
VALIK AJAKIRJANDUSES ILMUNUD ARTIKLEID 2016. AASTA JUUNIST 
 
1. Voronja galerii hooaja avanäitus vaatleb religioonini jõudmist (ERRi kultuuriportaal, 01.06.2016) 
2. Viljandi Folk avaldas kogu kava (ERRi kultuuriportaal, 01.06.2016) 
3. Mooste võõrustab suurt pärimuspidu Baltica (Põlva Koit, 02.06.2016) 
4. Mulgi pidu tõotab tulla senistest suurim (Valgamaalane, 02.06.2016) 
5. Rukkiräägu kultuuripreemia pälvis Maie Orav (ERRi kultuuriportaal, 02.06.2016) 
6. Valmis esimene seto veebisõnastik (Maaleht, 02.06.2016) 
7. Arvustus. Maarja Nuudi korratute korduste maailm (ERRi kultuuriportaal, 02.06.2016) 
8. Soomeveres tuli välja suur hulk viikingiaegset hõbedat (Sakala, 03.06.2016) 
9. Mulgid lükkavad külakiiged kiikuma (Sakala, 03.06.2016) 
10. Maie Orav kinkis meestele tantsupeo (Kuulutaja, 03.06.2016) 
11. Eesti Ajaloomuuseumis avatakse näitus pärisorjuse kaotamisest (ERRi kultuuriportaal, 03.06.2016) 
12. Mulgimaa peab pidu Paistus (Sakala, 04.06.2016) 
13. 150 inimese luud jutustavad matmiskommetest (Novaator, 04.06.2016) 
14. Jaan Tooming. Mikita viimsepäeva evangeelium (ERRi kultuuriportaal, 04.06.2016) 
15. Hiiumaa legendile – vanamehele ja kitsele – püstitati pronkskuju (Maaleht, 05.06.2016) 
16. Läänemaal peetakse tänavu pärimuslikke jaaniõhtuid (Lääne Elu, 06.06.2016) 
17. Eesti ja Soome folkloristid uurisid lapsepõlvemälestusi Teisest maailmasõjast (Õpetajate Leht, 06.06.2016) 
18. Kandlemees Sander avaldas albumi 17 rahvaliku lauluga (Menu, 07.06.2016) 
19. Taimetark Metsamoor hakkab Eesti esimest ravimtaime-eliksiiri tootma (Maaleht, 07.06.2016) 
20. Presidendi mõte oma vabariigist tegi mulkide hingele pai (Sakala, 07.06.2016) 
21. Järvamaal tuleb kaks eriilmelist pärimuslikku jaanipidu (Järva Teataja, 07.06.2016) 
22. Soome-ugri rahvaste maailmakongress läheneb (MariUver, 08.06,2016) 
23. Hispaania erasmuslasest kunstnik tegi "Kalevipojale" uued illustratsioonid (ERRi kultuuriportaal, 08.06.2016) 
24. Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ (Uma Leht, 09.06.2016) 
25. Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi (Uma Leht, 09.06.2016) 
26. Tänasel Aado Lintropi juubelisümpoosionil räägitakse, kust tuli meie regilaulu suur härg (ERRi 

kultuuriportaal, 09.06.2016) 
27. Chveneburebi toob gruusia meestelaulu Viljandisse (Sakala, 09.06.2016) 
28. Esmaabi Eestis aastal 1830: suust suhu hingamine ja klistiir aitavad iga häda korral (Delfi, 09.06.2016) 
29. Haanjas õpib võru keelt 350 lasteaialast (Delfi, 09.06.2016) 
30. «OmaMood» toob täna lavale modernses võtmes etnorõivad (Sakala, 09.06.2016) 
31. Suure-Jaani vallas peetakse Viljandimaa Lõõtspillipäev (ERRi kultuuriportaal, 09.06.2016) 
