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(omavalitsemisest) Setomaal“ arotaminõ ja ka’ tiidäandminõ ettevõtlusstrateegia kokkosäädmisõst – 

Aarne Leima 

5. Kotusõpääl päähä halgahunu’ mõttõ’ 

 

1. Mineväkõrra kuuholõki ülekaeminõ, miildetulõtaminõ – Sarvõ Õiõ 

Pääle protokolli ülekaemist mõnõ’ tiidäandmisõ’ ja ettepanõki’ edespiditsest: 

* Aarnelt: Seto Kunigriigi Kroonikogo saatsõ Vanõbidõ Kogolõ ettepanõki, õt vapiteema üles 

võõdasi’ arotamisõst ja om kõnõld mõnõ kunstniguga’ ka’.  

* Saatse nulk tulõs tagasi panda’ Saatserinna nulgas, nii kuis vanastõ om nimetet. Tuujaost om 

vaia kohanimede registrihe tetä’ avaldus ja nimä’ tegevä’ Maanteeametile kirä, sis muudõtas 

ar’. 

 

2. Päävanõba tegemise’ – Saare Vello 

Inne 18. veebruari valmistimi ette avaligu pöördumise teksti. Saadi edesi ja tagasisidet oll 

õgasagamaist. Pääministrile ja vabariigi valitsusele saadi, säält tull vastuskiri. Minevä riide tull kiri 

välisministeeriumist viisavaba liikumisest piirialadel, om pall´olupav. Välisministeerium jätkas 

läbirääkimisi s´ool teemal. 

Arenguprogrammi’ piasi’ jätkumma ja liikumine viisavabalt – tuuga om edesi mint ja üleväh hoiet. 

3. märtsil oll Kagu-Eesti toetusrühmä, Urmas Klaasi puult märgotamine tuuteemalinõ. Säält tull 

vällä, õt mi kiri oll vajalik. 

13. ja 14. märtsih Riigikogo välisvisiidi aigu sai Setomaa Valdu Liidu puult tõstatat 

piiriületuskotusõ’. Piirijoone markiirmisega’ Tupki külä küsimus, mis om enklaav ummamuudu – 

Eesti poolõ päält maismaalt mano päsemine, Vinne saasi’ õnnõ vett piteh. Tuu tõi välläütlemise, 

väliskomisjoni ja liikmete puult, õt nä arvssi’, et õnnõ Saatse saabas om probleem. Piiriületüse poolõ 

päält – tegutsedäs kõrgõmal puul tuu poolõ päält, et Medli piiripunkt, tõõnõ om Saatse-Krupp, õt tuu 

pias avatu’ olõma sõiduautodele, sääl tull ummamuudu seis vällä, õt mi tiiä-äi midä üts tege.Tull 

vällä, õt tuu ommõgi’ autodele avat koht, täüdetä-äi lepingut. Krupah jo kats aastat toll tüütäs. 

Probleeme väiga’ olõki-i. Vinne puul ütles, õt kats plokki vaia tii päält iist ar’ tõsta’ ja Eesti puult 

ütel, et näil olõ-õi määnestki’ probleemi. 

20. märtsil oll minno ja Imret kutsut Setomaa Valdu Liidu nõukogolõ. Info saamise mõttõh om 

tervitatav, meil otsustusõigust olõ-õi sääl, a sõnna sekka saat õks üldä’. 



3. Kongressi raamadust – Raudoja Ahto 

Seto Instituut kirot Setomaa kultuuriprogrammile taotluse ja anti 800 eurot. 

Instituudih võisi’ olla’ kotus koh olõsi’ kongressi materjali’, võisi’ olla’ paprõ pääl ja digitaalselt. 

Digitaliseerimise ja sõitmise pääle lättki’ tuu 800 eurot ar’.  

Mäntse’ as´a’ piasi’ olõma avaligu’, mäntse’ kinnidse’. 

Mõttõ’: 

Seto Instituut võisi’ olla’ kotus koh omma’ kõik materjali’. Instituudil om Helen Külvik tüüh ja timä 

võisi’ tuu tüüga’ tegeldä’. 

