
 SOOME-UGRI KULTUURIPEALINN 2015 OBINITSAS  SETOMAAL 

ÜLDINE ÜLEVAADE 

 Toimus ca 60  sündmust, kokku ca 25  000 osalejat , hõimurahvaste esindajate 

osalemisega kõigil sündmustel 

 kultuuripealinn on laienenud kogu Setomaale, ka Petseri rajooni 

 kaasatud setod mõlemalt poolt kontrolljoont  

 edukas teavitustöö, professionaalne kommunikatsioon ja PR:  

 sündmuste kajastamine online, info laialdane ja kiire kättesaadavus 

(obinitsa.net, setomaa.ee) 

 Youtube´is kogu aasta sündmuste arhiiv videotena 

https://www.youtube.com/user/obinitsa2015/featured (koostaja Vaidu 

Vidil); 

 Facebooki lehel Soome-Ugri kultuuripealinn keskmiselt 2 postitust päevas 

kogu kultuuripealinna aasta jooksul  

 koostöös Postimehega Postimehe veebis lehekülg setomaa.postimees.ee, 

kus on ilmunud 110 Setomaa&kultuuripealinna artiklit kevadest tänaseni 

 koosöös ETVga valmis 20-osaline kultuuripealinna I poolaasta sündmusi 

tutvustav teleklippide sari 

http://etv.err.ee/l/kultuurisaated/seto_kuningriik, 

 Seto Kuningriigi päevast kaks otseülekannet koostöös Postimehega 

(10 000 vaatajat), 

 ETV2 oli enne Seto Kuningriiki seto õhtu 

 Infot jagatakse tänu facebookile ja youtube´ile laialdaselt ka Venemaa 

soome-ugri rahvaste hulgas 

 Mitusada artiklit meedias. Kõige rohkem on kajastanud www.lounaleht.ee, 

www.lounaeestlane.ee, Põlva maakonnaleht Koit, ERR, TV3. Ohtralt 

raadiointervjuusid, artikleid ajakirjades. 

- tsirku ja soome-ugri rahvaste lippe on viidud erinevatele sündmustele – 

tutvustatud hõimurahvaid  

- iga kuu on käinud Setomaal 1-2 hõimurahva esindajad (kunstnikud, käsitöölised, 

muusikud jne), suuremate sündmuste puhul rohkem 

- Siseministeerium andis 2015 veebruaris kultuuripealinnale Regionaalmaasika 

auhinna, millega tunnustatakse parimaid regionaalarengut toetavaid algatusi. 

- Arvamusfestivalil Paides toimus hõimurahvaste teemaline arutelu 

- erinevad teemakohased näitused Setomaa  koolides, muuseumides jne 

- esinemised kultuuripealinna teemadel erinevates koolides  : Talllinna 21.Koolis 

toimus kevadel seto kultuuri päev kus u 20 setot tutvustasid kogu päeva jooksul 

kõigile õpilastele/klassidele seto kultuuri. Seto kultuuri päev toimus ka 

Läänemaa Gümnaasiumis jne. 

TOIMUNUD SUUREMAD SÜNDMUSED 

https://www.youtube.com/user/obinitsa2015/featured
http://etv.err.ee/l/kultuurisaated/seto_kuningriik
http://www.lounaleht.ee/
http://www.lounaeestlane.ee/


- Oktoober 2014: Tsirgu vastuvõtmine Udmurtias. Delegatsioon käis ka teistes 

külades, tutvustati Obinitsat ja Setomaad, delegatsiooni liikmed kajastasid käiku 

Facebookis.  

- Oktoober 2014: Tsirgu vastuvõtu pidu Setomaal (Petseri muuseumis ja 

Obinitsas) 

- Jaanuar 2015 kultuuripealinna avamine ja talsipühi, Petseris ca 100 osalejat, 

Obinitsas ca 400 osalejat. Kohal Udmurtia Bõgõ küla esindus (eelmine pealinn) ja 

Karjala Vuokkiniemi esindus (kandideeris samuti 2015). 

