
Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuuholõk  

Obinitsa seldsimajah 
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Kell 12 

 

Kokkotulnu’: Imre Liivago, Vello Jüriöö, Vello Lõvi, Arvi Matvei, Vello Saar, Aarne Leima, Õie 

Sarv 

 

Pääväkõrd: 

 

1. Päävanõba tiidäandminõ, õt midä om tett katõ kuuholõki vaihõlitsõl aol – Saarõ Vello 

2. Kongressi kõrraldamisõst 

3. Konkursi’: aasta esä-imä, aasta vanaimä-vanaesä, ilosap kodo 

4. Kotusõpääl päähähalgahunu’ mõttõ’ 

 

1. Vastastikutsõ viisadõ lihtsustõt saamisõ teema. 20. mai jo oll jutt tuust, õt vaia muudatus sisse 

viiä’, õt saasi’ jo edimätsel kõrral viisa viiest aastagast. Transiitreisjidõ viisa säädüse 

muutatus, õt 72 tunni ilma viisalda’ võit olla’ Vinnemaal. Kultuuriviisa, mia on tasuta, arv 

nõsõsi’ 2000 päält 4000 pääle, a Vinne puul arvas, õt olõ-õi reaalnõ, a  mõtlõsõ’. Sõlmi’ piiri 

veereh elävidõ inõmisiga’ viisavaba liikuminõ. 

Mi sõnum om edesi ant, otsussit olõ-õi viil tulnu’. 

 

20. juunil Siseministeeriumih ülepiiriline projekt Eesti-Vinne vaihõl. Julia Koger om memo 

kokko säädnüõ, minkõ Saarõ Vello lugõ ette. 

 

1. aug. käve päävanõp EV presidendi vastavõtul Härmä taloh. Tä kuts presidenti Seto 

Kongressile 9. okt., president ütel, õt ku tä saa-ai tulla’, sis saat tervtüse. 

 

Seto Kunigriigipääväl oll SKVK uma telgiga’ väläh. Setomaalt ar’ lännü’ seto’ käve’ kõgõ 

inäbä telgih kaartõ kaemah, tunti huvvi kongressi vasta. Vapi küsimustõ põh´al määnegi’ 

arvaminõ oll näide puult. 

 

SKVK om Noorõ’ Setomaalõ algataja, tegevuskava, rahastusplaan om olõmah. 10. sept. 

esitedäs siseministrilõ.  

 

(Saarõ Vello saat VK liikmilõ Noorõ’ Setomaalõ paprõh tutvumisõst.)    

 

2. XI Seto Kongress 

 

Kotus Verska sanatooriumi saal. 

Kongress nakas pääle kell 10, kirjapandminõ kellä 9st. 

 

Istungidõ juhataja’: Hüdsi Silver, Leima Aarne, Liivago Imre, Hõrna Maar´a, Kudre Raul, 

Järvelilli Rein. 

Redaktsioonitoimkond: Hao Paali, Jüriöö Vello ja saalist paktas mano. 

Vastavõtja’ (mandaat): Sarvõ Õiõ, Kaja Tullus, Labe Milvi 

Valimiskomisjon 3 inõmist, nuu’ paktas saalist. 

Vapi teema. Esitedäs vapi kavandi’, arotaminõ, hääletäminõ.  

 



Saarõ Vello lask kongressi kuulutusõ üteh aokavaga’ trükki’ paprõ pääle ja tuu jaetas külli 

piteh lakja. Õiõ pand seto kiilde ka’. 

Helüandmisõ papõr trükitäs. 

Õiõ tege mapi, minkõ pääle lask kujunda’ kleepsu, sisse dokumendi’. 

Õiõ pääle jääs kutsõ tegemisõ kõrraldaminõ, pääväkõrra kujundus. 

Aokava pandas setomaa.ee, FBi ja saadõtas meilikirjuga’  lakja. 

Transport Talinast tulõjilõ. Bussi telminõ vai väikeisi massinidõga’ tulõ’? Päävanõp uur. 

 

Ettekandõ’: 
SKVK tegevusest kongresside vahelisel ajal – peavanem Vello Saar; Seto Kongressi rollist- SKVK  

liige Vello Lõvi; Eestis asuva Setomaa arengukavast 2014-2020 – SVL juhatuse liige Margus Timmo; 

Eestis asuva Setomaa ettevõtlusstrateegiast – SVL ettevõtlusnõustaja Aarne Leima; Noored Setomaale 

tegevuskava tutvustamine- töörühma liige Meel Valk; Setomaa hariduselust – SKVK liige Rein 

Zaitsev ; Seto kultuurist – SKVK liige Õie Sarv või SVL juhatuse liige Aare Hõrn või SKVK liige 

Paul Hagu; Piiriülesest liikumisest ja selle korraldamisest – SKVK liige Vello Lõvi või SVL juhatuse 

liige Aare Hõrn. 

 

Kutsõ’ saadõtas: 

 
siseministri 

kultuuriministri 

haridusministri 

vallavanõba’ 

kihnlaisi esindäjä 

võrokõisi esindäjä 

mulkõ esindäjä 

Vähemusrahvidõ esindäjä 

Vähemuskiili Liidu esindäjä 

Petsere raj. administratsiooni esindäjä 

Metropoliit 

Setomaa papi’ 

Ülebsootska 

Riigikogo Setomaa toetusrühmä esindäjä 

 

3. Aastaga imä-esä, aastaga vanaimä-vanaesä, ilosap kodo 

 

Aastaga vanaimä ja vanaesä – Sulo ja Juta Nurmeots, Endel ja Maime Kapten, Maret 

Vabarna. 

Hääletedi, valitus sai Endel ja Maime Kapten. 

 

Aasta imä ja esä – Marje Linnus, Vanõbidõ Kogo oll puult ja pakk esäst Mart Linnus. 

Hääletedi, kõik olli’ puult valitus sai Marje ja Mart Linnus. 

 

Ilosap kodo – Meelis Mälberg Verskah (innidse Põh´alaagri maja kõrdategeminõ), Ele Eriku 

ja Lembit Partsi kodo Miss´o vallah Kurõ küläh, Sepä talo. 

 

Arotõdi ja hääletedi, valitus sai Meelis Mälbergi kodo. 

 

Kingtüsest  Seto lipp ja midägi’ viil (minevä aastaga oll hõpõrahakõnõ), lilli’, avvupapõr.  

 



VK arot nuu’ kandidaadi’ läbi, kinkõ nime’ olli’ kuuholõki pääväst saadõt, a oodõtas 8. 

septembrini’, õt ku tulõ viil nimmi mano, sis arotadas vahtsõst, ku tulõ-õi, sis 6. septembril 

välläsordidu’ saava’ 2014. aastaga tunnustõt inemisist.   

 

4. Kotusõpääl 

 

Järgmäne kõrd saias kokko 3. kt. kell 14 Verska sanatooriumih. 

 

 

Kirjapandja 

Sarvõ Õiõ 

 

 

 

  

 

 

 

 