32. Kristiina Tänavsuu: “Tooma talu on maagiline koht!” (Virumaa Teataja, 09.06.2016) 
33. Maaleht filmis Eesti salapäraseima järve põhjas üle 1000-aastaseid varemeid (Maaleht, 09.06.2016) 
34. Tiina Paas: Kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta (Kuulutaja, 10.06.2016) 
35. Protest tuleviku vastu (Sirp, 10.06.2016) 
36. Viimased võitlused näljahädaga (Sirp, 10.06.2016) 
37. Keila vald tekkis keisri ajal käsu korras (Harju Elu, 10.06.2016) 
38. Võrumaal käib kolmas soome-ugri filmifestival FUFF (ERRi kultuuriportaal, 10.06.2016) 
39. «OmaMood» tõi lavale omamoodi vanamoodi (Sakala, 11.06.2016) 
40. Audru valla kultuuritöötaja on õpetaja Evi Vaher (Pärnu Postimees, 11.06.2016) 
41. Videolugu: jaaniaegne Baltica festival õpetab esivanemate viisil pidutsema (Lõunaeestlane.ee, 13.06.2016) 
42. Loe katkendit: Aarne Ruben "Eesti nõiaprotsessid" (ERRi kultuuriportaal, 13.06.2016) 
43. Läänemaa sõrmkindad said raamatusse (Lääne Elu, 14.06.2016) 
44. Meremuusem toob viikingid Eestisse (Menu, 14.06.2016) 
45. Kahele maakonna peole on oodata väliskülalisi (Valgamaalane, 14.06.2016) 
46. Jaak Prozes: Venemaa näeb soome-ugri rahvaste iseolemist ohtlikuna (Postimees, 15.06.2016) 
47. Kirivööd, rahvariides nukk ja säärised: päevanäitus Torgus (Saarte Hääl, 15.06 2016) 
48. Kübaramood 20. sajandi esimesel poolel (Imeline Ajalugu, 15.06.2016) 
49. Saarlased püüavad pärimuskultuuri auhinda (Meie Maa, 15.06.2016) 
50. Eesti president tõstis Soome-ugri maailmakongressil setosid esile (Postimees, 15.06.2016) 
51. Kuigi tegeleme ka muinasjuttudega, ei käi kõik päriselt nagu muinasjutus (Sakala, 15.06.2016) 

http://kultuur.err.ee/v/kunst/1b3dfdf6-c3ff-493a-a8ef-c96938365d22/voronja-galerii-hooaja-avanaitus-vaatleb-religioonini-joudmist
http://kultuur.err.ee/v/muusika/a963ff8c-e454-44f7-8a8e-4b462224a670/viljandi-folk-avaldas-kogu-kava
http://valgamaalane.postimees.ee/3717013/mulgi-pidu-tootab-tulla-senistest-suurim
http://kultuur.err.ee/v/varia/d4c4dec0-e4ff-42ed-9708-62225d613a17/rukkiraagu-kultuuripreemia-palvis-maie-orav
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/valmis-esimene-seto-veebisonastik?id=74690361
http://kultuur.err.ee/v/uued_plaadid/d811312a-24a9-4e8a-8d71-8cccd4009ab3/arvustus-maarja-nuudi-korratute-korduste-maailm
http://sakala.postimees.ee/3719099/soomeveres-tuli-valja-suur-hulk-viikingiaegset-hobedat
http://sakala.postimees.ee/3719695/mulgid-lukkavad-kulakiiged-kiikuma
http://www.kuulutaja.ee/maie-orav-kinkis-meestele-tantsupeo/
http://kultuur.err.ee/v/varia/ae9ca0ff-8c61-4122-ba74-32138de4fab7/eesti-ajaloomuuseumis-avatakse-naitus-parisorjuse-kaotamisest
