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1. Päävanõmba ettekannõh SKVK tüüst kongresse vaihõlitsõl aol.
2. Ettekandõ’ setokõisi elost, murridõst ja kõrdaminekist: ülembsootska 

Piret Torm-Kriis, nuursootska Annabel Huik, Veera Oinets – Siberi 
setokõisi esindäjä, Helju Majak – Petsere setokõisi esindäjä, Õie Sarv, 
Elvi Nassar, Maria Noormets, Maria Rahasepp, Aare Hõrn, Margus 
Timmo.

3. Välis- ja Siseministeeriumi esindäjidõ ettekandõ’: kultuuriviisadõ arv, 
parhillanõ olukõrd Eesti-Vinne „piiril“, reisidokumendih sünnükotusõ 
märkmisõga’ seotu murõh.

4. Saadkidõ ja külälisi sõnavõtu’.
5. Seto Kongressi otsussidõ vastavõtminõ.
6. SKVK valiminõ.
7. SKVK tunnustamisõ’: aastaka imä, esä, vanaimä, vanaesä, ettevõtja ja 

ilosamp kodo. 

Kongress nakas pääle täpselt kell 10.00 seto hümniga’ ja lõpõs kellä 
17.30 aigu, pääle tuud om iloõtak. Saadkidõ valimisõ kõrra ja volikirä 
lövvät www.setomaa.ee. Volikiri om vaia ar’ täütä’ ja saata’ 2 okt 
oie@sarv.ee. Kongressi päävä hummogu kell 9 om saadkidõ 
registriirminõ, materjalõ kätteandminõ ja hummogukohv. Ma pallõ, õt ku 
saat, sis tulõ’ kongressilõ seto rõivih.

XII Seto Kongress
9. okt Värska Kultuurikeskuses

1. Peavanema ettekanne Seto Kongressi Vanemate Kogu (SKVK) tööst 
kongresside vahelisel ajal.

2. Ettekanded setode elust, muredest ja kordaminekutest üle ilma: 
ülemsootska Piret Torm-Kriis, noorsootska Annabel Huik, Veera Oinets 
– Siberi setode esindajana, Helju Majak – Petseri setode esindajana, 
Õie Sarv, Elvi Nassar, Maria Noormets, Maria Rahasepp, Aare Hõrn, 
Margus Timmo.

3. Ettekanded Välis- ja Siseministeeriumi esindajatelt: kultuuriviisade arv, 
hetkeolukord Eesti-Vene „piiril“, reisidokumendis sünnikoha 
kajastamisega seotud probleemi käsitlemine.

4. Kohapeale tulnud saadikute ja külaliste sõnavõtud.
5. Seto Kongressi otsuste vastuvõtmine.
6. SKVK valimine.
7. SKVK tunnustamised: aasta ema, - isa, - vanaema, - vanaisa, -ettevõtja 

ja ilus kodu.  

Kongress algab täpselt kell 10.00 hümniga ja kestab orienteeruvalt 17.30, 
millele järgneb tänuõhtu. Kongressi saadikute valimise korra ja volikirja 
leiad www.setomaa.ee. Volikiri tuleb täidetuna ära saata hiljemalt 2 okt 
aadressile oie@sarv.ee.
Saadikute registreerimine, kongressi materjalide väljastamine ja 
hommikukohvi pakkumine on kongressipäeval alates 9.00. Kui Sul on 
võimalik, siis palume kongressile tulla seto rõivastes.


