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Hõrna Aare:
„9.10.1921 – 100 aastakka
tagasi I Setu Kongress
Petsereh. 9.10.2021
tulõ kokko XIII Seto
Kongress Verskah.“

Luigasõ Inara:
„Saa-i salada’, õt pasha,
ku tä om viil ka ar’
ilostõt, om lavva pääl
hüä silmäle kaia’.”

Kala Ingrit:
„Oodami konkursilõ

„Pidopits“ valgõ, värmilitsõ 
ja pulgakõistõga koetu

piloga ilosast tettü
asju ja rõivit.“

„9.10.1921 – 100 aastakka
tagasi I Setu Kongress

„Oodami konkursilõ
„Pidopits“ valgõ, värmilitsõ 

ja pulgakõistõga koetu

Tähtsä’ tunnustusõ’ Setomaa turismih 
Väiga’ hüä’ teenusõ’ 
sai’ ökoturismi 
kvaliteedimärgise EHE

SIILAKU LY
EHE märgise projektijuht

22. märdsi õdagu sai’ viis Seto
maa välläpaistuvat turismi
ettevõtjat hüätujotiatõ – 
om minkõ peräst hüvvämiilt 
tunda’, selle õt nuidõ teenus
sidõlõ om ant EHE märgis. Palĺo 
õnnõ, Kirsi Talo Kodomajutus, 
Setomaa Muusiumidõ Verska 
Talomuusium, Setomaa Muu
simidõ Obinitsa Muusium, Too
mõmäe talo kodorestoran Maa
gõkõnõ ja Taarka Tarõ OÜ!

Värskilt sai’ tunnustusõ viil 
Kolga Mõisa Galerii (Harju
maalt) ja Mesi tare kodumaja 
(Tartomaalt) teenusõ’. 

EHE vai Ehtne ja Huvtav 
Eesti om Eesti ökoturismi kva
liteedimärgis, tunnustus vällä
paistuvilõ luudust ja kohalikku 
kultuuriperändit väärtüstä
vilõ turismiteenussidõlõ, midä 
pakva’ maapiirkunnah kesk
konnasäästligult tegutsõva’ 
ettevõttõ’. Õt saia’ märgis, tulõ 
ettevõtjal tõesta’ teenusõ vas
tavust etteant kriteeriumi
dõlõ ja läbidä’ hindamisprot
sess. Hindamiskomisjoni otsus 
vai kolmanda osapoolõ kinni
tüs tege märgisest kliendi jaos 
väärtüsligu kvaliteedimärgise.

Märgise saanu’ ettevõtja’ 
omma’ tennü’ ar’ suurõ tüü. 
Kõik nakas pääle külälisõlõ 
mõtõldõh kujondõt huvtavast, 
sagõhõhe eristüväst ja tävveste 
ummamuudu elämüsest. Maju
tust ehtsäh taloh, koh moro 
pääle joudnu’ külälisõ’ tujo 
nõsõmisõs ja jalasirotusõs edi
mätse aśana karmoška helüde 
perrä saava’ tandsi’ ja peräst 
savvusanna päävä lõpõtusõs 
seto talo aidah korgõ päitsiga’ 
vannuh, kõrdatett sängeh seto 
kombõ perrä saava’ magama 

hiidädä’, võit tõõmõli eräkõr
ralitsõs nimetä’. Kirsi Talo 
Kodomajutusõh säänestmuudu 
ommõgi’... Pääle kerisekivvega’ 
savvusann iho harimisõs, hüä’ 
seto söögi’ kihäkintüses ja suur 
jago vahtsõlõ elolõ avitõt õga
pääväelo jaos vaia minevit asju 
külälisilõ kaemisõs/pruukmisõs 
vällä pant. Pernaasel kunagi’ 
vanaimäle ant lubahus seto kiilt 

ja kombit eloh hoita’ ja edesi 
kanda’ om śooh taloh avvuga’ 
vällä kannõt. 

Seto kombidõ tutvustami
sõs tegevä’ tõõmõli tüüd muu
siumi’. Ku kalendrih õigõ aig 
käeh, andva’ Seto Verska Talo
muusiumi EHE märgisega’ 
pärjat programmi’ „Lihavõõtõ’ 
Setomaal“ ja „Talsipühä’ Seto
maal“ kavvõst tulõjilõ hüä 

ettekujotusõ, kuvvamuudu 
traditsioonilisi pühhi peeti ja 
ku tähtsä’ nuu’ olli’. Ka’ EHE 
Setomaa Muusiumidõ Obi
nitsa Muusiumi seto kultuuri 
opitarõ „Seto rõivihe pand
minõ“ om läbi aastaga pak
tav unikaalnõ võimalus saia’ 
sälgä õigõ’ seto rõiva’ ja kaala 
hulga hõpõkraami. Rõivihe 
pand Setomaa legendaarnõ 
kultuurikandja Sarvõ Õiõ, kiä 
and hulga opitarkuisi, kuvva
muudu nuidõh vanavanõbidõ 
rõivih olla’, istu’ ja astu’ ja kuis 
tohisii olla’.

Seto süük om tiidäki’ uma
ette maailm, mia jääs miilde 
piirkunnalõ väiga’ umadsõ eis
muudu maiguga’, mis kavvõn

dõst tulija jaos vaest eiski’ 
uutmalda’, a siski väiga’ miilt
müüdä om. EHE märgise sai’ 
śookõrd Taarka Tarõ OÜ ja 
Toomõmäe talo kodorestorani 
Maagõkõnõ teenusõ’.

Taarka Tarõ EHE pakett 
„Pliine küdsäminõ Taarka 
Tarõ Köögikõsõh“ ja prog
ramm „Seto süük ja juuk Taarka 
Tarõh“ omma’ mõlõba’ unõhta
malda’ elämüse’ ehtsä Setomaa 
külälislahkusõga’, hulga söögi 
ja joogi ja pererahva huvta
vidõ juttaga’. Pliine tegeminõ 
ḱau hütsi pääl vannamuudu 
ahoh, mia om eis’ üts umaette 
kaeminõ. A programmih „Seto 
süük ja juuk“ paktas palakõisi 
küläpühhi aost – ja kõõ või viil 

külälisi mano kutsu’ – näütüses 
pillimehe, leelokoori, jutusõ
ajaja vai eiski’ seto ülebsootska. 

Söögikultuuri tutvustas ka’ 
Õuruupa piiri veereh Saatse 
saapa takah Toomõmäe talo 
kodorestorani Maagõkõnõ 
EHE märgisega’ teenus „Sõira 
valms tamisõ opitarõ“. Sõir om 
kül’ jo höste tiidä’ süük, a tuu 
valmstaminõ paistus muialt 
tulõjilõ õks väigagi’ müstilinõ 
ettevõtminõ. Ja mõtõh süvvä’ 
lämmind sõira – no kiä’ sis süü 
lämmind sõira? Tulõ vällä, õt 
opitarõh eistett lämmi sõir om 
väiga’ hüä maiguga’, tett koha
ligust söögikraamist, maigu 
tegevä’ viil huvtavabast per
naase keedet „sõirasahvti’“. 

Ütskõik määne om EHEdä 
elämüse miildejääv sisu, 
ühendäs nuid pakvit ettevõt
tit tiidlik läheneminõ kesk
konnasäästligulõ tegutsõmi
sõlõ. Midägi’ olõõi jätet juhusõ 
hoolõs, tegevusõ’ omma’ põh́a
ligult läbi mõtõld. Uma jalajäle 
vähendämisõs kasutõdas eri
nevvi võttit loodussõbralikõ 
puhastus ja mõsuvahendidõ 
kasutamisõst kooni’ päävä
paneele ehitämisõni’.

LEIMA AARNE
Luhamaa Küläselts 

Śoo kevväi om olnu külm ja tuu-
linõ. Iispäävä, 12. aprilli pääle
lõõnal, ku naati Luhamaa külä
maja nulgakivvi pandma, paistu 
päiv ja olĺ  parralt lämmi. Tun
dus, õt ka Ilmasäädjäl olĺ  hüä 
miil, õt kavvaoodõt majaehtüs 
nüüd käeh om. 

Tseremoonjal kõnõli Seto
maa vallavanõmb Kudre Raul, 
küläseltsi puult Leima Aarne 
ja Semuehituse objektivedos
nik Tuvikõsõ Tomass. Kaps
lehe läts mitmit paprit, a panti 
ka Seto rahha, lipukõnõ ni vii
mäne Setomaa aoleht. Aoluulist
hetke olĺ  kaema tulnu ütsjago
külärahvast. Õga miis sai panda’ 
umalt puult tsilgakõsõ müürü
mörti maja kimmüse hüäs.

Huunõh om 155,6 m2 neto
pinda. Poolõh osah om saal, 
tõõsõh poolõh küläseltsi ruum 
üteh vallaaamõtniku tüü
kotusõ ja raamatukogo lainu
tuspunktiga. Tõõsõ kõrra pääl 
om viil üts katusõkambri, mis 
om mõtõld näpotüütarõs.

Külämaja om projektiirnü 
Weidenberg OÜ, ehitäs Semu
ehitus.  Valmis tahetas jouda’ 
sügüses.

Luhamaa külämajalõ panti nulgakivi

Nulgakivi pandminõ
Luhamaa külämajalõ.

