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Tallinna
Helen Külvik 

algava matkara-
ja Eesti-osa Võru- ja 
Setomaal, jõudes pii-

rilt alustades lõpuks 
välja Võõpsu
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Toimetaja veerg

Eesti on sel aastal omalaadi maa-
ilmanaba. Soome-ugri maail-
ma pealinn asub tänavu Abja-

Paluojal ja juunis kolib see kolmeks 
päevaks Tartusse, eesti rahva muu-
seumi, kus peetakse soome-ugri maa-
ilmakongressi „Kultuurimaastikud – 
meel ja keel“. Peale tavapäraste keele-
teemade käsitletakse kongressil see-
kord ka kliimamuutuse mõju soome-
ugri rahvastele ja kultuuriuuendust 
ning nüüdisaegsete keeletehnoloogia-
te pruukimist.

Võib küsida, milleks see kõik. Miks 
ajada taga sugulust rahvakildudega, 
kellega sugulust tunnevad kõige sel-
gemini vaid need, kes on põhjali-
kult õppinud keeleteadust? Milleks 
muretseda nende pärast, kellest meile 
tõenäoliselt silmaga nähtavat ja käega 
katsutavat kasu ei ole ja kelle tulevik 
oleneb suuresti suurvõimust? 

Aga sama hästi võib küsida sedagi, 
miks peaks keegi üldse rahas-
tama Kihnu aabitsat, Mulgi 
rahvariiete hoidmist või 
võrokeste laulupidu. Ja 
mõttelaisalt lisada, et 
milleks need eri met-
satüübidki. Marju 
ju kõikides ei kas-
vagi. Milleks sadu 
liike laululinde, kui 
nende sädinat ei 
suudeta nagunii eris-
tada? Milleks samblad, 
milleks samblikud, mil-
leks mitmekesisus üldse? 

Siinses ajakirja-
numbris tule-
tame 

Lahemaa rahvuspargi 50.  aastapäe-
va puhul meelde, et väiksemaid rah-
vakilde on Eestiski, ja teeme tut-
vust pohiranna kultuuriruumiga. 
See on viimane piirkond kunagi tun-
duvalt laiemast kirderanniku mur-
dealast. Rannarahvas kannatas oma-
aegse piiritsoonis merelkäigu keelu 
tõttu kõvasti ja paljud kolisid mine-
ma. Ometi on rannakeel ja kultuur 
kestnud tänini ning elab läbi suisa 
taassündi. Ilmunud on aabits ja sõna-
raamat, igal aastal pannakse kokku 
rannakeele kalender. Nii lasteaias kui 
ka koolis on murdekeeletunnid.

Ühtlasi saab sellest numbrist luge-
da, millised sugulasrahvad meil on, 
kus nad elavad ning milline on nende 
piirkondade loodus. Teeme selgeks, 
milline on soomeugri keelte loodus-
sõnavara, ja otsime ühisjooni eesti 
keelega. Uurime Venemaal elavate 

soome-ugri põlisrahvaste olukorda 
ja proovime mõelda, mil-

liseks kujuneb nende 
tulevik.
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Kas siis selle maa
keel … (ja meel)

miks peaks keegi üldse rahas-
tama Kihnu aabitsat, Mulgi 
rahvariiete hoidmist või 
võrokeste laulupidu. Ja 
mõttelaisalt lisada, et 
milleks need eri met-
satüübidki. Marju 
ju kõikides ei kas-
vagi. Milleks sadu 
liike laululinde, kui 
nende sädinat ei 
suudeta nagunii eris-
tada? Milleks samblad, 
milleks samblikud, mil-
leks mitmekesisus üldse? 

Siinses ajakirja-
numbris tule-
tame 

ja proovime mõelda, mil-
liseks kujuneb nende 

tulevik.
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