistest ja rahvuslikest küsimustest. Eesti 

Kirjandusmuuseum. Videosalvestus, 27.08.2020. Kättesaadav: Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pkrcMZpEs2c- (vaadatud 12.03.2021). 
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abivahendina võtmaks ühendust mitteinimliku maailmaga. Materialistliku maailmakäsitluse 

kohaselt võib öelda, et kostüüm, riietus, väeesemed, maskid või muu atribuutika mõjutavad 

kehastuja enesetunnet sedavõrd, et neid kandes muutub emotsionaalsel tasandil side enda 

kehaga nõrgemaks ning antud olendiga tugevamaks, mis tekitab teatud kohalolu tunde. Seda 

seisukohta saab laiendada igale kehastumisele, mitte kitsalt rituaalsele kehastumisele. 

 

Kõigis komplektides on tegelane taotluslikult lahendatud kasutades inimkeha, inimfiguuri, 

tuues sellega esile inimese seotuse loodusega ja asetades tähelepanu keskpunkti inimese 

olemise üheks osaks loodusest, mitte selle valitsejaks. Tekib küsimus: kellele on tarvis 

rituaalset kostüümi, rituaalesemeid – kas kehastujale või rituaali tunnistajale või pigem nii 

ühele kui teisele?  

 

Materialistlikul inimesel on tendents arvata, et tema keha ongi tema ise, kuid sarnaselt 

animismi arusaamisele nägi modernse maailma mõttelaadile alusepanija Descartes keha kui 

maja, milles hing ajutiselt pesitseb. Sina oled hing, keha on vaid ajutine hotellituba, mitte su 

lõplik saatus. Descartes`i arvates ma mõtlen, seega ma olen, füüsis ei ole osa sellest, et ma olen 

see, kes mina olen. Meie esivanemad olid erilised ja saavutasid ülemõimu looduses tänu oma 

kognitiivsetele võimetele ning eriti tänu oma enneolematutele verbaalsele väljendusoskusele. 

Väga harva kuuleme aga oma liigi erilisetest ja enneolematutest võimetest mitteverbaalse 

kommunikatsiooni osas, kuna tähendused, mida tekitame läbi inimkeha, loetakse üldjuhul 

tähtsusetuks ja mitte tähelepanu väärivaks. Ometigi suudame me alateadlikult mõne hetkega 

võtta vastu, töödelda ja teha järeldusi teise inimese välimuse järgi tema isiksuse kohta. Mingil 

tasandil on tänapäevani meie sekulaarses ja teoreetiliselt hingetus maailmas siiski alles jäänud 

eeldus, et kuidagi on meie keha väline ja väheoluline võrreldes sellega, kes ma olen.45  

 

Meie isiksust vormib meie välimus, seega vähemalt osaliselt on meie olemus mõjutatud meie 

keha poolt. Igas ühiskonnas ja igal ajal on peetud keha reaalsuse aluseks. Inimesed on pelgalt 

ainukesed dekoreeritud ahvid ja see, kuidas me oma välimust kaunistame, riietame ja 

muudame,  on igas kultuuris eripärane. Üldjuhul inimesed ennast täiesti naturaalselt ei 

presenteeri, kui neil muid võimalusi on. Arheoloogilised leiud tõendavad, et inimesed on ennast 

dekoreerinud juba vähemalt 80 000 aastat. Me veedame kogu elu oma keha muutes 

                                                           
45 Zidianmskis, Vassilis. Not a toy : radical character design in fashion and costume. Berlin: Pictoplasma, 2011, 

lk 30-34. 
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kultuuriliseks teoseks. Isegi enda keha hindame me läbi kultuurilise prisma, seega läbi teiste 

taju sellest. Antropoloog Mary Douglas märkis oma raamatus „Natural Symbols“: Suurem osa 

sümboolsest käitumisest töötab läbi inimkeha.46   

 

Kõigis komplektides olen rõhutatult kasutanud tänapäevaseid tehismaterjale (polüester, 

erinevad plastikmaterjalid), mille tootmiseks kasutme samuti taastumatuid maavarasid ja mille 

jälg loodusele on seega korvamatu. Tuleb teadvustada, et selline materjalivalik tekitab 

sarnaseid elutuid  maastikke. Eriti just moetööstuse puhul kasutatakse laialdaselt siiani näiteks 

polüestrit kui kergesti hooldatavat ja mugavat materjali, mis samaaegselt on soodne ja 

vastupidav. Ometigi ei piirdu kunstmaterjalide kahjulikkus ainult nende tootmise jaoks 

tooraine hankimisega vaid samaväärselt on selle kasutamine nii keha-kui loodusvaenulik. 

Näiteks eraldub igal pesemiskorral keskkonda mikroplasti.47 Ka rõivad on rituaalesemed ja 

mood mõjutab enesetunnet. Tänapäeval on moetööstus muutunud üheks suurimaks reostajaks, 

seega ei ole tähtis mitte ainult välimus, vaid ka see, kuidas riietus on valmistatud. Etniliselt on 

riietus alati “rääkinud”, aga läänemaailmas on alles hiljuti hakatud rääkima ka rõiva 

saamisprotsessist.48  

 

Et vähendada oma jalajäge selle kollektsiooni loomisest, olen püüdnud võimalikult palju 

kasutada juba olemasolevaid esemeid või materjale, materjale, mida saaks edaspidi ära 

kasutada, vanu asju ümbertöödelda, laenata teistelt hetkel kasutult seisvaid esemeid, kasutada 

asju, mida muidu peetakse defektseteks ja viimase võimalusena juurde hankida materjale vaid 

jääkide hulgast, mitte rullmaterjalina. See nõuab oluliselt rohkem kombineerimist, kuid laseb 

öösel palju rahulikumalt magada. 

 

Saavutamaks nähtav vastuolu kunstmaterjaliga, olen seda kombineerinud ehedate naturaalsest 

materjalist detailidega, mis on käsitsi valmistatud ja tihti on käsitöösse kaasatud rahvuslikud 

ornamendid, nõiamärgid või maagilised märgid- ristid, jooned, ringid, kaared, punktid, 

nelinurgad, siksakid, kaheksakannad, spiraalid.49  Tähenduslikku ornamentikat ning samuti 

                                                           
46 Zidianmskis. Not a toy, lk 38. 
47 Laur, Karmen. Taevast sajab mikroplasti. Eesti Päevaleht, 04.08.2020, 

https://epl.delfi.ee/artikkel/90636685/taevast-sajab-mikroplasti (vaadatud 12.01.2021). 
48 Heybroek, Natalja. A Piece of Clothing is More Than an Accessory, It’s Ritual Transformation. What Design 

Can do, 27.09.2021, https://www.whatdesigncando.com/stories/a-piece-of-clothing-is-more-than-an-
accessory-its-ritual-transformation/ (vaadatud 23.02.2021). 
49 Rahvuslikud ornamendid. Vippa e-pood, http://www.vippa.ee/2016/01/rahvuslikud-ornamendid/ (vaadatud 

12.04. 2021). 
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värve on eestlased mitteinimlike jõudude mõjutamiseks sihilikult kasutanud aastasadu. Osade 

komplektide puhul on tegemist maskidega, osadel kleitidega või rituaalsete rüüdega.  

 

Kui ma näen oma keha peeglist, läbi teiste silmade, olen ma alati võõras enda jaoks. Mask- 

meie liigile eriomane leiutis, on seadeldis, mis muudab inimese kellekski või millekski muuks. 