Sundelli Harri pilt

Kruusamäe Sirje umah köögih. Setomaa Turismi kogo pilt

EHE märgise saiva’
■ Kirsi Talo Kodomajutus
■ Setomaa Muusiumidõ Verska Talomuusium
■ Setomaa Muusiumidõ Obinitsa Muusium
■ Toomõmäe talo kodorestoran Maagõkõnõ
■ Taarka Tarõ OÜ

EHE märgis
■ EHE märgise vahtsõnõ 

taotlusõ aig om vallalõ 
aprilli lõpuni’. Taotlusõ’
saata’ meiliaadressilõ
ehe@maaturism.ee’. 

■ Märgise kriteeriumidõst 
saat lähebält lukõ’ Eesti 
Maaturismi veebilehelt 
www.maaturism.ee.

■ Hüä ülekaehusõ EHE 
märgisega’ pärjat elämüsist 
and puhkaeestis.ee haljalõ 
reisijalõ suunat veebileht, ka’ 
Eesti Maaturismi kodoleht 
www.maaturism.ee.

■ EHE märgise välläandmist 
koordiniir Eesti Maaturismi
Ühing EASi turismi-
arõnduskeskusõ abil, 
tegemisi rahastas Euroopa 
Regionaalarengu Fond.
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Hüä seto rahvas!
22. märtsil olĺ  timahava Hilana Taarka 165. sün
nüaastapäiv ni tuul pääväl jaati ka Taarka pree
mijit. Ilmadu hüä miil om kittä’ Jäägeri Merlet ni 
muusigapargikõst Hõim. Mõlõmba’ preemia saaja’ 
tei’ midägi säänest, midä saami mõnõ ao peräst 
pitä’ śooao seto kultuuriloomingust. Merca sai uma 
preemia jutussidõ raamadu „Ollipanõhõpõpääle“ 
välläandmisõ iist. A ma taha kittä’ ka Kuusingu 
Toomast, kiä tekḱ vägevä’ pildi’ tuu raamadu jaost, 
ni kokko tulĺ  kõik veiga illos ni hüä lukõ’. Leima 
Matisõ iistvidämisõl kokko saanu Hõim tekḱ uma 
etteastmisõ kuningriigipääväl ni nüüd omma’ nuu’ 
laulu’ ka stuudioh salvõstõt järgi kullõmisõst. Illos.

Vahtsõt loomingut om õks vaia. Setokeeline 
Täheke uut latsi kirätöid ni märgotuisi. Tugõgõ’ 
ummi latsi, õt nä saadasi’ julgõhõ uma kirotusõ, 
joonistusõ Laanõotsa Annelalõ, kiä toimõtas vahtsõ 
setokeelidse Tähekese kokkosäädmisõga. Hüä ette
võtminõ, mia om mõtõld seto latsilõ lugõmisõst ja 
palĺohki seto latsil kokko kirotõt.

Sügüse saa edimätsest Seto Kongressist 100 aas
takka. Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo om nüüd 
arotanu, õt järgmäne kongress tulõgi tuul suurõl 
sünnüpääväl, 9. oktoobril. Usu, õt juubelikongress 
tulõ suurõjoonõlinõ seto rahva kokkotulõk ni mõt
tõtalos. Olgõ’ nüüd virga’ kongressi saadikit valima. 
Õgaüts, kiä tund, õt tahasi’ mi rahva tulõviku osah 
umma toetust anda’, piasi’ laskma hinnäst valli’ 
kongressi saadikust. Ku kinkalgi om määnestki tukõ 
vaia, võtkõ’ ühendüst Hõrna Aarega, küll timä avi
tas tuu saadiku valimisõ ar’ kõrralda’.

Ulaskova tsässon om aastit saisnu tühä ni ütsi
kuna. Nüüd om Koolina nulga selts Kerdti Kaidi 
iistvidämisõl ette võtnu tsässona kõrdategemisõ. 
Tsässon on setodõ hindetiidmisõ üts tähtsä märk 
ni meil tulõ ütehkuuh appi minnä’, õt üts tsäs
sonakõnõ saasi’ jal kõrda ja tsässonahe elo sisse. 
Toetami’ sis ütehkuuh Kaidit! Hüätegevüsest om 
viil palĺo võimaluisi ni tuuperäst kutsu rahvast 
üles toetama ka Setomaa Edendüsfondi. Ku tiiäi 
täpselt, kinkalõ umma rahha abist anda’, sis om 
edendüsfond õkvalt õigõ kotus Setomaa elo tugõ
misõst ni edendämisõst.

Ilosamba kodo konkurss om käümäh. Kaegõ’ 
ümbretsõõri ni avitagõ’ tunnustust jaka’ talodõlõ, 
koh kõrd om au seeh ni perrerahvas om palĺo vaiva 
nännü uma kodo ilosast säädmisõl. Ummi tähele
panõkit saati jaka’ vallavaltsusõ meiliaadressilõ, 
kõik ettepanõki’ om oodõtu’.

Saai kuigimuudu müüdä minnä’ ka koroonatau
dist. Inemistõ arvamisi om õgasagamatsi, a arsti
tiidüsel olõi koroona vasta midägi parempat vällä 
kävvü’ ku kaitsõpookminõ. Ku vähägi tervüs lupa, 
sis kasutagõ’ võimalust ni laskõ’ hindele kaitsõ
pookminõ ar tetä’ – õkva julgõmp om nii. Ma esi’ 
olõ ka tuu süsti ar’ tennü. 

Edenemist ni saldmist meele!

JÄRVELILLI 
REIN, 

ülembsootska

JÄRVELILLI 
REIN, 

ülembsootska

Maaülikuul and ka śoo 
aastak kolmõlõ Setomaa 
inemisõlõ võimalusõ 
välähpuul konkurssi saia’ 
kotus maaülikuuli.
Śoo om hüä uudis.
Joba „Kevade“ fi lmih ülti, 
õt kodomaalõ om vaia 
opnu’ põllumiihi. Opnu’ 
maaelo edendäji om vaia 
ka’ täämbä Setomaalõ.
Kauksi Ülle küüsse 
Tullusõ Kajalt.

Kunas sis nakas pääle kuuh-
tüü maaülikooliga’, õt Seto-
maa noorõ’, kinkõl om suur 
tahtminõ, saasi’ opma minnä’ 
välähpuul konkurssi?

6. augustil 2005 tei’ kuuh
tüülepingu ja panni’ käe ala 
Eesti Maaülikuul (tuulaiga 
Eesti Põllumajandusülikuul), 
Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo 
ja Setomaa Liit (tuulaiga Seto
maa Valdu Liit), koh üts punkt 
ütles, õt ülikuul and Setomaalt 
peri kolmõlõ üliopilaskandi
daadilõ opmisvõimalusõ riigi
eelarvõlitsõl opmiskotusõl ja 
õt nuu’ kandidaadi’ sort vällä 
SKVK ja Setomaa Valdu Liit. 
Teno toolõ kokkoleppele naksi’ 
edimätse’ kol’ nuurt Setomaalt 
opma 2005. aastagal. Vaihhõlõ 
om jäänü’ õnnõ 2020. aastak 
eriolukõrra peräst.

Eesti Maaülikooli vasta
võtuiihkirjuh om olõmah punkt 
38.2, koh om kiräh, õt ülikoolil 
om õigus välähpuul konkurssi 
vasta võtta’ kooni’ kol’ Setomaa 
vallast peri ja vastavõtutingi
musõ’ täütnü’ üliopilaskandi
daati Seto Kongressi Vanõbidõ 
Kogo ja Setomaa Valdu Liidu 
puult tett ettepanõkidõ alosõl. 
Setomaa peritolu alosõl võõ
das välähpuul konkurssi vasta 
üliopilaskandidaat, kiä olõõi 
ant soodustust inne kasutanu’.

Kas tahtjit om olnu’?
Tahtjit om õks olnu’. Huvi

lisi olõõi õgal aastagal üte
palĺo ja erialavalik om olnu’ 

kõikaig erinev, ja muidogi’ ka’ 
ülikooli puult pakutava’ eriala’ 
omma’ muutunu’. Põllumajan
duslikõ erialadõ kõrval om tõi
sigi’ huvtavvi valdkundõ, midä 
hindä ja maaelo arõndamisõst 
noorõ’ saava’ oppi’.

Soovitusõ om aastagil 2005–
2019 saanu’ 38 nuurt. Vähäbält 
16 nuurt om parhillatsõs maa
ülikooli põhioppõ edukalt lõpõ
tanu’. Üts jago nuuri viil opis. 
Hüvvä miilt om tuust, õt kuus 
om saanu’ ka’ magistrikraadi. 
Om opit kinnisvara planiirmist, 
mõtsandust, ökonoomikat ja 
ettevõtlust, maaehitüst, maas
tiguarhitektuuri, tuutmistehni
kat, luudusvaradõ kasutamist ja 
kaitsmist, luudusturismi, mais
maa ja vii ökosüsteeme kaits
mist. Kõgõ inäp om opit maa
majandusligu ettevõtlusõ ja 
fi nantsjuhtmisõ temaatikat.

Määne jago lõpõtanuist 
omma’ jäänü’ Setomaa ja 
seto eloga isitüs?