- Veebruar 2015: eeposte päev, osalejaid 35, Soomest Tuglase seltsi tõlkijate klubi, 

Eesti soome-ugri seltside esindajad.  

- Märts 2015: valge pitsi päevad. Osalejad Vepsamaalt,Marimaalt,Udmurdimaalt. 

- Mai 2015: seto värvilise pitsi päevad. 

- Juuni 2015: Seto Folk. Osalejaid ca 4000. Esinejate hulgas soomlased, udmurdid 

(2 gruppi), ersad. 

- Juuni 2015: Soome-ugri filmifestival FUFF II.Helindati esimene udmurdi 

mängufilm. 

- Soome-ugri etnofuturismi konverentsi 3 seminari: juunis (ca 25 osalejat), juulis 

(ca 20 osalejat), augustis. Osalesid udmurdi, ersa, komi kunstnikud, kirjanikud, 

teatritegijad, toimusid töötoad, arutelud, kontserdid, näitused.  

- Juuli 2015: Rikka-Ivvani pillilaager, osalesid mari ja udmurdi lapsed. 

- Juuli 2015: (31.7) osalemine MAFUNi kongressil, kus kuulutati välja uued 

kultuuripealinnad (Veszprem ja Iszkaszentgyörgy). 

- Obinitsas  avati soome-ugri lipuväljak   soome-ugri külaliste osalemisel. 

Lipuväljaku  foto koos osalejtatega on levinud sotsiaalmeedias. 

- August 2015: hõimupäev ja kuningriik. Kuningriigis 8000 osalejat. Soome-ugri 

rahvaste esindajaid mujalt umbes 170. Soome-ugri lava, soome-ugri rahvaste 

paraad. 

- August 2015: koolituslaager udmurdi noortele filmitegijatele, režii õpituba. 

- August 2015: Kostipäev, 17 kohvikut. Kohvikutes hõimurahvaste teema. 

- August 2015: Lüübnitsa sibula- ja kalalaat  ingerlaste osalemise. 

- August 2015: 2 seto käsitöömeistrit Udmurtias kangakudujate konverentsil 

- August 2015: Radaja festival, programmis hõimurahvaste laulud 

- September 2015: 21. septembril jagas meie kultuuripealinna esindaja Genfis ÜRO 

inimõiguste nõukogu istungjärgu raames kogemusi, kuidas soome-ugri 

kultuuripealinnade liikumine edendab põlisrahvaste kultuuri. 

- Oktoober 2015: seto kultuuri nädal Setomaal 

- November 2015: Eeposte päev , osalesid soomlased , setod , ersa . 

- November 2015: seto kultuuri nädal Pariisis, osales paarkümmend setot. 

Toimusid näitused, õpitoad, kontserdid. 

- Jaanuar 2016: Soome-ugri kultuuripealinna pidulik üleandmine Ungarile.  

Pidulikud üritused Petseris ja Obinitsas 

- Jaanuar 2016:  07.-08.01. soome-ugri  külade foorum 



TEISTE SOOME-UGRILASTE KOOSTÖÖHUVID 

 Mäemarid (Mari El). Huvitab  mesinduse alane koostöö ning soovivad korraldada 
mari mesinike õppereisi Eestisse. Huvitab mee väärindamine ja turustamine. 
Piirkonnas tegutseb  Mari teater, soovivad tulla Eestisse Setomaale sügisel, 
eeposte päevale. Kutsuvad meie inimesi vastukülaskäigule. Võimaluse korral 
soovivad luua sisulise koostöö Mäemari piirkonna ning Setomaa/Eesti 
piirkondadega. 