http://sakala.postimees.ee/3720225/mulgimaa-peab-pidu-paistus
http://novaator.err.ee/v/yhiskond/60aea4f4-c4c2-45b8-9ea4-62133eb17438/150-inimese-luud-jutustavad-matmiskommetest
http://kultuur.err.ee/v/arvamus/047f94cd-cf97-4859-bbe6-91e43dc2495b/jaan-tooming-mikita-viimsepaeva-evangeelium
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-hiiumaa-legendile-vanamehele-ja-kitsele-pustitati-pronkskuju?id=74728757
http://online.le.ee/2016/06/06/laanemaal-peetakse-tanagu-parimuslikke-jaaniohtuid/
http://opleht.ee/34584-eesti-ja-soome-folkloristid-uurisid-lapsepolvemalestusi-teisest-maailmasojast/
http://menu.err.ee/v/uudised/muusika/6a8f2607-b4d9-4d8a-bba8-b69bc696f181/kandlemees-sander-avaldas-albumi-17-rahvaliku-lauluga
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/taimetark-metsamoor-hakkab-eesti-esimest-ravimtaime-eliksiiri-tootma?id=74743463
http://sakala.postimees.ee/3723043/presidendi-mote-oma-vabariigist-tegi-mulkide-hingele-pai
http://jarvateataja.postimees.ee/3723291/jarvamaal-tuleb-kaks-eriilmelist-parimuslikku-jaanipidu
https://mariuvere.wordpress.com/2016/06/08/su-rahvaste-maailmakongress-laheneb/
http://kultuur.err.ee/v/kunst/b8e0fe9d-a090-4384-9dfe-5cf63418f6c3/hispaania-erasmuslasest-kunstnik-tegi-kalevipojale-uued-illustratsioonid
http://www.umaleht.ee/index.php?leht=8708&keel=312
http://www.umaleht.ee/index.php?leht=8702&keel=312
http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/d6342a71-8408-4faa-87a6-b18610e89032/usundiuurija-aado-lintropi-60-sunnipaeva-puhul-toimub-sumpoosion
http://sakala.postimees.ee/3726915/chveneburebi-toob-gruusia-meestelaulu-viljandisse
http://m.forte.delfi.ee/article.php?id=74767205
http://eestielu.delfi.ee/vorumaa/elu/haanjas-opib-voru-keelt-350-lasteaialast?id=74767553
http://sakala.postimees.ee/3725765/omamood-toob-tana-lavale-modernses-votmes-etnoroivad
http://kultuur.err.ee/v/muusika/d6290b27-fb2b-4cdd-99ea-4175a3076ed6/suure-jaani-vallas-peetakse-viljandimaa-lootspillipaev
http://virumaateataja.postimees.ee/3725999/kristiina-tanavsuu-tooma-talu-on-maagiline-koht
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/kaameraga/kaameraga-maal-maaleht-filmis-eesti-salaparaseima-jarve-pohjas-ule-1000-aastaseid-varemeid?id=74757243
http://www.kuulutaja.ee/tiina-paas-kes-ei-maleta-minevikku-elab-tulevikuta/
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/protest-tuleviku-vastu/
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/viimased-voitlused-naljahadaga/
http://www.harjuelu.ee/2016/06/6841/keila-vald-tekkis-keisri-ajal-kasu-korras/