Keerolinõ üldä’. Hinnäst 
Setomaa ja seto eloga’ köütä’ 
saat mitund muudu. Vähäbält 
13 lõpõtanuist eläs parhilla’ 
Setomaal, mõnõ’ lähkoh. Ma 
usu kül’, õt nä kõik omma’ Seto

maa ja seto eloga’ mäntselgi’ 
moodul köüdet. Ku näil tuukõrd 
opma minneh oll särä silmih ja 
Setomaa süämeh, sis vaivalt õt 
tuu kohegi’ om kaonu’.

Kiä’ omma’ śoo kuuhtüü 
Setomaa-puulsõ’ vedosnigu’?

Setomaa puult om Seto Kong
ressi Vanõbidõ Kogo, Setomaa 
Liit, Setomaa vald, Seto Insti
tuut, Kuningriigi Kroonikogo.

Kuis nuuri vällä sorditas?
Huvilisõ’ piat silmä pääl 

hoitma katõl aśal. Kõgõpäält 
tulõ kaia’, kunas Eesti Maaüli
kuul sisseastmisõ sooviaval
duisi vasta võtt, selle õt om vaia 
esitä’ avaldus kuuli. Avaldusõ 
esitämisõ aol saat ar’ märki, õt 
nuur plaan taotlõda’ Setomaa 
stipendiummi. 

Tõõsõs tulõ kaia’, kunas tulõ 
esitä’ Setomaa Liidulõ ja Seto 
Kongressi Vanõbidõ Kogolõ 
sooviavaldus, selle õt Eesti 
Maaülikuul arvõstas stipen
diumi andmisõl SKVK ja SL 
soovtuist.

Kunas välläsortmises lätt?
SKVK ja SL piät 12. juulist 

kandidaadi’ ar’ esitämä. Par

hilla’ olõõi viil täpset kuu
päivä pant, a arvada’ mi ooda 
avalduisi juuli edeotsah ja 
kokkosaaminõ kandidaatõga’ 
om kunagi’ 5. juuliga’ nakaval 
nädälil. Mi avalda tiidäandmisõ 
järgmätseh lehenumbrih.

Midä piässi’ nuur, kel sedä 
juttu lukõh silm särämä 
lüü, tiidmä ja kuis ette 
valmstama?

Jutuaamisõl hinnatas inne
kõkkõ kandidaadi innitsit tege
misi kodonulgah, huvitatust ja 
tiidmisi uma kodokotusõ elost 
ja kultuurist, valmisolõkit osa
lõda’ kohaligu elo edendämisõh 
ja seto organisatsioonõ tüüh.

Nuur pias läbi mõtlõmma, 
mille tä taht tuud valit eri
alla oppi’, midä and tuu eri
ala tälle hindäle ja kuis tä näge 
umma tulõvikku Setomaal. Pias 
ḱauma ja kaema vallatsidõ sil
miga’ Setomaad – midä huvi
tavva Setomaal om ja määne 
võisi’ Setomaa olla’ tulõviguh. 

Nuur võisi’ kokkosaami
sõl kõnõlda’ hindäst, ummist 
tegemisist Setomaal, minkõst 
tä huvtõt om. Komisjoni liikmõ’ 
piat arvu saama, õt noorõl 
silmä’ palasõ’.

Laul om mõtõh ja helü. Ku 
olõõi mõtlõjit, olõõi mõttit, 
sis saaai olla’ ka’ hellü, olõõi 
laulu. Kõik olõs ku väiga’ prosta. 
Mille tuust kõikaig kõnõlda’? 
Saat kokko ja laulat, a mi jo 
tõist aastakka elä tõistmuudu, 
elä üttepiteh väiga’ lähkoh, võit 
kõik sõbra’ ja sugulasõ’ kutsu’ 
nõna ala lavva pääle, a tõistpi
teh omma’ kõik keeletült kav
võh. Mi saaai inäp nõnnapi
teh kokko sosśotamma ja lapa-
tamma, ütehkuuh ilotamisõst 
tasooi mõtõldagi’. Laul taht 
õks naisi hulka, näiokõisi parki, 
ku kokko saaai, sis laulukõist 
olõõi, sünnüüi tehnika laulu 
keskpaika.

Leelokõnõ, laulukõnõ kan
nahtas ja uut lauljit, ilosõnnu 
iskjit. Vaest tuu sääne saisa
husõh olõminõ om minkõgi’ 
jaost hüä, and meele aigu tagasi 
mõtõlda’ ja arvu saia’, kuis meil 
tõõnõtõist om vaia. Tunnõt, õt 
ku kalli’ omma’ kõik umadsõ’ ja 
oodõt lähebä’ sugulasõ’. Mi saa 
ka’ tiidä’, kiä om tennü’ õnnõ 
hüvvä näko, a kiä om tõõmõli 
süämega’ sõbrakõnõ.

Õga aastagaga’ mi opi midägi’ 

ja samah ka’ unõhta. Meil om 
katskol’ kuud suvõlämmind ja 
valgõt aigu, minkõ joosul vaia 
kõik pümme ja külmä ao mõttõ’ 
ja plaani’ läbi tetä’. Minevä aas
taga oll plaan, olli’ kuupää
väki’ paika säet, õt hõigada’ 
kokko leelolaulu kokkosaa
minõ nimega’ leelokonverents, 
a tuu jäigi’ õnnõ mõttõplaanist. 
Tahtsõ õks vannamuudu kokko 
saia’, kõnõlda’, arota’, laulta’, 

tandsi’, a toolõ tõmmas taud 
joonõ pääle. No’ sis vahtsõnõ 
aastak, mia om pia samasääne 
ku mineväaastaganõgi’. Oll kül’ 
mõttõpujakõnõ, õt saami kokko 
tüülaudu takah ekraanijutata
misõ muudu. Arodi ummi lähe
bitsiga’, õt tehnilitsõlt mi saasi’ 
tuuga’ kõrda, kukki’ sis jääsi’ ar’ 
hingelinõ üteholõminõ. Ja jäti 
parhilla’ ekraanikonverentsi 
pidämisõ maaha. Höörüdi 
hoops Kuutma Kristiniga’ kon
verendsimõttõkõist ütsildõ ja 
tõisildõ ja sündü sääne mõt
tõplaanikõnõ, õt hõika leelo
laulu huvilitsõ’ üttekokko 
augustih vai ku taud lupa, sis 
septembri edeotsah kas Seto
maalõ, Tartohe vai Talinahe.

Śoo aastaga suvitsõl aol täks 
om pia õgal nädälipääväl mää
negi’ kokkokorjuminõ, õt kõik 
talvidsõ’ kuuholõmisõ’ ar’ pitä’. 
Kõigil meil tulõ naada’ sortma, 
õt kiä kohe lätt, kinkõl minkõ 
poolõ süä inäbä kisk, kinkõ hing 
midä himostas. Aig om sääne, 
mii’ olõõi minkõhki’ süüdü. 

Seto Leelotarko Kogo kuuh
tüüh Tarto Ülikooli kultuuri
tiidüisi instituudi, Seto Kultuu

rifondi ja Setomaa Muusiumidõ 
Obinitsa muusiumiga’ kõrral
dasõ’ seto leelokonverentsi, õt 
saasi’ tulla’ kõik, kinkõ jaost om 
seto lauluilm süämeh ja hingeh 
ja tahasi’ hoita’ immiimmikeisi 
laululist ello ka’ täämbätseh 
pääväh eishindäh, ja õt laul 
lääsi’ edesi mi vahtsidõ kasvu
kõisi piteh. 

Kokkosaamisõl säntse’ kõnõ
lõmisõ’ ja arotamisõ’: Midä 
tähendas UNESCO nimeki
räh olõminõ? Kas nimekiräh 
olõkist om seto leelolõ mää
nestki’ api vai tukõ? Vai om kõik 
höste? Midä oodõtas? Midä 
pias praavtamma? Kiä saasi’ 
vai võisi’ avta’, õt edesi looh
kabalt minnä’? Mia om leelo 
täämbätsel pääväl? Kuis leelo 
kiil ja helü om aoh tõistsaga
matsõst lännü’? Leeloparkõ 
murrõ’. Seto kiil ja miil. Latsõ’.

Kiä’ tundva’, õt näid seto 
leelo pututas ja tahasi’ śooh 
kokkosaamisõh olla’, sis võisi’ 
jo no’ mullõ tiidä’ anda’ (5625 
2788, oie@sarv.ee), sis mi saa 
naada’ jo kuuh plaanõ pidämä, 
õt kuvvamuudu augustih vai 
septembrih kokko korjuda’.