Maski eesmärgiks on tänapäeval tihti varjata või katta oma tõelist olemust. Läbi ajaloo ja 

kultuuride on maski eesmärk olnud vastupidine- paljastada, mitte peita, muutuda. Mask tekitab 

ülima maagia – üks inimene muutub teiseks, muutub jumaluseks, hingeks, deemoniks, mingit 

kindlat tüüpi inimeseks, mingiks iseloomulikuks omaduseks, loomaks. See on maagiline 

transformatsiooni vahend. Maske leidub üle maailma väga erinevates kultuurides ja see on 

inimkonna üks vanimaid ja olulisemaid leiutisi.50  

 

Tähtsal kohal on tegelaste otsene ühendus nii maa kui taevaga- nii tarkuse kui väega. Taevaga 

ühenduse tugevdamiseks ehk laiema teadlikkuse saavutamiseks on šamaanid lisaks maskile ja 

mõnikord ka maski osana kasutanud peakatteid, kroone, sarvi ja kõike, mis meie mõistes võiks 

toimida justkui antennina. 

 

Tekitamaks lisakihistust ja andmaks kogu kogu kollektsioonile sügavust, pildistasin ja 

postitasin 28 päeva jooksul jaanuaris ja veebruaris sotsiaalmeedias (Instagram) iga päev ühe 

hetke fotos, mis inspireeris selle 

kollektsiooni loomisel. Esiteks 

sundis see regulaarselt oma mõtted 

koondama teose teemaga 

tegelemiseks. Teiseks aitas läbi 

fotosilma märgata inspireerivaid 

elemente, mustreid, faktuure ning 

kompositsioone. Kolmandaks 

tekitas sotsiaalmeedias piltide 

igapäevane jagamine minu jaoks 

uue tasandi, teatavas mõttes 

publiku kaasamise juba 

loomisprotsessis. 

                                                           
50 Zidianmskis. Not a toy, 40-41. 

       Foto: Eva Vellesaar-Mälk 
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Algusest peale olen keskendunud toetavate mõtete ja piltide hoidmisele. Maa huvides ei ole 

jõuetu haletsemine või kirglik viha. Pigem aitab edasi see kui igaüks, keda see teema vähegi 

puudutab, pühendab enda poolt kasvõi ainult ühe hea mõtte või pildi. Eemale vaatamine ei ole 

lahendus, olukorra üle kurtmine ja süütunde süvendamine ei loo paremat ega puhtamat 

maailma.  

 

Inimkonna eesmärk peab olema mõtlemise muutumine, kontseptuaalne areng.51 Kõik tootemid 

kutsuvad kaasa tundma mitte agressiivsust, viha, süütunnet, kurbust, valu või muud 

lammutavat tunnet, vaid tänulikkust selle piirkonna maapõuele tema ennastohverdavate andide 

eest. Edasi viib ainult teadlikkus ja otsustavus asju paremaks muuta. Igaüks saab muutmiseks 

kasutada omi vahendeid, selle kollektsiooni puhul valisin üldnimetajana tänurituaali. Tänu 

sellele maale, enda ohverdamise eest, tänu, et selles maas on minu juured ja tänu, et maa veel 

kaua vastu peab. Tänu on vaikne ja tagasihoidlik ja tänulik olles ei saa olla samal ajal vihane. 

Sellised tänurituaalid on pildistatud Ida-Virumaa erinevates kohtades, et tootemloomad saaksid 

nendele kohtadele olla toeks ja tervendava väe vahendajaks.  

 

Paranemiseks on lootust siis kui jõuame selleni, et tunnetame kogu oma kodumaad tervikuna, 

suuname oma tähelepanu sinna, kus on võibolla ebamugav ja mõistame seda, et kõik on 

omavahel seotud. Muutus algab meist endist. 

 

                                                           
51 Arro. Miks maailm..., 23 min. 
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4.1. Valge Hirv 
 

Valge Hirv oli tegelane, kellest selle teose 

teekond alguse sai. Ühtlasi on hirv Jõhvi valla 

vapiloom alates aastast 1938.  

 

Meil haruldaseks jäänud hirved põlvnevad 

rahvapärimuse järgi inimesest. „Kord läinud 

õde, venda metsa marjule. Metsas eksinud 

nad ära, vennale tulnud kange janu. Viimaks 

leidnud nad allika. Vend tahtnud allikast janu 

kustutada, kuid äkisti hüüdnud hääl: „Ära 

joo! kes seda vett joob, saab jäneseks!“ Vend 

ei joonud, vaid sammunud õega edasi. Pea 

juhtunud nad teise allika juurde. Vend 

tahtnud jälle juua, aga hääl hüüdnud: „Kes siit 

joob, saab rebaseks!“ Õde palunud venda 

mitte juua. Edasi sammudes kasvanud venna 

janu. Juba jõudnud nad kolmandale allikale. Siin hüüdnud hääl: „Kes seda vett joob, saab 

hirveks!“ Vend ei hoolinud, vaid joonud. Silmapilk moondunud ta hirveks. Õde katsunud hirve 

sukapaela otsas küll koju viia, aga hirv kiskunud enese lahti ja jooksnud metsa. Sest saadik on 

hirv metsas.”52  

 

Valge hirv on haruldane ja põlisrahvaste pärandis võetakse seda kui märki uuenemisest.53  

 

Ida-Virumaal on suure fenoolilekke tõttu kahjustunud põhjaveed ja laialdaselt võib leida 

fenoolisoosid. Ilmselt ei kipu me nendest mürgistest „allikatest“ küll janu kustutama, kuid 

paralleel looduse poolt antavate sõnumite mitte arvestamise osas on täiesi olemas. Kaugeltki 

ei oska me praegu näha, millist mõju selline looduse reostamine meile pikas perspektiivis 

omab. 

                                                           
52 Eisen. Eesti vana usk, lk 225. 
53 Goldstein, Kay. The White Deer. Kay Goldsein blog, 17.12.2010, https://www.kaygoldstein.com/page/the-
white-

deer#:~:text=Native%20American%20lore%20suggests%20that,Spirit%2C%20a%20sense%20of%20renewal 

(vaadatud 14.04.2021). 

       Foto: Terje Atonen 
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Rituaali läbiviija 

kehastub Valgeks 

Hirveks Narva 

Elektrijaama 

settebasseini 

saarekesel, kus lisaks 

söövitavale aluselisele 

heljundeid täis veele 

võib leida ka tumedat 

fenoolijääke sisaldavat 

vedelikku. Hirve 

rituaalne kostüüm 

koosneb litrikangast kleidist, akrüülist hirve maskist ja valgetest naturaalsest materjalist käsitsi 

kootud pikkadest koemustrilistest kinnastest. Eelkõige rõhutab see komplekt taeva ja maa 

ühendust – Valge Hirve sarved on märk laienenud teadvusest, maski akrüülklristallid 

väljendavad teadlikkust ja selgust.  Pika kleidi kapuuts on langenud õlgadele ja ei kata enam 

pead, vaid vabastab pea ja antennidena 

toimivad sarved. Kleidi alumine äär on 

ühendatud maaga ja nii moodustab Valge Hirv 

justkui samba taeva ja maa vahel. Pikkadesse 

pehmetesse valgetesse naturaalsest lõngast 

sõrmkinnastesse on kootud mustrina palmikud 

ja nupud. Valge värv viitab puhtusele ja 

värskusele, mis algab meie mõtetest ja mõjutab 

meie keskkonda, palmikud ühendavad ajateljel 

mineviku tarkust oleviku ja tulevikuga ning 

nupud märgivad valikuid, millest justkui 

idudest kasvavad hoolivad lahendused. 

