
Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kokkosaaminõ 

Luhamaal 

24.05.2014 

kell 14.00-16.30 

 

Kohalõ olli’ tulnu’: Saare Vello, Leima Aarne, Lõvi Vello, Matvei Arvi, Jüriöö Vello, Sarvõ 

Õiõ,  

 

Pääväkõrd: 

1. Mineväkõrra kuuholõki ülekaeminõ, miildetulõtaminõ 

2. Päävanõp and’ tiidä’, midä om tett, koh k´aut 

    1) midä kõnõldi ülesetolisõl kokkosaamisõl ja SVL nõvvokogoh; 

    2) 4. aprillil oll kokkosaaminõ siseministriga’; 

    3) 8. aprilli kokkosaamisõst Riigikogo väliskomisjoniga’ ja arotamisteema’; 

    4) 16. aprillil Välisministeeriumih SVL juhatus ja SKVK päävanõp. 

2. Noorõ’ Setomaalõ tüürühmä tüüst. 

3. Setomaa ilosaba kodo valimiskõrra läbiarotaminõ ja vastavõtminõ. 

4. Setomaa 2014. aastaga imä, esä ja vanaimä, vanaesä konkursi vällähõikaminõ. 

5. Kotusõpääl päähähalgahunu’ mõttõ’. 

 

1. Saarõ Vello tege ülekaemisõ, õt kuis om lännü’, midä om tett, mäntseh saisuh oldas. 

 Saatse asõnõl Saatserinna kotusõnime tagasipandmisõga’ võisi’ tegeldä’ Verska 

vald. 

 Seto kongressi materjali kokkokogomise üleskutsõ kirotamisõ lubasi tetä’ Seto 

Instituut. Väiko üleskutsõ om kirotanu’, a pias aolehte ka’ saatma. 

 Seto kongresse papridõ kokkokogomist om nõuh rahalitsõlt toetamma Saarõ Vello, 

a raha võisi’ k´avvu’ läbi Seto Kongressi Tugiühingu. 

 Siseministeerium om saatnu’ kohalikõlõ umavaltsuisile vai valdulõ märgukirä, õt 

ministeeriumist om võimalik telli’ analüüse ja konsultatsioone jne ühinemise jaost. 

Mikidämäe om jo taotlusõ tennü’ ja Verska om tuuga’ üteh lännü’. Vastus om, õt 

lähebäl aol võõdas ühendüst.  

 Tulõviguteema – Aarne ja Vello pääle jäi teema püstüpandminõ.  

 Kongressi päälkiri võisi’ olla’ nii ku konverentsi uma – Setomaa minevik, olevik, 

tulevik. A varahappa olõ-õi kongressel päälkirja olnu’. 

 Kongressi kava piat olõma Kunigriigist valmis.  

 Setomaa ilosaba kodo teema – Raul om saatnu’ lakja kaunima kodu konkursi 

tingimuse’. Täämbä kaemi’ ja arotami’ läbi. 

 

2. Ülesetomaaliste organisatsioone ja valdade arendusnõunike nõupidämiste 

kokkosaaminõ. Protokolli kaeminõ, lugõminõ. 

Ülesetomaaliste organisastioonõ ja valdade arengunõunike nõupidämine, SVL 

üldkoosolek kutsutas kokko 18. juunil Verskah – minevä tegevusaasta kaetas üle ja 

pandas paika vahtsõnõ. 

04.04. kävemi Margus Timmoga’ siseministri jutul. Teema: Setomaa arengu 

programmi, tegevustoetuste taastamine, tegevuskava valitsuskabinetti viimine. Kokko 

lepüti, õt ministri nõvvoandja (Madis Timpson) tegutses arengu programmi ja 

tegevustoetuisi lahendamisõga’, arotõdi visiiti Setomaale maikuuh. Tegevuskava 

esitäs ministri maikuuh kabinetti. Mi lepe kokku, õt SAP tegevus 1+5 aastat. 

08.04. olli Setomaa delegatsiooniga’ Riigikogo väliskomisjoni kuuholõkil. Sääl tetti 

kokkuvõttit 13.-14. märtsil toimunu’ väliskomisjoni visiidist. Ma tei üte ettekandjana 



ka’ ülekaemisõ Seto Kongressi ja Vanõbidõ Kogo rollist ja kõnõli üle mi puult 20. 

veebruaril vabariigi valtsusele ja pääministrile esitet avalduse sisu. 

16.04. oll kohtumine välisministeeriumih. Sisu: Eesti ja Vinnemaa piiriületüsega’ 

seonduvidõ teemade arotaminõ. Lepüti kokku, õt kõik viisade taotlemisega’ seot 

küüsümüse’ nõstõtas üles, ku tuldas kokko Eesti-Vene konsulaarkonsultasioonidel 

(arvada’ 20.05.2014). – Kagu-Eesti piiripunkti’ (sh Medli-Lübnitsa, Meremäe-

Muraškino jt) seot küüsümüse’ arotõdas piiriesindäjidõ kokkosaamisõl 24.04.2014. 