SARVÕ ÕIÕ

Seto leelokõnõ, uma laulukõnõ

Maaülikuul uut opma

Eesti Maaülikooli päähoonõh. Pariku Ilme pilt
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9.10.2021 tulõ kokko
XIII Seto Kongress 
Verskah

HÕRNA AARE
Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo
päävanõmb

100 aastakka tagasi 9. ja 10. 
oktoobril peeti Petseri liinah 
I Setu kongress. Sinnä’ saadõti 
valdust saadiku’, Lobotka val
last olle 22, Petseri vallast 39, 
Pankjavitsa vallast 44 saadi
kut, külälisi om kirjä pantu 20. 
Kokko sis saadikit üle Setomaa 
105. Villem Ernits üteĺ  kong
ressi pääväl õt: „Setu kong
ressi ülesandõ’ omma’ suurõ’. 
Taa piat uma sõna ütlemä kõigi 
setu elo küsümüisi kottalõ. Taa 
piat setudõlõ saama uma Asu
tavast Rahvuskogost.“ 

I Setu Kongressil kõnõli’ 
Petserimaa vaimuliku’, kooli
oppaja’, aamõtimehe’, seto rah
vast nõsnu’ iistvõtja’. Kong
ressi esimehest valiti Semjon 
Duplevski, seto muudu üteldeh 
Simaski Seenka. Seto elo küsü
müisist olle kimmähe arotami
sõl maiõ kruntiajaminõ, põllu
miihi seltse tegeminõ, väär
nimmi pandminõ, koolimaio 
ehtäminõ ja sääl koolitarkusõ 
andminõ, kutsõkuulõ tegeminõ, 
seto kerigukogoduisi kõrralda
minõ, usuoppusõ tunnõ kuu
lõhe säädminõ, raamatuko
godõ tegeminõ, karskusõ pidä
misõ aamõtnikõhe ni rahvahe 
joudminõ, nelä Petserimaa 
valla jagaminõ seto ni vinne 
rahva valdust.

Hõigati vällä, õt pia saa 
olõma muuseum, kohe koŕatas 
kokko kõik vana ilo, mis om viil 
rahval käeh. Lähembil aastagil 
lubati pitä’ setu laulupido ni 
peeti tarviligust käuma panda’ 
setudõ aoleht.

Leheh kirotõdi pääle kong
ressi: „Kokko võttõh tulõ 
tunsta’ kongress tävvelistõ 
kõrda lännüst! Avalikust tulli’ 
palĺo’ setudõ tahtmisõ’ ja hädä’, 
märgotõdi tulõva elo üle ni tetti 
palĺo tähtsit ni mõjosit otsusit.“

Kongressi otsusist saiõ 20 
aastaga tettüs maiõ kruntiaja
minõ, väärnimmi pandminõ, 
koolimaio ehtäminõ, laulu
pidodõ pidäminõ, seto ja vinne 
valdu tegeminõ, seto ja vinne 
kogoduisi eräle kõrraldaminõ. 
Luhamaa nulk võeti ar’ Pet
seri maakunnast ni arvati Võro 
maakunna sisse. Osadõ kong
ressi otsusidõga saadi kõrda 
kipõlt, osadõga läts pia terve 
Eesti aig ar’. A kõigi naidõ 
tähendüs Setomaalõ ja setodõlõ 
om ilmkistumalda suur ni mõo
tas meid viil täämbätsel pää
välgi. Muuseumit ja seto aoki
rändüst joudas elolõ herätä’ 
1940. aastagast.

1922 ja 1934 rahvalugõmisõl 
15 000 inemist märge’ hinnäst 
setost, Petseri maakunnah elli 
60 000 inemist. 

1934. aastagal tulle Petserih 
Aia uultsah Kaitsõliidu majah 
kokko Eesti Haridusliidu kõr
raldusõl viil ka Petserimaa 
Eesti (II Setu) kongress. Rah
vast olle kokko tulnu 450 ine
mist, kohal olli’ korgõ’ Eesti 
riigi mehe’, riigikogo esimiiss 
Kaarel Einbund ja kaitsõväe 

juhataja Johan Laidoner. Kong
ress  alostu kell 10 hummogu ni 
lõppi kell 9 õdagu. II kongres
sil üteĺ  riigikogo esimiiss: „Setu 
piat saama eestläsest, tävvelid
sõst riigikodanikust.“ 

Śoo kongress olle inämbä jo 
tuujaost, õt anda’ tiidä’, midä 
riik setodõlt uut ni taht. Kong
ressi lõpõtamisõl nii riigikogo 
esimiiss ku kõnõlõja’ ütli’, 
õt uskva’ kongressi tüü vilja 
kandvat ni lubati lähembäl 
aol kokko saia’. Lähembät aigu 
löüdäs, lähembät aigu tulõs, 
tulle üleilma tormahhus ja hädä 
 maiõlõ ni rahvilõ.

1944. aastagal Petseri maa
kund jaeti kattõ jakko: suurõmb 
jago Pihkva oblastihe, vähämb 
Eesti NSVhe. Tuu vähämb jago 
jaeti viil poolõst Põlva ja Võro 
rajooni vaihhõl.

Väärnime’ jäie’ kätte, maa 
võeti käest, rahvas liiku rassõ 
elo peräst ar’ muialõ, kooli’ 
panti aigupite kinni. Petseri
maal mõlõmbal puul Seto 
müürü eläs parhilla’ kokko 
21 000 inemist. 2011. aastaga 
rahvalugõmisõ perrä 12 500 
setost eläs suurõmb jago Eestit 
pite lajah, kõkõ suurõmb setodõ 
arvuga liin om Tarto.

Ao’ saiõ’ jälki tõõsõst, tulli’ 
heränemisõ’, tulli’ vabadusõ’, 
tulle miilde palĺo asju, mis olle 
poolõlõ jäänü. Halgaht miilde, 
õt kullatsõl Eesti aol peeti seto 
kongressi.

1993. aastagal võeti ette Seto 
Kongressi valimisõ’, III Seto 
Kongressilõ 9.10.1993 Vers
kahe joudsõ kohalõ 105 saa
dikut, kiä’ esindi’ 72 seto küllä 
ja liinuh elävit setosit. 72 aas
takka peräst I Setu Kongressi 
saadi III Seto Kongressil jälki 
kõnõlda’ setodõ ja Setomaa 
murrist ni säädä’ suurõmbit 
tsihte tulõvast aost.

Kõgõ ja õga Seto Kongressi 
murrõst om olnu Petseri poolõ 
pääle käumisõ kõrraldus. Õgal 

kongressil omma’ saadiku’ olnu’ 
murrõh vanõmbidõ mano, ker
kihe ja surnuaidu, ummi talodõ 
mano päsemisõ raskustõ peräst 
ni tuust õks ja jälki kõnõlnu’.

Nii nigu I kongressilgi olle 
jälki pääle 72 aastakka teemast 
maa ni vara kõrraldamisõ kipõ 
tarvidus Setomaal.

Ku I kongressil olle murrõst, 
õt seto’ mõistai eesti kiilt nii 
kõnõh ku kiräh, mõistai lukõ’ 
õga kirota’, sis Hao Paali üteĺ  
72 aastaga peräst: „Seto keele 
pruukminõ om täämbätsel 
pääväl nii ahtakõsõst jäänü, 
õt om joudnu piiripääle, kost 
nakas keele häöminõ.“ Tuu
jaost, õt seto kiil jääsi’ ello, 
otsustõdi kongressil lubada’ 
ja tukõ’ seto keele kõnõlõmist 
aśaajamisõ keelenä Setomaal, 
anda’ vällä setokeelitsit raa
matit, seto keele osa tetä’ suu
rõmbas nii kohalikuh ku Eesti 
raadioh, televisioonih ku aoki
rändüseh, säädä’ sisse seto kul
tuuri oppamisõ fond nii Seto
maal ku muial elävidõlõ seto
dõlõ, luvva’ tiidüslikõ ku prak
tilisi uuringidõ jaost VõroSeto 
Instituut, alostada’ Seto rah
vuspargi luumisõga, küssü’ riigi 
tukõ seto muuseumilõ.

Nii nigu 72 aastakka tagasi 

olle haridus ja kooli’ kongres
sil arotamisõl. Kongress üteĺ , 
õt tohei laskõ’ parhilla’ eloh 
olõvit kuulõ kinni panda’ ni 
tulõ tugõda’ kodolähkoh olõ
vidõ algkuulõ tegemist, kokko 
säädä’ seto keele ja kultuuri 
oppamisõ kava ni naada’ tuu 
perrä oppama kõigih Seto
maa koolõh, tugõda’ Setomaa 
kuulõ kuuhtüüd ni Setomaalt 
peri nuuri opmist korgih koo
lõh. Tugõda’ tulõ näide taga
situlõmist Setomaalõ tüühü ja 
elämä. Ni kõkõ lõpust otsus
tõdi, õt om vaia vahtsõst tüühü 
säädä’ keraamika ja kunstikuul 
Võmmorskih.

Vabariigi Valtsusõlõ panti 
ette tetä’ Petseri maakund Eesti 
poolõ pääle, kõrraldada’ aoluu
lidsõ Petserimaa kõigilõ alali
si lõ elänikõlõ vaba liikuminõ ni 
avtada’ lahendada’ kõik murrõ’, 
mis Seto müürü peräst mõlõm
bal puul inemisil omma’. 

No’ om täüs saanu inim
põlv noist tsihte säädmisõst 
Verskah 1993 sügüse, śoo aas
taga saa täüs 30 aastakka Eesti 
Vabariigi taastamisõst, pia om 
käeh 80 aastakka Setomaa ja 
Petserimaa katõst jagamisõst, 
timahava saa 100 aastakka 
I Setu Kongressist. Kõrra perrä 

pidi XIII Seto Kongress olõma 
2020. aastaga 9. oktoobril Vers
kah. Taud naaś pääd nõstma 
ni Seto Kongressi Vanõmbidõ 
Kogo otsust́ tougada’ aastak 
edesi kongressi kokkosaamisõ. 
Kongressi asõmõl peeti Seto 
Kongressi tsõõriklaud arvutih 
ni vähämbä rahvaga Obinitsah 
seto seltsimajah. 

Perrä saa kaia’ : www.seto
maa.ee/kogukond/setokong
ressitsooriklaud09102020.