 

Valge Hirv kehastub veekogu kaldal ja läbi 

tumeda vee peegelduse on tal jõud luua 

puhtamaid lahendusi ning hoiatada mineviku 

vigade kordamise ja oleviku vigade jätkumise 

eest tulevikus. 

          Foto: Terje Atonen 

Foto: Terje Atonen 
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4.2. Hong 
 

Eestlaste usundis on väga tähtis olnud puu hing 

ja hingepuu. Eestlastele omane on eriti tihe suhe 

puude ja maaga.54 Mändi esineb Virumaal kõige 

rohkem, levinud olid ka hiiemännid ja eriti 

silmapaistvaid mände nimetati hongadeks.55  

Mänd on juba aastatuhandeid meie alade kõige 

levinum puuliik, männi kohta käivad tänasenigi 

kasutusel olevad vanad nimetused "pedajas" ja 

"pettäi" on just täpselt nii vanad. Sõna "mänd" 

on märksa hilisem ja viitas algselt hoopis 

pudrumännale, mis oli noore männi harulisest 

ladvast tehtud pudrusegamisvahend.56  

 

Rahvasuu ei tea üldiselt puude tekkimise kohta 

enam midagi, ainult mõne üksiku puu kohta 

kõneleb ta, need olla inimestest tekkinud, näiteks Lehmja tammed, Kurna männid, Järva-Jaani 

Einmanni pärnad. Osadele puudele on antud inimeste nimed, eriti just rändama läinud puudele, 

kuna nad arvati olevat tekkinud inimestest. Aga muudki puud esinevad mõnikord inimeste 

nime all. Eestis kuulusid asukohta muutnud puud selliste nimedega puude hulka.57  

 

Jüri kihelkonna Kurna Nõmme mände teati kui nõiapedajaid ja jutustati järgmist lugu: 

„männiku ligidal leidub 20 väga jämedat mändi. Rahvajutu järgi on moondatud seal Rootsi 

soldatid mändideks. Moondamise põhjust ei teata. Rahva arvamise järele esinevad need männid 

metsahoidjatena; nende mändide maharaiumise puhul hävida mets. Antud arvamine näitab, et 

siin on tegemist puuhaldjatega. Esivanemate usu järgi asus kui just mitte igas puus, siis 

vähemalt igas metsasalgas oma haldjas, kelle elu puuga lähedalt seotud oli. Kurna jämedates 

mändides uskus rahvas lähedalasuva männiku haldjaid elavat. Nii kaua kui haldjad oma 

                                                           
54 Moor. Eestlaste hingeuskumustest, 33 min. 
55 Hiiemäe, Mall. Virumaa rahvapärimusest: Metsapuud ja põõsad rahvapärimuses. Eesti Kirjandusmuuseum. 

Videosalvestus, 47 min 14 sek. Kättesaadav: Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lZLDGucN-Ps (vaadatud 05.05.2021), 17 min. 
56 Hunt, Tiit. Männist nii ja naa. RMK loodusblogi, 20.10.2016, https://www.rmk.ee/metsa-

majandamine/loodusblogi/mannist-nii-ja-naa (vaadatud 20.04.2021). 
57 Eisen. Eesti vana usk, lk 45. 
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asupaigas said rahulikult viibida, võis ka männik kasvada, kuna talle vastasel korral hävimine 

kätte tuli. Haldjad ei astu ühendus puuga Eestis nii selgelt päevavalgele. Ei selgu, mil haldjas 

puus aset võtab, kas taime idanemisel seemnest või alles hiljem. Mõnede  teadete järele on 

rändavad puud ka selge häälega kõnelenud, ütlust tuleb mõista nii, et puu haldjas 

kõneles. Haldjas otsib paremat asupaika ja läheb sellepärast puuga rändama. Rahvas tunneb 

igapidi enam rändavate puude kui puudeks moondatud inimeste lugusid”.58 Üle Eesti tuntakse 

mände, kes on sinna kas rännanud või üleöö tekkinud. Kui puud lähevad rändama ja liiga 

kauaks paigale jäävad, siis tungivad juured liiga sügavale maasse ja nad ei pääse enam edasi. 

Rahvas hakkas neid mände hiiemändideks pidama ja neile ohverdama. Mitmetegi rändavate 

puude loos esineb vastuoluline rahvaarvamine: puhkamisel kaotab puu sügavasse mulda 

sattunud juurte pärast edasiliikumise võimaluse. Kuidas võis aga juurdunud puu endisest 

asupaigast lahkuda ja rändama hakata? Selle küsimuse vastuse jääb rahvas võlgu. Õige vastus 

selle küsimuse peale oleks: inimene moondati rändamisel puuks, ta ei olnud varem veel juuri 

maa sisse ajanud. Kuid suuremast jaost rändavatest puudest ei teata, et nad varem inimesed 

olnud. Seega jääb mõistatus püsima, kudas puud võisid rändama hakates juuri maast välja saada 

ja puhkama jäädes enam mitte.59  

                                                           
58 Eisen. Eesti vana usk, lk 45. 
59 Samas, lk 46. 
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Suhtumisviisist metsa kui animatistlikusse jumalusse leidub arvukalt näiteid eesti 

rahvausundis. Paralleelselt seesuguse animatistliku maailmavaate ja hoiakuga käib aga 

metsaelus, nagu kõikjal rahvausu eri elualadel, animistlik kujutelmastik metsas asuvaist ja seda 

valitsevaist isikustatud vaim-olendeist või jumal-olevustest.60 

 

Arvestades eestlaste erilist lähedust puudega pidi töös kindlasti olema tegelasena esindatud 

puu. Pedajas sai valitud selle ajaloolise laialdase leviku tõttu ning samas on mänd eriti paeluv 

oma erinevate vormide tõttu. Pedaja puhul võib täheldada erilist kohastumisvõimet ja 

tulenevalt tema kasvukeskkonnast suurt eriilmelisust. 

 

Honga- hiiepuu kostüüm koosneb pikast neutraalset värvi ümbrusega dialoogi astuvast kleidist, 

mille üks varrukas on värvilt ja struktuurilt männikoorele iseloomulik. Õlaõmbluse kaudu on 

Hong lahutamatult seotud ümbritseva keskkonnaga ja keskkond seotud selle puuga- muutused 

ühes osas kannavad oma mõju edasi teisele. Lisaks selle moodustub painutatud ja liimiga 

struktuurseks ning justkui veekristallidega säravaks vormitud traadist võrakujuline mask, mida 

šamaan rituaali käigus saab liigutada ja kasutada enda ning metsavaimude äranägemise järgi. 

Kuna tegemist on hiiepuuga, siis on tema külge andidena seotud paelad ja riideribad, et anda 

edasi häid soove ja lootusi. 

 

Rituaal toimub raiesmikul hüljatud Estonia kaevanduse kohal. Hong kasvab välja kännust, 

väljendades väge, tugevust ja jätkuvust. Vaatamata takistustele oleme me võimelised arenema, 

edasi elama ja saama tugevamaks. Väge palume me aga tarkusele, et näha enda valikute 

tagajärgi ning laiemaid mõjusid. Alles hiljuti on teaduslikult tõestatud, et puud on omavahel 

ühenduses ja edastavad erinevaid teateid, sarnaselt on inimesed seotud nii üksteisega kui 

muude olevustega ja mida teadlikumalt me austame teisi olemisvorme, seda suurem on lootus 

elu jätkuvuseks. 