Piiripunktõga’ seot küüsümüse’ käävä’ Siseministeeriumi pädevuistõ, sis infot 

piiriületüisist võit saia’ edaspidi Siseministeeriumilt. – SVL esitas Vabariigi 

Valitsusele ettepanõki analüüsi’ ja kaalu’ võimalust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1931/2006, 20.12.2006 alusel kohaligu piiriületüskõrra 

vällätüütämist ja Vinnemaa Föderatsiooniga’ kokkuleppimist. – Setomaa VL ja 

as´aumaste ametkondade kuuhtüü lätt edesi ja praktilistest tegemisist andas ka’ 

edaspidi võimaligult operatiivselt tiidä’. Nn viisakoordinaaroti tüüd ja timä edaspidist 

tegevust rahastõdas.  

 

3. Noored Setomaale töörühmä tegevusest 
Om olnu’ kaks tüürühmä kuuholõkit.  

* 11.04.2014 olnu’ kuuholõkil kõik osavõtnu’ tüürühmä liikmõ’ toedi’ põhimõtõt, õt 

määnestki’ vahtsõt programmi olõ-õi mõistlik naada’ vällä tüütämä ja arvati, õt 

otstarbõkas om pilootprojektina laienda’ parhillast hajaasustuse prorgammi, koh nätä’ 

ette tävvendävvi võimaluisi ka’ eloasõmidõ renoviirimisõs. Samah löüdse tüürühm, õt 

ettepanõkidõ esitämisõ asõmõl om targõp esitä’ komisjonile kokkolepitüt tähtaos jo 

konkreetne programmdokument. Om tett pöördumine siseministrile kas 

ministeeriumipoolse esindäjä lisamisõs tüürühmä vai konsultandi palkamisõs 

vahendidõ eräldämisõs.  

* 14.05.2014 olnu’ tüürühmä kuuholõkil jouti tuuni, õt sihtgruppi vahemik võisi’ jäiä’ 

21-40. aastasõ’ noorõ’. (Kõik olli’ tuuga’ peri!). Rahastamise mudel võisi’ olla’ 40% 

projekt, 10% umavalitsusõst, 50% umafinantseering. Tulõsi’ arvuta’ ka’, õt andasisi-i 

tagastamatut abi. 0% lain, mia võisi’ mäntsilgi’ tingimuisil ar’ kustuta’ (nii ku 

õppõlain). Lainu andminõ olõs kõigõ parep, sis om inimesõl kohustus. 

* Tegevuskavva ja rahastamise plaani nakab vormistamma Meel Valk. Koostamise 

finantseerimisõs tulõ esitä’ taotlus SAP-i. Meel tege taotluse valmis ja esitäjäs om 

SVL. Vello kõnõlõs tuuh as´ah läbi Margus Timmoga’. 

10.09.2014 pias olõma tegevus- ja rahastusplaan ministeeriumi lavva pääl. 

 

4. Setomaa kaunima kodu konkurss 

Ilosaba seto kodo konkurss. Aoluuline eläminõ kõrda tett vai vahtsõnõ vannamuudu 

eläminõ. Dokumendi variant lätt viilkõrd ülekaemisõst ja sis juuni lehte. 

SKVK kuulutas vällä esä-imä-vanaimä-vanaesä konkursi, Õiõ pand aolehte. 

5. Seto Kongressist jutt ja mano delegaatõ valmisõ kõrd avalda’ aoleheh Setomaa ja 

võisi’ ka’ Maaleheh, Lõunaleheh. Vaest määnegi’ aokiränik tege jutu, õt saasi’ 

Maalehte, Lõunõlehte.  

6. Kongressi ettevalmstaminõ, delegaatõ valiminõ. Vanõbidõ Kogost kiä kost piirkonnast 

om, sis tuu kandi inemisiga’ ka’ nakas edespidi tegelemmä, näile kõnõlõmma ja 

seletämmä ja kongressile kutsma. (Zaitsev Rein Raakva nulk, Saare ja Raul Tsätski 

nulk, Imre ja Jüriöö Vello Mikidämäe, Maar´a Obinitsa, Paul Tarto seto’, Villu 

Meremäe, Aarne Luhamaa, Lõvi Vello Saatserinna, Arvi Talina liin)  

Edimätse Seto Kongressi saadigu’, kiä’ olli’, Paali nakas tuuga’ tegelemmä – protokoll 

02.02.2014. 



7. Setomaa vapp. Üts variant om esitet kaemisõst. Autorite mitmekesisust on vaia.  

 

 

Kirja pand Sarvõ Õiõ 
 

 