Seto Kongressi Vanõmbidõ 
Kogo om otsustanu ja and seto 
rahvalõ tiidä’:

1. XIII Seto Kongress tulõ 
kokko 9. oktoobril 2021. aasta
gal Verskah kultuurikeskusõh. 

2. 9. oktoobril peetäs meeleh 
ka 100 aastakka I Setu Kongres
sist ni tetäs näütüs “100 aas
takka Seto Kongresse”.

3. XIII Seto Kongressi saadi
kidõ valimistõst om aigu koon’ 
1. oktoobrini 2021.

Läbi arvuti om tettü ja tetäs 
viil märgotamisi „Seto ja Seto
maa 30 aastaga peräst, aasta
gast 2051“. XIII Seto Kongres
sist piat 30 aastaga kava valmist 
saama, tuud arotadas kongres
sil, hääletädäs läbi ni hõigatas 
vällä.

Paar pallõmist setodõlõ Seto

maal ja üleilma: olgõ’ võrksa’ 
saadikit valima, õt meid korjusi’ 
inämbä ku I ja III Seto Kong
ressil. Kiä saadikust tahai vai 
saai, a taht kullõlda’ ni sõnna 
sekkä üldä’, säädke’ õks hinnäst 
9. oktoobril 2021 Verskahe Seto 
Kongressilõ.

Ku teil om küüssü’, arvada’, 
üteldä’ Seto Kongressi kotsilõ, 
seto rahva rõõmõ ni murridõ 
kotsilõ, sis ma paku teele vällä 
säntse’ kotusõ’:

1. Silmäke’ Facebookih: üle 
ilma seto www.facebook.com/
groups/631467394137516.

2. Silmäke’ arvutih: www.
setomaa.ee/kogukond/seto 
kongress.

4. Kirotagõ’ Setomaa lehele.
5. Kirotagõ’ mullõ aare@

setomaa.ee vai kõlstagõ’ +372 
5622 2348.

6. Paprõkirä’ saatkõ’ mullõ 
65301 Kesktänav 20, Võru maa
kond, Setomaa vald.

Hao Paali ütelüse perrä „Seto 
kiil suuh, märksä miil pääh ja 
kimmäs usk süämeh – nii elämi 
ka hummõn edesi“.

Śoo om vähäne jago tuust, 
mis 100 aastagaga om Seto
maal tõõsõst saanu.

Hüä seto rahvas Setomaal, 
Petseri poolõ pääl, Sibiräh, 
Eestimaal ja Eestimaa liinuh, 
valigõ’ augusti ja septemb
rikuuh hindä siäst XIII Seto 
Kongressi saadiku’. Seto Kong
ressi Vanõmbidõ Kogo liikmõ’ 
tahtva’ tulla’ Talna, Tarto, Võro, 
Põlva ni tõisi liinu ja maa
kotsidõ setodõ mano, kohe 
näid kutstas, õt kõnõlda’ XIII 
Seto Kongressi tegemistõst ja 
arotamisist. 

Seto’ ja setomiilse’ inemisõ’, 
tulgõ’ ka ilma toolda’, õt saadi
kist olõt valit, 9.10.2021 Seto 
kongressilõ! Arotami, mis om 
meil õnnahhanu ja kõrda lännü 
ni minkõga om kõhnastõ ni 
midä mi kõik kuuh seto rah
vana saa üteh tetä’.

9.10.1921 – 100 aastakka tagasi 
I Setu Kongress Petsereh

I Setu Kongress Petsereh 9. ja 10. oktoobril 1921.  Lausingu Kristjani pilt Matvei Arvi kogost

Seto Kongressi saadkidõ valimisõ kõrd
■ Seto Kongressi saadk – vähäbält 16-aastaganõ 

seto ineminõ vai aoluulisõ Setomaa elänik, 
kiä taht olla’ algataja ni osalõja Setomaa jaost 
tähtsidõ küüsümüisi otsustamisõ man.

■ Saadku valija – vähäbält 16-aastaganõ seto 
ineminõ vai aoluulisõ Setomaa elänik. Õga valija 
saa anda’ uma helü õnnõ ütele saadkulõ.

■ Seto Kongressi saadk saa olla’ organisatsiooni, 
ettevõttõ vai külä esindäjä vai ütsikkandidaat. 
Organisatsiooni/külä esindäjä. Uma esindäjä’ 
saa esitä’ Seto Kongressi saadkust õga Setomaa 
külä, Setomaa organisatsioon, ettevõtõ’ vai asutus, 
Setomaa kuul, kohalik umavaltsus, ühendüs, 
seldsi’, leelokuur ja välähpuul Setomaad setodõ 
seldsi’, leelokoori’ ja organisatsiooni’.  
Ütsikkandidaat. Kongressi saadkus saa esitä’ isiku, 

kiä esindä-äi üttegi organisatsiooni, a kinkõl om 
vähäbält viie saadku valija alakirotus.

■ Saadku volikiri tulõ täütä’ Seto Kongressi 
Vanõbidõ Kogo puult etteant vormih 
(Lisa 1, vaata https://www.setomaa.ee/
kogukond/xiii-seto-kongress) ja tuul piat olõma 
organisatsiooni, külä, ettevõttõ esindüs- 
õigusõga’ isiku alakirotus vai viie saadku  
valija alakirotus.

■ Valitu saadkidõst tulõ anda’ tiidä’ Seto Kongressi 
Vanõmbidõ Kogolõ 1. oktoobrist 2021 aadressil 
info@setomaa.ee.

■ Volikiri tulõ saata’ digiallkirjuga kõgõ ildampa 
8. oktoobrist 2021 aadressil info@setomaa.ee 
vai tuvva’ paprõ pääl allkirjuga 9. oktoobril 2021 
Seto Kongressi alostusõst Verska kultuurimajja.
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Imäkeelepääväl keelest 
mõtõldõh mõtli tuust, 
mia olõs võinu’ olla’. 
Näütüses sis, ku Irboska 
lähkoh olõs elänü’ 
hulga seto perrit. 

AABRAMSI VAHUR

Ma mõtli, ku tuu olõs säänest
muudu olnu’ innesõta Eestih. 
Tuulaiga elli seto perrit tuuh 
nulgah harvakutti.

Jakob Hurda ḱaumisist pääle 
om eesti uurjit sinnä’ õks tõm
manu’. Säält om nii ku mää
nestki’ imeht otsit, vastust 
küüsümüsele, midä om rassõ 
sõnno sisse panda’. Ku kujot
lõda’ kohegi’ Setomaalõ müü
tilist „Kalevala“ maastikku, 
sis Irboska kõlbasi’ tuu jaost 
kõgõ parebahe. Hoops pare
bahe ku näütüses Pihkva järve 
pikk ja suur soinõ viir uma 
tindi kuivatusahjaga’, ummi 
lootskidõ ja lotjõga’. Rahval, 
kiä sääl om elänü' ja kedä om 
balti säkslaisiga’ kuuh sibula ja 
kalavindläisis nimetet, olõõi 
eestläisi silmih vaest väiga’ 
hüä kuulsus olnu’. Arvada’ või, 
õt Pihkva järve lähkoh elä
vit setokõisi olõõi vindläisist 
kavva aigu lahuh peetki’.

Irboska ümbruskunnaga’ om 
tõisildõ, sääl om tundmaldat ja 
ka’ põnõvust inäbä, säälse paa
sõdsõ ja kuntligatsõ maastigu 
kottal heĺos legende sinist und
sõht, nuist kotussist kõnõlõsõ’ 
vana’ ürigu’. Hanno Kompus 
om uma 1939. aastagal vällä 
ant reisijuhih „Maaliline Eesti“, 
mia oll arvada’ mõtõld herä
tämmä kodomaist kultuuri
turismi, andnu’ Irboska lähkoh 
vanah Mõla keriguküläh ava
nõvast vaatõst lummava, imp
ressionistligu kirjeldüse ja vas
tandanu’ tuud kirjeldüse lõpuh 
Rõugõ maastigulõ: „Suurus ja 
tõsidus laotusõ’ üle tuu laja oro. 
Rõugõ om romantilinõ ilopilt, 
Irboska heroilinõ eepos.“ [1]

1921. aastaga sügüse võti’ 
Petseremaal nuu’ seto’ ja vind
läse’, kinkõl tuuni’ aoni’ viil 
olõõs perrenimmi, hindäle 
perrenime’, ja nuu’, kiä’ uma 
vana perrenimega’ olõõs rahu, 
vaeldi’ tuu vahtsõ vasta. Irboska 
vallah vidi perrenimmi pand
misõ komisjoni tüüd Villem 
Ernits. Tä oll „ristjidõst“ ainu
mas filoloog ja saadõti valda, 
koh setokõisi elli kõgõ veidebä. 
Uma 1921. aastaga kogõmuisi 
päält kirot Ernits Irboska valla 
setokõisist artikli „Seto rahva 
vindläisis muutuminõ (vinnes

tüminõ) innitseh Irboska val
lah“, mia ilmu 1924. aastagal 
„Seto lugõmiku“ tõõsõh jaoh 
„Kodotulõ“. [2] Teno Ernitsa 
tüüle sai vana Irboska valla kül
list laebalt tuntus ja aopikku 
märgilitsõ tähendüse suur Kuu
sinitsa külä, mia oll Hurda and
midõ perrä olnu’ 1886. aastagal 
viil seto külä, a koh 1921. aas
taga sügüse võtt õnnõ üts pereh 
seto (eesti) perrenime (tuu oll 
Saar). Umah artiklih lugi Ernits 
üles 19 vinne küllä, minkõ man 
tä arvas, õt tegemist om innit
sidõ seto külliga’. Ja pand 
tähele vinnestümisõ märke 
viil mitmõh seto küläh. Kuu
sinitsast kirot Ernits viil aoki
rändüsehki’, [3] timä arvami
sõst sai Eesti aamõtligu keele 
ja kultuuripoliitika jago. [4] 
Säänestmuudu, kuis läts tsaa
riaol Kuusinitsah, kinnütedi 
säältpääle, või minnä’ õgal puul 
Setomaal muialgi’ ka’ eissaisva 
Eesti aol, ku vinne mõotuisilõ 
otsustavalt vasta naataai.