                                                           
60 Remmel. Paljud eestlased. 
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4.3. Hunt 
 

Vastupidiselt kurjale pildile, mida 

hundist on maalitud, on hundid ülimalt 

lojaalsed ja tugevad loomad. Hundid on 

karjaloomad ja väga sotsiaalsed. Nad 

suhtlevad puudutuste, keha liikumise, 

silmside ja paljude keeruliste häälitsuste 

kaudu.61  

 

Hunt kui tootem juhib inimesi tarbima 

vaid neid väärtusi, mis on eluks 

vajalikud. Õppimine eelkõige oma 

vigadest aitab meil inimestena kestma 

jääda.62  

 

„Metsa sikku, metsa sokku, metsa 

kuldane kuningas, metsa halli 

harvalõuga, metsa peni pikkalõuga! Ära 

salva salajalta, ära näksa nägemata, ära puutu minu pulli, ära katsu minu karja! Mine sohu 

sobistama, mine laande luusimaie, pikki puida murdemaie, kivi külga kiskumaie!” (Vigala 

kihelkond, kogunud M. Aitsam, 1834).63  

 

Kriimsilm oli ka endeloom, kelle ulu, külla või õue tuleku, teel kohtamise, nägemise järgi ilmsi 

või unes ennustati ilma, viljasaaki, inimese enda ja ta karja käekäiku. Susi on eestlaste 

pärimuskultuuris tähtis loom. Sõnade ’hunt’–’hundi’, ’susi’ –’soe’ sage esinemine meie 

keelekasutuses tunnistab ta tähtsust rahva elus. Nii on hunt täiusliku kiskjana, tugeva, 

vastupidava ja elujõulisena, vaimult erksa ja targa loomana valitsenud sajandeid meie 

esivanemate mõtte- ja tegudemaailma. Inimene omakorda pole jätnud hundile mõju 

                                                           
61 Foley. David. Wolf Animal Totem & Symbolism – The Spirit of Leadership. Unify Cosmos, 

https://unifycosmos.com/wolf-totem/#Celtic_Mythology (12.02.2021). 
62 Venefica, Avia. Wolf totem meaning. www.whats-your-sign.com blog, 17.04.2018, https://www.whats-your-

sign.com/wolf-totem.html (vaadatud 12.02.2021). 
63 Rootsi, Ilmar. Susi – meie pärimuste tuntuim loom. Maavalla Koda, 04.01.2013. 

https://www.maavald.ee/uudised-10226-2013/282-040110226-2013-susi-%E2%80%93-meie-parimuste-

tuntuim-loom (23.03.2021).  
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avaldamata, muutes teda kohanemisvõimelisemaks, mille tulemust võiks väljendada üle Eesti 

tuntud vanasõnaga: „Hundil on ühe mehe jõud, aga üheksa mehe aru.”64  

 

Hundi loomisest võtsid osa nii Vanapagan kui ka Jumal, kuid muistenditest leiab väga huvitava 

kujundi: hunt on vanapagana loodud. Nähes, et Jumal häid loomi loonud, otsustab vanapagan 

luua heade loomade hävitaja. Hakkabki tööle. Võtab aiaroika seljaks, kännu peaks, sõnajala 

sabaks, südameks kivi, raudnaelad küünteks ja hammasteks ning söed silmadeks. Nii 

valmistatud loomale annab nimeks hunt ehk susi.65  

 

Kui muiste tunti hundi ees aukartust ja tema tapmise asemel kasutati maagilisi vahendeid hundi 

eemale juhtimiseks, nagu näiteks tema käpajälgede maast lõikamine ja teistpidi keeramine, siis 

tänapäeval teeb muret huntide muutumine trofeeks- jõuvahekorrad ei ole enam kaugeltki 

võrdsed ja nii tehakse halba üldisele huntide populatsioonile, mis omakorda mõjutab kogu 

ökosüsteemi. Kui tapetakse juhtloom, siis kari laguneb ja eelpoolnimetatud “õpetusi” ning 

omadusi ei anna noorloomadele enam edasi keegi.66  

 

Hunt on sotsiaalne, vastupidav ja 

pidevalt rändav. Hunt tähendas jõukust 

ja viljakust.67 Hunt on kehastunud 

kandes erinevatest materjalidest neljast 

osast punutud rüüd, antud ese 

moodustab ka Hundi peakatte, roob on 

eest lühem, aga tagumine pool 

moodustab pika saba ja roobi on 

võimalik kanda ka keha ümber 

mässituna. Hundi mask on kasutatav nii kaelas, viidates nii paksule vammusele huntide kaela 

ümber, millel on kaitsefunktsioon kui ka maskina ümber näo. Hundi mask koosneb käsitsi 

kootud maavillastest käpikutest, millest igaühte ehib erinev muster. Kinnaste mustrid on 

traditsioonilised eesti mustrid, mida on laialdaselt kasutatud igapäeva-maagias ja mida me 

tänapäevani oma rõivastusse rohkem või vähem teadlikult põimime. Roob on valkjas-hallikas, 

                                                           
64 Rootsi. Susi. 
65 Eisen. Eesti vana usk, lk 218-219. 
66 Lopp-Valdma. Hunte ei ole nii palju vaja küttida. 
67 Samas. 
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punutud erinevatest litrikangastest ja vanast villasest vatiinist, selle sisemus on aga punane 

tõmmates parallelle punase paelaga, mida eestlased on seelikuserva sissepoole aastasadu 

kaitsemaagiana sättinud. Kinnastest mask on tulenevalt kinnaste kudumisel kasutatud värvidest 

kirju ja iga paari kudumisel on valitud hoolikalt mustri jaoks just sobivad värvitoonid. Labakute 

kolmnurkne kuju annab edukalt edasi nurgelisust ja teravust, samas kui neljaosaline punutis 

koos pehmendusega meenutab hundi käpajälge ja pehmeid tallaaluseid padjakesi. 

 

Looduses ei ole hunt kuri loom, ta on osa elu ringist ja hunt murrab teisi loomi just niipalju kui 

talle eluks vajalik on. Samuti kasutab hunt kui metsasanitar ära selle, mis muidu raisku läheks, 

loodus ei saa lubada seda, et asjadel ei ole otstarvet, hunt tuletab meile seda meelde. Inimene 

peab õppima kasutama ära juba olemasolevaid asju, selle asemel, et neid ära visata ja toota 

juurde uusi. Uute asjade loomisel tuleb muuta suhtumine jätkusuutlikuks, keskendudes 

esmajärjekorras olemasolevate ressursside (taas)kasutamisele ja alles seejärel uute ressursside 

kasutuselevõtule.  

 

Inimhunt liigub ja sooritab rituaali pärast päevavalguse kustumist, et ka pimeduses leiduks 

teadlikkust. Ta liigub osavalt pankrannikusse lõhatud kanjoni halli paekivist seina ääres, kus 

täiskuu valgus ilmekalt tema varju esile toob rõhutades sellega inimese ning tootemi seotust ja 

loodusliku mitmekesisuse tähtsust.  

 

 

Foto: Terje Atonen 
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4.4. Kuldkala 
 

Kaladest ja ka teistest veeolenditest on 

maailmas rohkelt müüte ja legende. Paljudel 

liikidel on oma roll erinevates maailma 

loomise müütides, neid peetakse sageli ka 

tootemloomadeks või jumalusteks. Näiteks 

on soomlaste rahvausundis haug seotud 

Toonelaga – ta liigub järve põhja kaudu 

elavate ilmast surnute ilma ja tagasi, ka on 

Väinämöise kannel tehtud hiidhaugi 

lõualuust.68  

 

Kuldkalaks on meil nimetatud kalaõnne 

toovaid kalaliike, kelle soomusel ka kohati 

hooajaliselt võib kuldset helki täheldada. 