 Niidumarid (Mari El). Soovivad kultuurikoostööd, noorte koostööd, huvituvad 
õpilasfirmade kogemusest ja pärimuskultuuri edasiandmise kogemusest, 
festivalidel osalemisest. Käsitöö edasiandmise kogemus pakub tõsist huvi 
(erinevad käsitöötehnikad, võtete õppimine setodelt). Huvitatud ühistest 
õpilaslaagritest pärimuse teemal. 

 Ingerlased, isurid ja vadjalased (Leningradi obl). Huvituvad  noorte koostööst, 
õpilasfirmadest. Pakuti välja seto päevad Peterburis kas 2016 või 2017 aastal. 
Pakuti muuseumide koostööd, sh. virtuaalnäitusi. Neil on Peterburis kontakte, 
kellega saaks koos korraldada erinevaid näituseid, kontserte. Pakuvad abi 
soodsate näituste, kontsertide kohtade leidmisel Peterburis.  
Vt http://fusee.tv/page/100/#id=400&heading=0&folder=0 

 Udmurdid (Iževski käsitöökeskus). Huvi käsitöö valdkonnas (2 käsitöömeistrit 
kutsuti 17.-20.08.2015 kangakudumise festivalile õpitubasid tegema, teemad: 
ilukäterätt ja pearätt, lisaks kutsutud Soome, Valgevene, Saksa meistrid).  

 Soomlased Koostööhuvi: raamatukogud, tõlkimised, kirjandus.   
 Ersad Huvitatud külakogukondade liikumisest. Kutse Setomaa esindusele 

järgmisel aastal 2016 juulis toimuvale  Rasjkesj Ozks-ile  
http://finugor.ru/news/rasken-ozks-2013-vpechatleniya-ochevidca-foto  

 Soomlaste seas (Ilomantsi piirkond) on tekkinud huvi kandideerida 2017. a 
kultuuripealinnaks.  

 
KOKKUVÕTTEKS 

 Obinitsa-2015 on positiivselt kujundanud Eesti mainet, eriti Venemaa 
hõimurahvaste seas.  

 Obinitsa-2015 on aidanud tuua soome-ugri teemat tavapärasest märksa rohkem 
Eesti meedia / ühiskonna peavoolu (artiklite, kajastuste, ürituste jne kaudu).  

 Obinitsa-2015 on toonud Setomaale rohkem külastajaid, kinnistunud on Setomaa 
kui kultuurihuviliste inimeste sihtreisikoha maine. 

 Obinitsa-2015 on andnud Venemaal elavatele soome-ugrilastele 
lisamotivatsiooni rahvusliku pärimuskultuuri arendamisel ja idenditeedi 
tugevdamisel.  

 Jaanuari algul toimuva soome-ugri külade foorumi üks eesmärk on algatada 
soome-ugri sõpruskülade liikumine. Tahame luua Eestis külade võrgustiku, mis 
hakkaks pidevalt suhtlema ning koostööd tegema soome-ugri küladega eelkõige 
Vene Föderatsioonis. Eesti, Soome, Ungari võiksid võtta endale nö.mentori rolli. 

 Eesti välisesinduste abi Pihkvas ,Moskvas, Peterburis soome-ugri külalistele 
viisade vormistamisel , osalemiseks soome-ugri kultuuripealinna üritustel  oli 
kiire, korrektne ,väga tõhus . 

 Soovitakse, et soome-ugri kultuuripealinnade liikumine festivalide kõrval 
tegeleks ka tõsisemate probleemidega: „Да идея ФУ столицы - интересна. 
Главное, чтобы воплощение не превратилось в форму бесконечных 

http://fusee.tv/page/100/#id=400&heading=0&folder=0
http://finugor.ru/news/rasken-ozks-2013-vpechatleniya-ochevidca-foto


фестивалей с песнями-плясками, едой и внешними атрибутами на фоне 
исчезающих ФУ народов РФ, наших языков, культур... Надо в рамках этого 
проекта поднимать и серьезные проблемы как нам сохраниться.“ 

 