Irboska vallah elli setokõisi 
tuulaiga suhtõlisõlt ja abso
luutarvudõh veid́o. Küllih, koh 
inemisõ’ hinnäst pei’ setokõi
sist (sääntsit külli oll valla pääle 
19–20), võõdõti 1921. aastagal 
ka’ seto (eesti) perrenime’. Kõi
gih perräjäänü’ Irboska valla 
küllih võõdõti vinne perre
nime’, õnnõ siihsääl löüdü 
vinne küllihki’ ütskit seto 
(eesti) perrenimmiga’ erändit. 
Ja mõnõl puul oll viil ütskit läti 

ja säksa perrenimmi võtjit.
Huvtav om kaia’, mäntse’ 

nime’ tuulaiga Irboska valla 
vinne külli inemisilõ sai’. Kiri
väh loeteluh, kohe mahtu moe
nimmi hulga inäbä ku setokõisi 
vahtsidõ nimmi sekkä (tuul
aiga olli’ Petseremaa vindläisi 
siäh populaarsõ’ nime’ näütü
ses Smirnov, Malinin, Koltsov, 
Lebedev, Vinogradov jt), paistus 
vällä punt nimmi, minkõ alo
sõs om määnegi’ etnonüüm. Õt 
tegemist om soomõugri rah
vidõ nimmiga’, sis või inäp 
vähäp kindla olla’, õt nuu’ 
nime’ om Irboska maie pääl 
tsilgutanu’ Villem Ernits. Kiä oll 
ainumas filoloog Petseremaal 
tuulaiga saadõtuisi kokko viie 
perrenimmi pandmisõ komis
joni liikmidõ siäh (terve Petse
remaa pääle oll komisjonidõh 
liikmit katskümmend). Ja kiä oll 
ka’ hõimuliikmisõ aktivist.

Nii õt koh hätä näet laita’, 
sääl tulõ’ ja avta’. Irboska valla 
vinne küllih panti 1921. aas
taga sügüse järgmätse’ soo
mõugri rahvidõlõ näütävä’ 
perrenime’: Karelin, (Карелин), 
Mordvinov (Мордвинов), Ost
jakov (Остяков), Tšermis
sov (Чермисов), Vengrov 
(Венгров), Vepsov (Вепсов), 
Vogulov (Вогулов) ja Votja
kov (Вотяков). Nuu’ nime’ 
näütäse’ kaŕalastõlõ, mord
valastõlõ, hantõlõ (ostja
kõlõ), maridõlõ (tšeremissele), 
ungarlaisilõ, vepslaisilõ, man
sidõlõ (vogulidõlõ) ja udmurd
õlõ (votjakõlõ). Ja om rassõ 
usku’, õt siih oll tõtõsõ tege
mist perriga’, kinkal olliki’ vas
tava rahva juurõ’. Nuu’ nime’ 
võõdõti katsah Irboska valla 
vinne küläh: Salavjeh, Kräko
vah, Borsevitsah, Lessitskoh, 
Goruškah, Samogiljeh, Lukih 
ja  VäikoMiltsah. Üttegi’ nuist 
küllist Ernits uma setokõisi vin
nestümisõst kõnõlõvah artiklih 
nimetääs. Tegemist pidi olõma 
hariligõ vinne külliga’.

Rassõ om üldä’, mia tuu kõik 
oll. Kas filoloogi vikur vai tõõ
mõli tahtminõ nimekandjil nii
üldä’ tiidlikkust nõsta’, näile 
vaest veid́o süämetunstusõlõ 
kopta’, ärgitä’ nuid ummi juuri 
avastamma, kas vai kunagi’ 
tulõviguh.

Tuu oll tsilk mereh, kokko 
võõdõti Irboska vinne küllih pia 

1500 erinevvä perrenimme. A 
muidogi’ oll tegemist umma
muudu tsilgaga’.

Ja etnonüümilisi nimmi oll 
Irboska vallah 1921. aastagal 
võõdõt vinne perrenimmi siäh 
raasakõnõ viilgi’. Läänemere
suumlaisilõ näütäs katõh küläh 
võõdõt Tšuhnov (Чухнов). 
Uurali kiilkunda kuuluvi dõlõ 
samojeedele näütäs perre
nimi Samojedov (Самоедов). 
Viis perrenimme näütäse’ mit
te-soomõ-ugri rahvilõ: Baškir 
(Башкир), Japonets (Японец), 
Japontsev (Японцев), Tsõga
nov (Цыганов) ja Tungusov 
(Тунгузов).

Ku panda’ nuidõ kõrvalõ per
renime’, mia’ samal aol sai’ Pet
seremaal seto’, sis samasää
nest om nätä’ mõnõdõh muialt 
Eestist üle võõdõt kotusõnim
mih vai nuidõ tulõtisih. Säntse’ 
omma’ näütüses Ellakvere, 
Harju, Jõgeva, Kallaste, Karula, 
Orissaar, Põltsam, Rakveer 
(peräst Rakver), Reola, Ruhno, 
Räpin, Saaremaa, Sangaste, 
Toomemägi, Tumala, Ulila ja 
Ülenurm. Ja vaest om nuid viil 
peotäüs. Palĺo nuid olõõi ja nä 
olõõi ka’ tüüpilitsõ’. Nii nigu’ 
soomõugri rahvidõga’ köüdet 
perrenime’ Irboska vallah, olli’ 
nuuki’ täks päämätselt määrät.

Setomaa elänikõ muu Ees
tiga’ lõimimisõ võidsõ’ “seto
kõisi apostli’”, nii ku perre
nimmi komisjonõ liikmõ’ eis
hinnäst mõntkõrd mäntsegi’ 
uhkusõga’ kutsõ’, säntsidõ 
perrenimmi kaudu olla’ täüde 
veenü’ kül’ kõigildõ hüäsuuv
ligult, a vaest om tuud muudu 
nimmi kandjidõ siäh tulnu’ 
peräst ette ka’ identiteedilist 
pääldäolõkit. Setomaalt om 
viimädse saa aastaga joosul 
muialõ Eestihe lajalt vällä rän
nät, minkõlõ om huugu andnu’ 
Petsere maakunna kaotaminõ. 
Ja nuih oludõh om perreperimüs 
mõntkõrd väigagi’ tuhmunu’, 
mõntkõrd ka’ kaoma lännü’. 
Kuvvamuudu ühendä’ uma
vaihõl tiidmist tuust, õt oldas 
peri Setomaalt ja kandas samal 
aol perrenimme Saaremaa? 
Kas kanda’ Talinah laulupeol 
seto vai saarlasõ rahvarõivit?

Tuu üle, õt Setomaa kotusõ
nime’ omma’ sagõhhõhe vin
neperätse’ ja nuist om lääne
meresoomõ sugõmit rassõ 

löüdä’, om nurisõt palĺo. 
Innesõta Eestih tetti katsõht 
Setomaa kotusõnimmi eestistä’, 
a vahtsõ’ kotusõnime’, mia’ van
nuga’ väiga’ olõs samasääntse’, 
võõdõti õnnõ mõnõ’ ütsigu’ lae
balt kasutusõlõ. Kiä’ mälehtäs 
viil, õt Podmotsa küläst pidi 
saama Parve külä, Velnä küläst 
Välja külä, Petserest Kalevilinn 
jne. A Lõkova küllä om Oja veres 
nimetet perästpoolõgi’ mit
mõl kõrral. Jakob Hurt midägi’ 
ümbre nimetä’ proomiis. Timä 
märkmidõ seeh, mia tä 1886. 
aastagal uma Setomaareisi 
aigu tekk, om nätä’, õt tä otsõ 
võimaluisi kokko panda’ seto
kõisi kotusõnimmi hinnäst 
eestläsenä määrätlevä maa
rahva kotusõnimmiga’. Hurt oll 
siih peris hüä märgoga’ ja arvas 
näütüses, õt Pankjavitsa vallah 
seto külä Ugaŕova nimi näütäs 
ugalaisilõ [5] … ja tunstas sää
nestmuudu, tulõs no’ muidogi’ 
mano panda’, mustitsõst arva
musligust LõunõEesti ütisü
sest aol, ku Setomaa olõõs 
viil sukugi’ „vilets Vinne viir“, 
nii kuis Räppo Jaan luulõtusõh 
mõniaig ildaba, 20. saandi ede
otsah, om ülnü’. 