Põhja-Euroopa vetes kuuluvad kalaõnne 

toovate kuld- ja hõbekala staatusega liikide 

hulka peale räime ka veel karpkala, meritint ja viidikas.69  

 

Kalade päritolu on küll täpselt selgusetu, kuid regilauludes on palju ainest kaladest, sealt on 

pärit kujund täid kaladeks: Istub taat paadi serva peal ja nopib vammusest täisid ning 

„suuremad-suuremad pistsin ma suhu ja väiksemad-väiksemad viskasin meresse“ sealt said 

kalad. See võib olla ka poeetiline kujund, kuid kuna usuti, et liivast tulevad täid, siis sedaviisi 

võisid tulla ka kalad.70  

Virumaa on olnud alati veterikas kant, kuna seal voolavad mitmed kalarikkad jõed, põhjapoolt 

on ta piiratud merega ja kagus puutub kokku Peipsi järvega. Seetõttu olid seal esindatud väga 

paljud kalaliigid, enimlevinud neist on lõhe, forell, Narva jões siig, silmud, ahvenad ja tuurad.71  

                                                           
68 Kalamüüdid ja müütilised kalad. Kalapeedia, 08.2018, https://www.kalapeedia.ee/4889.html (vaadatud 
20.02.2021).  
69 Hiiemäe, Mall. Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. II. Folklore, 

https://www.folklore.ee/tagused/nr12/kala.htm (vaadatud 21.02.2021). 
70 Hiiemäe, Mall. Iseloomustavat kalavetest ja kaladest Virumaa pärandkultuuris. Eesti Rahvaluule Arhiiv, 
22.11.2021. Videosalvestus, 27 min 28 sek. Kättesaadav: Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eUAHakQKUS8 (vaadatud 19.02.2021), 7 min. 
71 Samas, 12 min. 
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Eraldi äramärkimist väärib Virumaa 

kontekstis tuur. Eesti punasesse raamatusse 

kantud tuur oli kunagi arvestatav püügikala 

nii marja kui liha poolest. Kahe tuura 

stiliseeritud kujutis leidub keskaegsel Narva 

vapil. Tuur äratab tähelepanu kogukusega, 

kus raskeimad Eestis püütud kalad kaaluvad 

üle 130kg.  Kevadise suurvee ajal ilmub tuur 

merest jõgedesse. 72 

 

Tuura nimetus põhjaranniku murdes on 

samb, Soome ja karjala usundis tähendab 

sampokala müütilist hiidkala, keda võib 

esindada samuti veel mingi muu kalaliik, nt 

haug, tursk või säga. Volga alade 

kosmoloogilise soome-ugri maailmamüüdi 

motiivi ürgmere kolmest maakandjast leida 

ka soome, karjala ja eesti regilauludes. Need 

kolm hiidkala on suurte jõgede tuurlased beluuga, sevrjuuga ja vene tuur. On ka teistsuguseid 

arvamusi, kus kosmoloogilist sampo-kala kehastab läänemeresoome piirkonnas ikkagi haug. 

Eesti rahvapärimuses ei ole tuura kohta teada andmeid, võib arvata, et koguka tuura 

taandumisega Läänemere vetest jäi liik unustusse ka rahvapärimuses, ent pigem 

dimensioonidest kui liigist lähtunud hiidkala-kujutelm elas koos teiste kalaliikidega edasi.73  

 

„Me pöörame oma meeled kogu kalaelule vees. Neid õpetati vett puhastama ja selgeks tegema. 

Nad annavad end meile ka toiduna. Me oleme tänulikud, et võime ikka veel leida puhast vett. 

Nii me pöörame end kalade poole ja saadame tervitusi ja tänu. Nüüd on meie meeled üheks 

saanud.74  

 

                                                           
72 Hiiemäe, Mall. Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. III. Folklore, 
https://www.folklore.ee/tagused/nr13/kala.htm (vaadatud 21.01.2021). 
73 Samas. 
74 Trapido, Toomas. Kuue rahva tänupalve (tõlge irokeesi keelest). 
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Kala rituaal leiab aset SEJ settebasseinis, kus vesi on söövitavalt leeliseline (pH 8-12) ja elu 

selles keskkonnas võimalik ei ole. Kala tootem koondab oma väe, et vesi, mida on kasutatud 

põlevkivikateldest tuha väljauhumiseks ja mis settimisprotsessis puhastub, saab taas elusaks ja 

elu andvaks osaks loodusest.  

 

Kala kannab endaga rituaalset inimsuuruses pleksiklaasist maski, mis toimib nii veepinnana 

kui peeglina või portaalina veekeskkonda. Peegli raami moodustavad optilised klaasid, mis 

mõjuvad õhumullidena vees ning aitavad näha selgemalt, osad klaasid on 

koondavad/vähendavad ja teised hajutavad/suurendavad- läbi selle näeme asjade 

subjektiivsust. Meie tajud võtavad alati infot vastu läbi filtri, on selleks siis väline abivahend 

või meie enda mõtted. Kuldkala vaatab tulevikku, kus otsused on jätkusuutlikud. Ühtlasi mõjub 

Kala mask kui surfilaud, mis meenutab, et emotsionaalsete vajaduste täitmine ei pea toimuma 

materiaalseid vahendeid kasutades kellegi teise arvelt, vaid selleks tuleb leida paremad 

vahendid. Kala on varustatud erinevate käsitöö 

nugadega, mis moodustavad uime aidates Kalal 

navigeerides sogases vees olla kaitstud, leida õige 

tee ja selgelt näha, mis on tegelikud vajadused ja 

kuidas neid veekekskkonna tasakaalu taastades ja 

hoides teadlikult täita.  

Inimkeha seotus kalaga on lahutamatu, figuur ei ole 

riides ja ei ole ka alasti. Kalainimese kehakate on 

kile, mis on ühtlasi keskkonnast eraldav ja kaitsev 

barjäär söövitava vee ja keha vahel. Kuid barjääär 

on näiline ja habras, igal hetkel võib see puruneda ja 

oht mürgisest veel realiseeruda. Sellepärast peab 

kala võtma selge suuna ja olema teadlik igast oma 

liigutusest, kui ta aga toimib läbikaalutult, jääb oht 

väliseks. Foto: Terje Atonen 
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4.5. Kaljukotkas 
 

Kaljukotkas on suurim meil pesitsev lind, 

teda iseloomustab läbitungiv, terav pilk.  

 

Kaljukotkas eelistaks elupaigaks mägesid. 

Eestis tuleb linnul leppida lagerabadega. 

Suured rabad on paigad, kus need suured 

linnud saavad piisavalt rahu. Kaljukotkad 

on põlistele pesakohtadele väga truud.  

Meie vanimad põlised pesakohad ulatuvad 

19. sajandi lõppu, ka paljud 

sõdadevahelisel iseseisvusajal üles 

tähendatud pesakohad on meie päevini 

kasutuses. Kaljukotkaste arv on viimastel 

aastakümnetel pidevalt tõusnud ja linnud 

on parimad pesitsuspaigad juba 

hõivanud.75  

 

Eesti muistendites pole eriti säilinud 

lugusid kotkastest. On küll viiteid, et põhjakotkas sagedasti muinasjuttudes esineb ja teda 

õnnetust-toovaks kurjaks väeks 

peetakse. Arvatakse, et Kreutzwaldi 

poolt avaldatud lauludes võiks 

põhjakotkas ka mingisuguse 

naisjumalana esineda: selliseks 

nais-jumalaks peab ta Louhit, kes 

„Kalevalas“ ennast kotkaks 

moondab.76  

 

                                                           
75 Kaljukotkas, idamaad ja vabaõhumuuseum Osoonis. Maavalla Koda, 29.03.2009, 
https://www.maavald.ee/uudised-10222-2009/3013-290310222-2009-kaljukotkas,-idamaad-ja-

vabaohumuuseum-osoonis (vaadatud 29.03.2021). 
76 Eisen. Eesti vana usk, lk 259-260. 