http://kultuur.err.ee/v/film/4d9ab4e8-881a-42a5-b7ae-3ea6c4b0861f/vorumaal-kaib-kolmas-soome-ugri-filmifestival-fuff
http://sakala.postimees.ee/3728543/omamood-toi-lavale-omamoodi-vanamoodi
http://parnu.postimees.ee/3728723/audru-valla-kultuuritootaja-on-opetaja-evi-vaher
http://lounaeestlane.ee/culturee/item/5923-videolugu-jaaniaegne-baltica-festival-opetab-esivanemate-moodi-pidutsema
http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/8d80fc76-c9dc-493d-a909-d69fb3bd1a10/loe-katkendit-aarne-ruben-eesti-noiaprotsessid
http://online.le.ee/2016/06/14/laanemaa-sormkindad-said-raamatusse/
http://menu.err.ee/v/uudised/kultuur/6aa8f228-9c36-47b3-8cb9-ca56430be23f/meremuusem-toob-viikingid-eestisse
http://valgamaalane.postimees.ee/3731347/kahele-maakonna-peole-on-oodata-valiskulalisi
http://arvamus.postimees.ee/3732379/jaak-prozes-venemaa-naeb-soome-ugri-rahvaste-iseolemist-ohtlikuna
http://www.saartehaal.ee/2016/06/15/kirivood-rahvariides-nukk-ja-saarised-paevanaitus-torgus/
http://www.imelineajalugu.ee/fotod-ja-videod/2016/06/15/kubaramood-20-sajandi-esimesel-poolel
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=70910
http://setomaa.postimees.ee/3734061/eesti-president-tostis-soome-ugri-maailmakongressil-setosid-esile?_ga=1.159590269.1903776780.1437429948
http://sakala.postimees.ee/3732281/kuigi-tegeleme-ka-muinasjuttudega-ei-kai-koik-pariselt-nagu-muinasjutus


52. Ajakirjanik küsib: mis on autentne rahvarõivas? (Maaleht, 15.06.2016) 
53. Soome-ugri rahvaste maailmakongressile kogunesid 24 rahva esindajad (ERRi kultuuriportaal, 15.06.2016) 
54. Mis saladust jahtisid templirüütlid Saaremaal? (Saarte Hääl, 15.06.2016) 
55. Pärimuspidu Baltica - pidu looduse keskel (Bioneer, 15.06.2016) 
56. Kummardus Riinu hiiepuule (Külauudised, 16.06.2016) 
57. Jaak Juskega kadunud Eestit avastamas: Kopli liinide käänuline ja mitme näoga ajalugu (Delfi, 16.06.2016) 
58. Sõlekleit tõi konkursivõidu (Vooremaa, 16.06.2016) 
59. EKI tuvustas mahukat Eesti kohanimede teatmeteost (ERRi kultuuriportaal, 16.06.2016) 
60. Saar maailmakongressil: oleme vanemad kui tänased suurrahvad (Maaleht, 16.06.2016) 
61. Millisel soome-ugri rahval on kõige ilusamad naised? (Maaleht, 16.06.2016) 
62. KUULA! Ansambel Lepaseree saadab jaanipäevaks tervitusi uue looga "Liigo" (Pealinn, 16.06.2016) 
63. Piirissaarel avati saare ajaloo esimene muuseum (Maaleht, 16.06.2016) 
64. Rahvamuusikapidu 2016 toob Türile üle saja rahvamuusiku (ERRi kultuuriportaal, 17.06.2016) 
65. Pärimuspidu kutsub Räämale pööriaega tähistama (Pärnu Postimees, 17.06.2016) 
66. Jaak Juskega kadunud Eestit avastamas: Tallinna kesklinnas vulisenud müstilise Härjapea jõe lugu (Delfi, 

17.06.2016) 