Ma tiiääi, kuvvamuudu 
tuuga’ oll. Mälehtääi. A tuust 
aost pääle, ku eesti uurja’ Seto
maal naksi’ ḱauma, om tegelik
kusõ ja vällämõtõldu lahuta
malda’ polmitus kuvvagimuudu 
Setomaa mano ḱaunu’. Śoo maa 
aoluuga’ seosõh olõõi küüsüt 
mitte õnnõ tuu perrä, mia om 
olnu’, a õks ka’ tuu perrä, mia 
olõs võinu’ olla’. Setomaalõ om 
uma mitmõsagamatsi igätsüisi 
projitseerit ja Setomaalt om 
nuilõ usutu ka’ kintüst löüd
vät. Vällämõtõldut om Seto
maa seletämisõs tõsitsõ argu
mendina mängu tuud vaest 
mõntjago kergebähe ku muial 
Eestih. Ja, nii kuis nätä’ kas vai 
iihpuul nimmat perrenimmist, 
om Setomaa kultuurimäloga’ 
ka’ katsõtõt ja mängit.

[1] Kompus, Hanno. Maaliline 
Eesti. Tartu, 1939, lk 94.
[2] Kodotulõ. Seto lugõmiku II osa. 
Tarto, 1924, lk 199–208.
[3] Vt nt Ernits, V. Kirjad Setumaalt. 
– Sakala 10. III 1922, nr 30, lk 1–2.
[4] Riigivanema K. Pätsi kõne. – 
Kaja 23. III 1922, nr 67, lk 2.
[5] Raasakõisi Setomaalt. Värska, 
2013, lk 130.
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Avitami’ 
Ulaskova 
tśassona 
elolõ
KERDTI KAIDI

Ku mi siiä’ Setomaalõ ummi 
juuri mano tagasi tulli, tuu 
oll umbõs kuvvõ aastaga iist, 
oll kõrraga’ selge, õt mi taha 
midägi’ ar’ tetä’ ja ka’ kogo
kunna jaos midägi’ umalt puult 
anda’. Mõnõ kuu iist tullegi’ mi 
ello üts hoonõh, mia’ om Seto
maa perimüseh väiga’ tähtsä’, a 
tä oll jätet ütsindä, ilma pere
meheldä’ ja täämbä väiga’ kur
valitsõh saisuh. Tuu hoonõh om 
Ulaskova tśasson. Armas väigo
kõnõ tśassonakõnõ läts mi süä
mehe ja mi taha tuu kõrda tetä’ 
ja teemiki’. 

Setomaa tśassonakõsõ’ 
omma’ väiko’ puidsõ’ huunõ’, 
umbõs 6–10 m2 suurukõsõ’. 
Dendrokronoloogilitsi mõõt
misi perrä võit üldä’, õt Eesti 
ja Setomaa aoluku arvõstõh 
omma’ tśassona’ üte’ vanõbist 
puithuunist (nt Setomaa tiidä
olõv kõgõ vanõp tśasson om 
Miktämäel ja ehitet 1694. aasta
gal). Parhillatsõ Eesti Vabariigi 
piireh om 22 tśassonat, nuist 
kol’ (Võmmorski, Miktämäe ja 
Obinitsa) om ehitet peräst 1997. 
aastakka. Meremäe lähkoh om 
alalõ 11 tśassonat ja üts nuist 
ommõgi’ Ulaskova tśasson.

Mi taha tuu kõrda tetä’, õt 
mi kogokunnal olõs kotus, koh 
ḱavvu’, õt perimüs jääsi’ alalõ, 
õt ti kalli’ külälisõ’ saasi’ tuud 
külästä’, ja õt midägi’ pästä’ ja 
näüdädä’ tulõvilõ põlvilõ. Mi 
käest om küüsüt, õt kuvva
muudu mi saa avita’, üteh 
lüvvä’ ti projektih. No’ sis om 
tuu võimalus. Kiä taht avita’, 
sis tuu jaost om siih all kiräh, 
kuvvamuudu tuud tetä’. Mi tii 
tuu kõrda nii vai naa, a ku om 
suuv śood projekti tśuut toeta’, 
sis śoo võimalus om tämbä olõ
mah, selle õt mi otsusti tetä’ 
avaligu koŕandusõ. Ku tuu teid 
kõnõtas, sis ait́umma jo ette, a 
kohustust olõõi.

Mi kõrralda ka’ üte talgo
päävä, õt kõrrasta’ kotus, võta 
ar’ vana’ vuudrilavva’, õt palgi’ 
ilostõ vällä tuvva’ ja tśasson 
saasi’ vahtsõst elolõ. Katus 
katõtas lastaga’, nii kuis vanastõ 
om olnu’. Põrmand tetäs kõrda. 
Kõkkõ tetäs üteh ekspertega’, 
kiä’ tundva’ ja tiidvä’ tśassona 
arhitektuuri ja perimüst. Tśas
sonahe tuvvas pühäse’.

Kõik, kiä’ tundva’, õt tahtva’ 
appi tulla’, olõt oodõt 8. mail 
kell 10 Ulaskova tśassona mano. 
Kirsi talo pakk ruuga, piirakit, 
tśaiu ja muud juuki. Ütehkuuh 
üte innidse tśassona elloherä
täminõ om suur teno tegijilõ.

Kae’ perrä!
■ Ulaskova tśassona 

projekti saat toeta’: 
MTÜ Koolina Nulga Selts, 
EE107700771005358264, 
seletüses: Ulaskova 
tsässona heaks.

Ulaskova tśasson. 
Eräkogo pilt

Mu meeleh kuldnõ kodokotus

Vaadõ’ Irboskah 2014. aasta maikuuh. Aabramsi Vahuri pilt



Nurgakivi kapsli sisse pandi lisaks projektile ja ehitaja kaas
kirjale kaasa Seto lipp, kehtivad rahaühikud koos Seto krooni
ga ning ajaleht Setomaa ning selle päeva Postimees. 

Foto: Indrek Sarapuu
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Nelja riigi piiril asuv Luhamaa nulk 
kandideerib Eesti aasta küla tiitlile

INDREK SARAPUU

Tugev kogukondlik ühtehoid
mine, kodanikuaktiivsus ja 
arvukad koostegemised ise
loomustavad tänaseid Luhamaa 
inimesi. Viimased 15 aastat on 
külaelu vedanud MTÜ Luhamaa 
Külaselts. Möödunud aastasse 
jääb Luhamaa õigeusu kiriku 
välisvoodri vahetamine ja välis
valgustuse paigaldamine, mis 
tehti suuresti kogutud anne
tuste ja ühiskondliku tööga. 
Uue algatusena on ette võetud 
pritsimaja projekteerimine.

Luhamaa nulga moodustavad 

ajaloolise RiiaPihkva kivitee 
ääres asuvad külad. Setomaa 
valla moodustamisega 2017. 
aastal on jäänud see seto kul
tuuriruumi saareke omaette 
ülejäänud Setomaast vallast 
– ühel pool EestiVene kont
rolljoon, teisel luterlik Võru
maa, taamal hää kaaslane Läti 
Vabariik.

20. sajandi algusaastatel jõu
dis Setomaale arvukalt rahva
luulekogujaid, kellest mitmed 
on märkinud, et Luhamaa ela
nikud paistavad muu Seto
maaga võrreldes silma arene
numa eluviisi ja ärksama mõt
lemise poolest. 

„Luhamaa nulk on parim 
valik, juhul kui hinnatakse 
kogukonna kokkuhoid
mise ja koostegemise vaimu. 
Need on meil väga tugevad,“ 
sõnas Luhamaa nulga pika
aegne eestkõnelejavedos
nik, külavanem Aarne Leima, 
kes rõhutas küla kultuurilist 
ühtekuuluvustunnet.

„See tunne on olnud Luha
maal nii juba väga pikka aega. 
Meie vanaisad ehitasid ise siia 
koolimaja ja kiriku, meie ehi
tame täna külakeskust ja pro
jekteerime pritsimaja. Võima
lik, et oleme ainus piirkond 
Eestimaal, kus kõik meie 19 
küla on tähistatud külasilti
dega,“ ütles külavanem. „Kui 
märgid ära oma elamise piirid, 
siis tekib vastutus selle korras
hoidmise eest.“

Kogukonna algatusel on raja
tud esinduslik külaplats, kuhu 
selle aasta sügiseks valmib uus 
külamaja. Külamaja ehitamine 

sai teoks tänu külaseltsi aasta
tepikkusele järjekindlale asja
ajamisele ja Setomaa omavalit
suse rahalisele toele.

Võrumaa Arenduskeskuse 
kodanike tunnustamise komis
joni liikmele, vabaühenduste 
konsultandile Katrin Volmanile 
tundub, et Luhamaal on päris 
tegus kogukond ning seepärast 
valitigi ta Võru maakonda esin
dama. „Luhamaal on piisav hulk 
inimesi, kellele läheb oma piir
konna elu korda ja kes tahavad 
ning jaksavad elu edendami
seks midagi ise ära teha. Seda 
näitab ka päris imetlusväärne 
tööde ja tegemiste nimekiri, 
mis taotlusvormis välja oli 
toodud,“ selgitas valiku põh
just Volman.

Aasta küla tiitli otsustab 
kõrgetasemeline komisjon, 
mida juhib Riigikogu esimees 
Jüri Ratas, ja hilisem interneti
hääletus, mis toimub sel aastal 
1.–10. juunini. INDREK SARAPUU 

Luhamaal pandi nurgakivi 
uuele külamajale, mis valmides 
koondab ühe katuse alla raama
tukogu, külarahva ühised ette
võtmised ning Setomaa valla 
teeninduspunkti.