            Foto: Terje Atonen 
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Kaljukotkas on maandunud inimtekkelise Saka kanjoni kaljude vahel. Ta sooritab tulerituaali 

vee ja maa piiril, kus sel viisil kohtuvad kõik neli elementi: vesi, õhk, tuli ja maa. Nii kotka 

lend looduses kui meie valikud on tasakaalu küsimus ja kui üks element on puudulik, variseb 

tasakaal kokku. Sama juhtub, kui mõnda elementi on liiga suures hulgas. Ma ei pea kotkast 

kurjaks linnuks, kuigi tasakaalu taastamine võib kedagi näiliselt kahjustada, on see alati vajalik 

elu jätkumiseks ja looduses ei ole pahatahtlikke olendeid, kes tahtlikult ilma vajaduseta teisi 

vigastavad. Suits, mis tulest taevasse lendab, on sõnumid meie esivanematelt, kes manitsevad 

heatahtlikkusele ja hoolivusele kõige elava suhtes.  

 

Kaljukotka rituaalne kostüüm koosneb narmastega roob-kleidist ja tuletiibadest. Kleidi detailid 

avaldavad austust Kaljukotka suurejoonelisele välimusele ja looduse leidlikkusele, kes 

erinevate olendite vajadused on suutnud ühendada eluringiks. Kleidi kinnitamata seljaosa 

kogub tuulega sosistatavaid 

looduse sõnumeid, narmad on 

tundlikud iga muutuse suhtes 

keskkonnas või Kaljukotka 

liikumises. Nagu kotkaski, on 

inim-kotkas seljalt tume ja tema 

rüü sisemine pool on hele. 

Šamanistliku rüü valmistab 

šamaan ise, pannes selle kokku 

erinevatest tähenduslikest 

elementidest. Seljaosa voodriks 

on kasutatud veel idülliliselt Ida-

Virumaalt pärit vanaema 

kardinat, võimendades nii 

esivanemate sõnumeid, mis selle 

paigaga seonduvad. Saka kanjon 

on väga lähedal Peeri külale, 

kust on pärit minu vanaema, 

seega esivanemate sõnumite 

kuulamiseks on see koht kõige 

sobivam. 
       Foto: Terje Atonen 
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4.6. Mesilane 
 

Liblika kõrval esineb mesilane mõnikord 

hinge esindajana. „Kalevalas“ saadab 

Lemminkäise ema mesilase üheksa mere 

takka võideid tooma tapetud poja 

elustamiseks. Lemminkäise ema on tapetud 

poja luud-liikmed kokku liitnud ja palub 

nüüd mesilast-metsalindu, et see tooks 

elutoovat mett, imevõiet, surma peletavat 

silmatilka.77  

 

Huvitaval kombel on mesilaste kohta meie 

muistendites väga vähe ainest. Samas on 

erinevates kultuurides siiski mesilastel väga 

tähtis koht ja tähendus. 

 

Mesilasi peetakse viljakuse ja seksuaalsuse 

ülimaks sümboliks, neid seostatakse võimatu võimalikuks saamisega. Kuigi teadus on 

praeguseks seletanud ära, kuidas mesilased oma keha kohta liiga väikeste tiibadega siiski 

suudavad lennata, on nad jäänud usinuse ja pühendumise sümboliks. Veel mainitakse omadusi 

nagu visadus, õnnelikkus, rikkus, keldi mütoloogias rõhutatakse ka tarkust. Kollaseid toone 

mesilase kehal ja mees seotatakse päikesega ning päikese poolt kõigele elavale jagatava 

elujõuga. Meekärjed süboliseerivad kodu ja seda, millises suhtes me sellega oleme.78  

Mesilane hinge esindajana on suhestuv ka tänapäeva teadusliku arusaama tasandil. Mesilased 

tolmendavad umbes 75-90 protsenti kõigist taimedest maakeral.79 Ilma mesilasteta sureks 

inimkond välja mõne aastaga.  

                                                           
77 Meri. Hõbevalge, lk 138; Eisen. Eesti vana usk, lk 250. 
78 Bostwick, Leah M. Bee Insect Animal Totem Symbolism. Sunsigns, https://www.sunsigns.org/bee-animal-

totem-symbolism-

meanings/?utm_content=buffer6638f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buf
fer (02.05.2021). 
79 Top Ten Facts about bees. WWF, https://www.wwf.org.uk/learn/fascinating-facts/bees (vaadatud 

02.05.2021). 

                     Foto: Terje Atonen 
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Mesilase rituaal toimub Püssi tuhamäel. 

Sealne maastik meenutab mõnda muud 

planeeti – suures osas puudub igasugune 

taimestik, on vaid hall tuhk, millest 

immitseb ebameeldivat mürgist vingu, 

mis pea ringi paneb käima. Selline 

trööstitu näeks maastik välja ilma 

eluslooduseta.  

 

Mesilase rituaalne rüü koosneb 

voolujoonelisest meekarva kärjetaolisest 

maskist, mis oma kujult võib olla justkui 

ümber inimkeha lendava putuka 

trajektoor, akrüülist silmadest ja 

„kroonist”. Inimkeha on riietatud musta 

võrgust kehasukka tekitades dialoogi 

inimfiguuri ja rituaalesemete vahel. Oma 

lihtsuses ja lõbususes meenutab mesilane 

meile, et oskaksime hinnata igapäevaeid 

lihtsaid rõõme ja magusaid hetki ja et astuksime kõrvale harjumusest tarbida mõru meele 

vaigistamiseks. 

 

Traadist ja riidest konstruktsioon, mis keerleb ümber inimkeha, pakub kehale justkui kodu, 

turvalist paika või oma ruumi, kus muidu haavatav keha on kaitstud. Kaitstuse tunnet pakub 

mesilase rituaal meie kehale ja läbi selle (kodu)maale, maastikule, mida oleme ärakasutanud. 

Mesilane tuletab meelde, et meil on kohustus selle ees, mida peame omaks ja 

iseenesestmõistetavaks. Mida suurem on meie võim ja õigused, seda suuremad kohustused me 

endale võtame, inimene on nõudnud endale trooni ja nüüd on viimane aeg panna see positsioon 

teenima mitte ainult iseennast.  

 

Oma suurte ümmarguste peegeldavate silmadega näeb Mesilane meist erinevalt, ta näeb asjade 

olemust, mitte vaid välimust, näeb, kuidas igal inimesel on võimalik teha teadlik valik, milline 

on tema eluviis ning harjumused. Mesilase kroon näitab tema võimet võtta tundlikult vastu ja 

anda edasi sõnumeid. Peenikestest klaaspärlitest narmastik toob välja selle, kuidas iga pisimgi 

Foto: Terje Atonen 
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olend on olulise tähtsusega, et tervik püsiks koos ja saaks toimida. Ei ole tähtsamaid ja 

vähemtähtsaid eluvorme, on võrgustiku struktuur, kus me kõik kõiki mõjutame. Samuti näitab 

pisikestest pärlitest narmastik, kui tähtis on ühendada palju pealtnäha tähtsusetuid osakesi, teha 

väikseid samme, et muutus saaks toimuda. Mesilane tuletab meelde, et annaksime endast iga 

päev parima ja seisaksime julgelt selle eest, et anda loodusele tagasi vähemalt sama palju kui 

temalt võtame. 