67. Seitse kuningat ajaloo ja mütoloogia vahel (Sirp, 17.06.2016) 
68. Mart Mõniste kandideerib PäKu auhinnale (Hiiu Leht, 17.06.2016) 
69. Kalmistupühadel mälestatakse lahkunuid (Kuulutaja, 17.06.2016) 
70. Baltica jaaniõhtu tuleb Kurgja talumuuseumis (Pärnu Postimees, 17.06.2016) 
71. Kalevipoeg, Eesti vabamüürluse käilakuju (Õpetajate Leht, 17.06.2016) 
72. Küla täitub pilli mängivate lastega (Järva Teataja, 18.06.2016) 
73. Soome-ugri kongressile tekkis protestiv konkurent - avatud kongress (ERRi kultuuriportaal, 19.06.2016) 
74. Pärnumaal on kõige arvukamalt pärimuslikke jaaniõhtuid (Külauudised, 20.06.2016) 
75. Ajaloolise Kõue mõisa maadelt leiti haruldane aare (Õhtuleht, 20.06.2016) 
76. Pärimuspidu Baltica kogub kokku pärimuslikud jaaniõhtud üle Eesti (Delfi, 20.06.2016) 
77. Kas sina tead, milline näeb välja eesti maakana? (Maaleht, 20.06.2016) 
78. Trallam kasvab üle suureks Tartu jaanipeoks (Tartu Postimees, 20.06.2016) 
79. Aivar Jürgenson. Assimilatsionistidest transnatsionalistideni – rände ja integratsiooni uurimine 20. ja 21. 

sajandil (ERRi kultuuriportaal, 20.06.2016) 
80. Perräkaeminõ olnu leelopäivile (Setomaa, 20.06.2016) 
81. Suur ülevaade: Pärnumaal tuleb üle 20 jaanipeo (Pärnu Postimees, 21.06.2016) 
82. Rannajutud said jätku (Saarte Hääl, 21.06.2016) 
83. Nasva klubi oli laupäeval tulvil kultuuriilu (Meie Maa, 21.06.2016) 
84. Lahemaal jagatakse esivanemate saunatarkust (Virumaa Teataja, 21.06.2016) 
85. Jaanipäev on eestlaste jaoks üks rikkalikuma kombestikuga pühasid (Linnaleht, 21.06.2016) 
86. Jaanilõkke ääres vanasti lauldi, tantsiti ja mängiti (Linnaleht, 21.06.2016) 
87. Viru Säru vabastas vaimu (Virumaa Teataja, 21.06.2016) 
88. Pärimuspidu Baltica jõuab Kagu-Eestis eri paikadesse (Lõunaeestlane.ee, 21.06.2016) 
89. Valu pildile ei jää – milliste valude käes vanad eestlased pidid kannatama? (Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 

21.06.2016) 
90. Pärimuspidu Baltica koondab jaanipäevaks eripärast pärimuskultuuri kõikjalt maailmast (Menu, 21.06.2016) 
91. Andrei Kuzitškin: saage tuttavaks muistsete kulailastega – eestlaste esivanematega (Postimees, 21.06.2016) 
92. Vaata, kus on pärimuslikud jaanipeod! (Maaleht, 22.06.2016) 
93. Kuidas Eesti külad endale nime said? (Maaleht, 22.06.2016) 
94. Jaanipidu teeb virgaks ja õnnelikuks (Lääne Elu, 22.06.2016) 
95. Läänemaal peetakse neli pärimuslikku jaanituld (Lääne Elu, 22.06.2016) 
96. Armunõidus jaaniöösaunas: "Tulgu su peigmees ikka siit küljest ja sealt küljest." (Õhtuleht, 22.06.2016) 
97. Videolugu: jaanipüha oli muiste enam kui lõkkeõhtu (Lõunaeestlane.ee, 22.06.2016) 
98. Selgusid pärimuskultuuri auhindade saajad (ERRi kultuuriportaal, 22.06.2016) 
99. Folkloorinõukogu andis teada pärimuskultuuri auhinna saajad (Tartu Postimees, 22.06.2016) 
100. Pärismuspidu Baltica kutsub Mooste pärimuspäevale (Lõunaeestlane.ee, 22.06.2016) 
101. Saarlased kandideerivad täna Pärimuskultuuri auhinnale (Saarte Hääl, 22.06.2016) 
102. Kultuuriakadeemia õppejõud sai pärimuskultuuri auhinna (Sakala, 22.06.2016) 
103. Jaanipäevakombeid ja -pärimusi Mulgimaalt (Valgamaalane, 22.06.2016) 

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/ajakirjanik-kusib-mis-on-autentne-rahvaroivas?id=74818801