Projektijuhina võisi’ vaest võtta’ Õie tuu pääle. 

 

Kongressi raamatut saa-ai inne vällä anda’, ku materjali’ omma’ kuuh: pildi’, mälestüse’, 

faktiline materjal ja süstematiseerimine. 

Poole aasta tüü. 

Ku suurt rahalist ressurssi olõs vaia? 

Mäntsest aost võisi’ materjal kokko saia’? Midä tuu tähendäs?  

 

* Kõik Vanõbidõ Kogo liikmõ’ võisi’ uma’ paprõ’ üle kaia’. Vanõbidõ Kogoh olnuisilõ liikmilõ vaia 

tuust mõttõst tiidä’ anda’ - 1. juunist oodõtas materjale. Üleskutse tege instituut. 

* Kataloogisüsteemi tegemine. 

* Kogoda’ kokko kuuholõki protokolli’, kirävahetus, otsuse’, sisse- ja vällälännü’ kirä’ jne. 

 

* Tävvendävät rahha om vaia mano! 

* Instituudih saat paljunda’, skännerit kasuta’. 

 

4. Tulevigu arengu arutelu: Kohe suunda minnä’? Midä tetä’? Määnest ello mi tahami siih 

Setomaal? 

SVL puult algatõt arengukava, Setomaa teemaplaneeringu vällätüütäminõ. 

Kongress pias uma saisukotusõ vällä ütlemä, a pias tiidmä midä plaanitas. 

Setomaa võisi’ olla’ üts üksus. Valitsejate prioriteedi’ omma’ muutunu’. Vahtsõnõ valitsus naka-ai 

nii kipõstõ tuuga’ tegelemmä, a õgas mi pia-ai uutma üleväst suunanäütämisi. Vaest olõs vaia naada’ 

vällä märkmä järgmätsi tegemisi. Vaest olõs mõistlik tetä’ üteh kongressi delegaatõ valimisega’ ka’ 

rahva küsitlus?  

 

Aarne kõnõlõs ettevõtte strateegiast Setomaa Valdu Liidu poolõ päält: 

Ettevõtluse teema lätt aastahe 2011/2012. 

Ühtsete ettevõtluse põhimõte: ettevõtlusstrateegia (om valmis, Maaülikuul tekk), teemaplaneering 

(Tuuli Veersalu Maaülikoolist, kaardid), keskkonna mõjude hindamine. 31. aug. piat valmis olõma. 

 

Võisi’ olla’ Seto Kongressi üts pääväkõrrapunkt, arutamisteema, tiidmisest võtmisest. – Saare Vello 

Tuleviku teema kongressil om vajalik. Kongressil üts pääväkõrrapunkt. Aarne võisi’ tetä’ ja 

kinkagagi’ ütehkuuh tuud arota’. – Saare Vello 

Tule maale! - noored Setomaale tüürühm tulõ kokko edimäist kõrda. 

Setomaa arengukava pias valmis saama. 

Käsitüü Kogo arengukava pias sügüsest valmis saama. 

Analüüs ja hinnangu andmine võisi’ olla’ välästpuult. – Raul 

Setomaa minevik, olevik ja tulevik võisi’ olla’ teema kongressil. – Rein 

 

Teema’: Setomaa vapp, arengukava, ettevõtlus, noorõ’ Setomaale, piirileping. 

 

 



5. Kotusõpääl üles nõsõnu’ jutu’ 

 

* Piiritsoon laienes ja tuu naks olõma liikumisõ kiild mi jaost. Oht! 

* Kongressi kava piat olõma Kunigriigi pääväst valmis. 

* Helst Aldo Kals piirilepinguteemalitsõ rahva kokkosaamisõ teemal Setomaal – meie sõnum tulõ 

kongressil vällä. 

* Setomaa ilosap kodo: Kas kodo vai talo vai eläminõ? Setomaa vällänägemine. Kats 

avvuhinda vällä anda’. Kas eletäs vai k´audas taloh. Raul saat statuudi VKlõ lakja. 

 

Kirja pand 

Sarvõ Õiõ 

 

 