  

Foto: Terje Atonen 
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4.7. Rästik 
 

Uss on mütoloogias 

tuntud üle maailma 

kõikides kultuurides. 

Siiski on meie 

muistendites ussil veidi 

erilisem koht, muistsed 

venelased tundsid meid 

näiteks kalevite ja 

ussmeestena.80  

 

Suur osa meie muistenditest on mõjutatud Kaali meteoriid langemisest. Valitses seletus, et üle 

taeva kihutav objekt oli tuld ja sädemeid pilduv uss, tuline madu. Sellest ka hirmutava vaenlase 

lepitamine ja ussi tähtis koht kõikvõimalikes maagilistes toimingutes. Kuna uss üle taeva 

põlevana lendas, siis seostati seda tuld päikesega ja muistse eestlase tajudes kadus piir mao ja 

päikse vahel.81  

 

Muinaseestlased uskusid, et madu ei tohi tappa, ta toob jõukust ja viljakust ja tema kaudu 

teostub side esivanematega.82 Meie esivanemate kujutuste järgi ei olnud uss eemaletõukav ega 

ohtlik olend vaid lugupidamist vääriv loom, kes peletas haigusi ja tõi majale õnne. Inimesi 

paelus ussi surmav mürk ja surmalaadne talveuni, mis lubas ussi siduda surnuteriigiga, kus 

esivanemad jätkasid oma tegevusi. Ussikultus sai alguse esivanemate austamisest. Madu esineb 

meie kombestikus veel varanduse hankija ja vara valvaja ülesannetes. Näiteks rästikuid peeti 

viljakirstudes, saarlased võtsid rästiku pudeliga merele kaasa ja kasutasid teda kompassina, 

kuna rästik hoiab pead põhjapoole. Kogeti ka seda, et rästik ennustas ilma ning merel muretses 

ta parajaid tuuli ja kaitses õnnetuste eest. Põhjala rahvastel on ka laeva vöör ussipea kujuline 

olnud. Siiski sõna madu oli tabu sõna, nimetati uss ehk uisk.83  

 

                                                           
80 Meri. Hõbevalge, lk 359. 
81 Samas, lk 94 
82 Samas, lk 103. 
83 Samas, lk 353. 

                  Foto: Terje Atonen 
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Madudel on meie rahvakultuuris silmatorkav koht. Kodumaod - kaitsvad ja õnne toovad 

hingeloomad, väeloomad - on olnud esivanematel poolt hoolega hoitud, et õnn oleks perega. 

Kodumaod elasid toas, mõnikord aga ka laudas, aidas või maja lähedal kivihunnikus. Eesti 

taludes kaitsti ja toideti madusid paiguti veel 20. sajandil. Meie pärimuses on talletatud on sadu 

ussisõnu - loitse, mis hoiavad maod inimese teelt eemal ja ravivad maohammustust. On olnud 

rohkesti tarku, kes mõistnud maohammustust ravida. On lood ussikuningast, madude juures 

talvitumisest, madudelt raviloitsude saamisest.84   

 

Minagi mäletan, kuidas hämmastunult kuulasin vanaema juttu ussiaugust Eesti Vabariigi 

algusaastatel. Ussiauk oli kohe talumaja lähedal asuv soine koht, kus leotati linasid ja mis 

kubises rästikutest. 

 

Narva lähedal Tõrvalas leitud viiendast aastatuhandest e.m.a pärit skulptuur, mis kujutab 

põdrasarvest voolitud vingerdavat ussi, peetakse meie kunstiajaloo alguseks.85 Rästiku 

kolmnurkne kiri kaunistab meie muinasaegseid ehteid ning uuemaid kudumeid, pruudikirste ja 

muid esemeid, mis inimest kaitsema peavad. 1915. aastal valmis Oskar Kallise kavandi järgi 

seinavaip Ussikuningas. Pärimuslugude ainetel loodud taiesest on saanud üks rahvakultuuri 

tunnusmärke. Koguni Eesti riigivapiks on pakutud ussikuningat.86  

 

Siksaki piiritleva, ääristava motiivina oli viljakuse, õnne ja rikkuse võrdkuju ja tähendas 

ka ussi kui manala valvurit ja kodukaitsjat.87 1428. aastal heidavad kirikuvõimud Liivimaa 

põliselanikele ette, et need usuvad looduse jõusse, ohtlikesse olenditesse, äikesesse,  keda 

peavad enda jumalaks, austavad madusid, usse ja puid. Kõikidele vaimulikele tehti 

ülesandeks „välja kiskuda ja hävitada taoline  ebainimlik ja ebausklik kultus, mida ei saavat 

kunagi karistamata jätta.88  

 

Salapärane, väärikas Rästik on võtnud koha sisse päikesepaistelisel raiesmikul endise 

kaevanduse kohal kuivanud puuokste vahel. All on maa tühjaks uuristatud, pealt mets maha 

                                                           
84 Kaasik, Ahto. Ussikuninga rahvas. Maavalla Koda, 22.02.2021,  https://www.maavald.ee/uudised-10230-

2017/5142 (vaadatud 24.02.2021). 
85 Meri. Hõbevalge, lk 98. 
86 Kaasik. Ussikuninga rahvas. 
87 Rahvuslikud ornamendid. Vippa e-pood, http://www.vippa.ee/2016/01/rahvuslikud-ornamendid/ (vaadatud 

12.04. 2021). 
88 Kaasik. Ussikuninga rahvas. 
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raiutud. Tal ei ole kuhugi kiire, ta ammutab päikesest elujõudu, ta 

on enesekindel ja päike soojendab nii tema keha kui meeli. Justkui 

rästikul on võime magada talveund ja taas ärgata, annab ta maa 

peal ennast kevadpäikeses soojendades maale edasi sedasama 

oskust- taastuda ja ärgata. Ka kuivanud puuoksad saavad kord jälle 

vajalikuks osaks uute võrsete tärkamisel. Rästik on halastamatu, 

kuna tema mürk on suunatud eluslooduse kaitsele. Surema peavad 

vanad arusaamad, et tekkida saaks tänulik, hooliv ja armastav, 

austav ja hoidev suhtumine keskkonna ja eluslooduse suhtes. 

Loodus on veel võimeline tervenema, kuid pole teada, kui kaugel 

on tema piir.  

 

Rästiku rüü on pikk ja liibuv tumedalt erinevates värvides küütlev rästikule omase siksakiga 

varustatud kleit. Vihjena meie seotusest teiste olenditega paljastab siksakis inimkehastuja nahk. 

Kas me oskame märgata kõiki värvivarjundeid nii otseses kui ülekantud tähenduses? Rästik 

õpetab meid tundma kõige mööduvust. Inimfiguur on siksakiga justkui mõtteliselt poolitatud 

ja ka ühel küljel sasuv kapuuts varjab ja varjutab ühe poole inimese näost. Rästiku salapära 

loori süvendab tema liikumisviis, ta siugleb läbi keskkonna hääletult  mängleva graatsiaga ning 

ei jäta looduses liikudes endast jälgi, kas suudame temalt õppida ja muuta oma jalajälg oluliselt 

väiksemaks? Kleidi kuju rõhutab mao ja inimese erinevaid liikumisviise, inimene on võimeline 

maokombel vooglema vaid vees, maal oleme iga maoga võrreldes kohmakad ja isegi saamatud, 

meie liikumine on katkendlik ja rapsiv, samal ajal kui madu liigub muretu kerguse ja jõuga. 