http://kultuur.err.ee/v/varia/c16be552-74ad-4a1a-890f-bdbfb59032c8/soome-ugri-rahvaste-maailmakongressile-kogunesid-24-rahva-esindajad
http://www.saartehaal.ee/2016/06/15/mis-saladust-jahtisid-templiruutlid-saaremaal/
http://www.bioneer.ee/tegutse/avalikud_teated/aid-20829/P%C3%A4rimuspidu-Baltica-pidu-looduse-keskel
http://www.kylauudis.ee/2016/06/16/kummardus-riinu-hiiepuule/
http://m.reisijuht.delfi.ee/article.php?id=74826087
http://www.vooremaa.ee/solekleit-toi-konkursivoidu/
http://kultuur.err.ee/v/varia/b74e62a3-8245-48ad-9657-a60c1a1fb878/eki-tuvustas-mahukat-eesti-kohanimede-teatmeteost
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/saar-maailmakongressil-oleme-vanemad-kui-tanased-suurrahvad?id=74830291
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/fotod-millisel-soome-ugri-rahval-on-koige-ilusamad-naised?id=74833141
http://www.pealinn.ee/kultuur/kuula-ansambel-lepaseree-saadab-jaanipaevaks-tervitusi-uue-looga-n171451
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-piirissaarel-avati-saare-ajaloo-esimene-muuseum?id=74829833
http://kultuur.err.ee/v/muusika/eb33e340-2bcb-4a41-9799-43d883b99454/rahvamuusikapidu-2016-toob-turile-ule-saja-rahvamuusiku
http://parnu.postimees.ee/3735233/parimuspidu-kutsub-raamale-pooriaega-tahistama
http://m.reisijuht.delfi.ee/article.php?id=74826139
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/seitse-kuningat-ajaloo-ja-mutoloogia-vahel/
http://www.hiiuleht.ee/2016/06/mart-moniste-kandideerib-paku-auhinnale/
http://www.kuulutaja.ee/kalmistupuhadel-malestatakse-lahkunuid/
http://parnu.postimees.ee/3735231/baltica-jaaniohtu-tuleb-kurgja-talumuuseumis
http://opleht.ee/35033-kalevipoeg-eesti-vabamuurluse-kailakuju/
http://jarvateataja.postimees.ee/3737619/kula-taitub-pilli-mangivate-lastega
http://kultuur.err.ee/v/varia/16b40bbd-396f-473e-b1f4-565309e7644d/soome-ugri-kongressile-tekkis-protestiv-konkurent-avatud-kongress
http://www.kylauudis.ee/2016/06/20/parnumaal-on-koige-arvukamalt-parimuslikke-jaaniohtuid/
http://www.ohtuleht.ee/743579/ajaloolise-koue-moisa-maadelt-leiti-haruldane-aare
http://eestielu.delfi.ee/polvamaa/elu/parimuspidu-baltica-kogub-kokku-parimuslikud-jaaniohtud-ule-eesti?id=74863461
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/fotod-kas-sina-tead-milline-naeb-valja-eesti-maakana?id=74859585
http://tartu.postimees.ee/3738945/trallam-kasvab-ule-suureks-tartu-jaanipeoks
http://kultuur.err.ee/v/arvamus/d3909205-9c3e-443b-bca3-594ea46e38bd/aivar-jurgenson-assimilatsionistidest-transnatsionalistideni-rande-ja-integratsiooni-uurimine-20-ja-21-sajandil-
http://kultuur.err.ee/v/arvamus/d3909205-9c3e-443b-bca3-594ea46e38bd/aivar-jurgenson-assimilatsionistidest-transnatsionalistideni-rande-ja-integratsiooni-uurimine-20-ja-21-sajandil-
http://www.setomaa.ee/perrakaemino-olnu-leelopaivile
http://parnu.postimees.ee/3739785/suur-ulevaade-parnumaal-tuleb-ule-20-jaanipeo
http://www.saartehaal.ee/2016/06/21/rannajutud-said-jatku/
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=6&artid=71026
http://virumaateataja.postimees.ee/3739461/lahemaal-jagatakse-esivanemate-saunatarkust
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