Osa rästiku salapärast saab põhjendada tema alati ootamatu ilmumisega, mis toimub tänu tema 

tähelepandamatule 

liikumisele ja tema 

välimuse sulandumisele 

keskkonnaga. Kas meie 

kui ussirahvas tahame ja 

oskame mõista ussisõnu, 

mida loodus meiega 

räägib või oleme 

unustanud esivanemate 

tarkused? 

Foto: Terje Atonen 

                Foto: Terje Atonen 



54 
 

5. Ülevaade fotosessioonist Ida-Virumaa erinevates paikades 1. mail 2021. 
 

 

 

Pakime esimest korda lahti, esimene võttepaik: SEJ settebassein. 

Foto: Rainer Mälk 

Ettevalmistus leelisvette minemiseks. Foto: Rainer Mälk 

 Ettevalmistus leelisvette minemiseks.   Foto: Terje 

Atonen 

Esimene võttepaik: SEJ settebassein. Foto: Terje Atonen Grimm: Heli Reinut. Foto: Terje Atonen 
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Esimene võttepaik SEJ settebasseini ääres. Foto: Terje 

Atonen 
Kilest kaitsesaapad purunesid setetes peidus olevate 

kivide vastu ja on ka seest leelisveega koos. Saabaste 

eemaldamine võtte lõpus. Foto: Terje Atonen 

Kala enne leelisvette astumist. Foto: Terje Atonen Esimene fotosessioon. Foto: Rainer 

Mälk 
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Fenoolivee lombi ääres tuhasetest moodustunud vajuval pinnasel. Sooja 8¤C, tuul 11m/s. Fotod: Terje Atonen 

Hong ja abilised valmistumas võtteks raiesmikul Jõhvi lähedal.  Grimm: Heli Reinut, autojuht-assistent: Rainer Mälk. Fotod: 

Terje Atonen 
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Kotka tiibade süütamine tuleloitsuks päikese- loojangul Saka kanjoni rannal. Fotod: Terje Atonen 
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Hunt valmistumas viimaseks pildistamiseks päeva lõpus inimtekkelise kanjoni seina 

ääres. Foto: Terje Atonen 

Mesilase fotosessioon leiab aset trööstitul mürgiselt lõhnaval kõleda tuulega Püssi 

tuhamäel. Foto: Terje Atonen 
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Kokkuvõte 
 

„Ma ja Maa” on fotode seeria rituaalesemete kollektsioonist, mille loomisel olid tõukeks Ida-

Virumaa kaevandusmaastikud, aga ka tarbimisharjumused ning nende mõju laiemalt. Selles on 

tegelasteks seitse tootemit (Valge Hirv, Hong, Hunt, Kuldala, Kaljukotkas, Mesilane ja Rästik), 

kes Ida-Virumaa erinevates kohtades rituaali sooritavad, selle piirkonna mõtteliseks 

ühendamiseks ülejäänud meie maaga ning teadvustamaks, et iga meie valik omab laiemat 

mõju. 

 

Uurin oma töös vastuolu, kus materialistlikus maailmas oleme kasvanud usus, et inimene on 

looduse kroon, me elame eraldatud maailmas, igaüks võitleb vaid iseenda eest ja meie otsused 

justkui oleks ainult meie enda asi. Kui aga vaadata ajas tagasi, siis animistliku 

maailmakäsitluse, mis oli valitsev muinasajal, tuumaks on kõige seotus kõigega ja veelgi enam 

– kõigel siin ilmas on oma olemus ehk hing. Nende hingedega tehakse koostööd ja nii 

saavutatakse soositud tulemus nii enda kui ka ümbritseva jaoks- see kõik moodustab ühe 

omavahel ühenduses oleva süsteemi.  

 

Praeguseks on teaduslikku kinnitust leidnud, et šamaanid on võimelised muutunud 

teadvuseseisundeid kasutades jõudma informatsioonini, milleni me igapäevaselt tavateadvuses 

viibides kunagi ei jõua. Šamanistlik rituaal annab seega laienenud võimaluse suhtlemiseks nii 

iseenda kui ka loodusega. Veelgi enam: teaduslikud katsed on näidanud, kuidas tajudevälised 

tegurid suudavad mõjutada keskkonda ja seega saab järjest selgemaks, et võibolla ongi kõik 

kõigega ühenduses nagu uskusid meie esivanemad.  

 

Oleme harjunud kõike kasutama – asju, loodust, inimesi, tundeid, oma keha jne. Meie rituaal 

on enda rahulolevana hoidmine kasutades selleks vajalikke vahendeid. Kui läheme näiteks 

metsa, siis väga tihti teadvustame seda, mida see meile annab, olgu see siis hea enesetunne, 

rahu, inspiratsioon, seened, marjad, jahiloomad, loodusfotod või veel midagi. Lähme 

loodusesse justkui supermarketisse, pannes nimekirja kõik, mida looduselt ootame. On aeg 

mõista, et iga kingi eest, mida Maa meile annab, tuleb vastu panustada. Alustada võib kasvõi 

lihtsast tänulikkusest ja headest mõtetest. Kui meie esivanemad korjasid marju, andsid nad 

esimese marja maale tagasi, esimene kala lasti vette tagasi, oldi tänulikud loodusele tema 

andide eest ja hoolitseti selle eest, et loodusele jääks oma osa. Hiide ehk pühasse kohta mindi 
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alati puhaste mõtete, keha ja riietega ning sealt ei tarbitud midagi vastupidi – viidi loodusele 

ande. Austati loodust ja oldi osa sellest saades ja ka andes. 

Ida-Virumaa on segipööratud ja ärakasutatud osa meie maast. Kuigi mõju võib olla üpris 

kohalik ja praegu tegeldakse juba intensiivselt ka kahjude likvideerimisega, on siiski kõle näha 

kilomeetrite kaupa tuhamägesid, aherainemägeid, poolkoksimägesid ümbritsetuna 

fenoolisoodest ja leelisejärvesid, kummituslinnasid ja seest tühjaksõõnestatud vajuvat 

maapinda. Me kasutame elektrit, aga selle tootmise tagajärjed on justkui kellegi teise probleem 

ja mugav on seda teemat vältida seni kuni inetus on kusagil eemal, meie silma alt ära. 

 

Teose seitsme tegelase valikul lähtusin sisetundest ja sellest, et esindatud oleksid erinevad 

eluslooduse olendid ning et nende omadused tootmitena kataksid erinevaid valdkondi. Nende 

jaoks väeesemete loomisel olen arvestanud eesti rahvausundi ning traditsioonidega, kuid 

kasutanud tõdesid ka üleüldisest animismi teooriast ja tuumšamanismist. Kollektsioonis on 

taotluslikult ühendatud esivanemate tarkused ja käsitööpärand tehisliku ning tänapäevasega 

luues nii silla minevikust meieni ja andes mõtteainet, kuidas jätkata. Fotode jäädvustamise 

jaoks on valitud asukohad, mis liigse tarbimise tõttu on kannatanud ja seega kõige enam rituaali 

mõju vajasid.  

 

See teos on minu viis tänada maastikke meie hüvanguks enda ohverdamise eest ning panustada 

keskkonna kohtlemist puudutava mentaliteedi muutumisse läbi avatud maailmapildi, 

teadlikkuse ja teadvustamise. Läbi suhtumise, et me oleme siin Maal eelkõige andja rollis, mitte 

pelgalt saajad. 
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