Kooskäimiskohast on Luha
maa rahvas unistanud juba 
pikki aastaid ning esimesed 
vajalikud toimingud selleks 
tehti juba kümmekond aastat 
tagasi, kui tollane Misso vald 
alustas 15 hektari suuruse küla
platsi detailplaneerimist. Misso 
vald kadus 2017. aasta haldus
reformiga ning Luhamaast ja 
selle juurde kuuluvast 16 külast 
sai Setomaa valla lahustükk, 
kus aga vallal tänini oma kind
lat esinduspunkti pole.

Kui peaaegu neli aastat tagasi 
Setomaa valda loodi, oli Luha
maa nulga küsimus hästi põhi
mõtteline. Setomaa valla vanem 
Raul Kudre ütles, et see oli selge, 
et Setomaa, aga mõeldi, kuidas 
teha nii, et vald ka siin kohal 
oleks. „Toona lepiti kokku, et 
Luhamaale peab tulema oma 
külamaja, kus rahvas saab 

koos käia ja kus ka vald on 
kohapeal esindatud,“ sõnas ta.

Maja läheb maksma 300 000 
euro ringis, lisaks sisustuse 
maksumus. Sellest saab enne
kõike külakogukonnale koos
käimiskoht, kus on olemas saal. 
Vald toob külamajja üle raama
tukogu, kuhu tuleb ka valla tee
ninduspunkt, kust rahvas saab 
kätte kogu info ja oma mured 
lahendatud, ilma et peaks Värs
kasse või mujale sõitma.

Luhamaa külaseltsi juhatuse 
liige Aarne Leima mainis, et 
mäe otsas on kirik, mille küla
rahva vanaisad ehitasid 90 aas
tat tagasi suuresti ühiskondli
kus korras. „Teisele poole jääb 
koolimaja, mille ehitamise juu
res Luhamaa rahvas oli väga 
aktiivne, ja nüüd külamaja, 
mis loodetavasti jääb põlve
deks siia,“ on Leima lootusrikas.

Riigihange külamaja raja
miseks viidi läbi mullu sügisel 
ning novembri lõpus sõlmiti 
ehitusleping OÜga Semuehi
tus. Ehituslepingu järgi peab 
Luhamaa külamaja valmima 
järgmise aasta veebruaris, kuid 
loota võib, et hoone valmib juba 
selle aasta lõpus.

Eelmise aasta suvel alustas 
Lobotka Küla Selts „Lobotka 
küla mängude väljak“ projekti 
tegevustega, mille eesmärgiks 
oli tõsta külaplatsi atraktiiv
sust, luues paremaid tingimusi 
kogukonna ühistegevusteks, 
elanike aktiivse eluhoiaku toe
tamiseks ning lastega peredele 
vaba aja veetmiseks. 

Aja jooksul soetasime eri
nevaid mänguvahendeid, kor
rastasime olemasolevaid pal
liplatse ja ehitasime uusi 
atraktsioone. 

Hea meel on tõdeda, et 
näeme tõepoolest rohkem ini
mesi külaplatsil tegutsemas 
ja aega veetmas. Kõige enam 
leiavad tee külaplatsile lap

sed, kelle rõõmuks on pro
jekti raames soetatud mängu
väljak kiikede, liumägede ja 
ronimisseinaga. 

Kogukonna liikmete panu
sel on külaplatsil asuva metsa
tuka alla ehitatud väike seiklus
ala, kus lapsed saavad ronida ja 
tasakaalu hoida. Tegutsemis
rõõmu jagub kindlasti kogu 
perele, sest on olemas võrk
palliplats, korvpallirõngas ja 
piirkonnas unikaalne mäng 
jalgpiljard. 

Selge on see, et suvine 
periood on olnud alati kõige 
soodsam aeg ühistegevusteks, 
sest siis on igapäevaselt mujal 
elavad pered rohkem aega 
Lobotkas. Nii ka möödunud 

aastal, kui külanoorte üleskut
sel sai mitmeid kordi üheskoos 
palli mängitud. Käesoleval aas
tal jätkame traditsioone. 

Lobotka külas on alati täht
sal kohal olnud head suhted ja 
koosolemise ning tegutsemise 
rõõm. Oleme tänulikud kogu
kondadele suunatud toetuste 
eest, sest need annavad jõudu, 
tahet ja võimalusi piirkonna 
arendamiseks. 

Soovime tänada Setomaa 
valda, kes on alati leidnud aega 
ja vahendeid toetamiseks.

Lobotka küla mängude väl
jaku projekti on rahastatud 
kohaliku omaalgatuse prog
rammi vahenditest. 

MTÜ Lobotka Küla Selts

Võidupüha rongkäik Luhamaal 2018. aastal.  Foto: erakogu

Külamajale 
pandi nurgakivi

Lobotka küla pisemad 
rõõmustavad mänguväljaku üle

Vähe on maailmas selliseid külasid, mis on 
avatud nelja riigi ristumispaika. Palju pole 
ka neid külasid, millel oleks oma uhke puukirik. 
Luhamaa nulk just selline külade kogum on ja 
kandideerib tänavu Võru maakonna esindajana 
Eesti aasta küla tiitlile. 2019. aastal valiti aasta 
külaks Lüübnitsa, mis samuti on Setomaa küla.

Lobotka mänguväljak. Foto: MTÜ Lobotka Küla Selts
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Kena kevadet!
Tuleb tunnistada, et aprill COVIDi rindel Setomaa 
vallale leevendust ei ole toonud. Pigem oleme ühe 
suurema koldega tõusnud 14 päeva nakatumis
kordajaga Eesti tipu lähedale halvas mõttes. See 
tähendab, et meil on 14 päeva jooksul 30 nakatu
nut, millele lisanduvad lähikontaktsed. Viirus ei ole 
kuhugi kadunud ja tuleb kehtestatud piirangutest 
kinni pidada, kaitsta ennast ning enda tuttavaid ja 
sõpru nakatumise eest, kanda rahvarohketes koh
tades maski, hoida vahemaad, vähendada liikumist 
avalikus ruumis jne. 

Kui suudame viiruse põlvili suruda, siis saame 
Setomaal meile omased üritused ära pidada. Suveks 
on palju planeeritud ja kohe peale jaanipäeva peaks 
toimuma Seto Folk ja tandsopido, mille korraldus 
käib täistuuridel. Augustis on kuningriik Lobotka 
külas ja Lüübnitsa laat. Lisaks veel mitmeid küla
pidusid ning kirikupühi, kus ootame rahvast endale 
külla ja setosid kodukohta!

Kevad on heakorrale tähelepanu pööramise aeg 
ja püüame vallaga ka sellesse panustada. Hea
korrapäevad võiksid toimuda igas külas ning piir
konnas ja vajadusel saab vald aidata korraldami
sel või vahenditega, et heakorrapäev õnnestuks. 
Teeme kodud kauniks ja siis on mida esitada ka 
valla kaunima kodu konkursile, mis juba käib. 
Olgem aktiivsed!

Kevad on andnud võimaluse ehitustega alustada 
või jätkata. Mikitamäe hooldekodu platsil on kopp 
maasse löödud ja teedeehitus alguse saanud. Äär
miselt mõnus tunne oli Luhamaa külakeskuse hoo
nele sümboolne nurgakivi panna, sest hoone ehi
tus juba pikemalt käib. Head meelt teeb ka see, et 
koos kohapealsete arengutega kandideerib Luha
maa nulk Võru maakonna esindajana vabariigi 
aasta küla konkursil. See on juba suur tunnustus 
ja vastutus. Kui läheb aga hääletuseks, siis loodan 
kogu Võru maakonna peale, et me hea tulemuse 
koju tooksime! Komisjon on Luhamaad külasta
mas juba mai alguses.

Head päikeseküllast kevadet soovides
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Setomaa Valla-
volikogu istung 
25.03.2021
■ Kiideti heaks „Võru 

maakonna arengustrateegia 
2035+“ lisa 3 „Tegevuskava 
ja seirenäitajad“.

■ Kehtestati määrus 
„Projektipõhise 
integreeritud 
hoolekandeteenuse 
osutamise kord“.

■ Toimus määruse 
eelnõu „Setomaa 
vallas korterelamute 

rekonstrueerimise toetuse 
andmise tingimused ja kord“ 
esimene lugemine.

■ Otsustati lugeda tuvastatuks 
Setomaa vallas Pruntova 
külas VäikePruntova 
maaüksusel asuva elamu 
peremehetus ja võtta 
ehitis arvele Setomaa valla 
omandina.

■ Kinnitati vallavalitsuse 
liikmeks Maarika Loodus.

MARI KALA
Keskkonnaameti keskkonnahariduse
ja kommunikatsiooniosakond 

Prügi põletamine koduaedades 
on päevakajaline just kevadel, 
kui võetakse ette suurpuhastus 
kodus ja aias. Aiamaal peenraid 
korrastades või viljapuid lõiga
tes tekib aiaprügi, mida soovi
takse lõkkes põletada. 

Kuigi aiaprügist vabanemisel 
tundub põletamine kõige liht
sam viis, on lõkke tegemine 
paljudes asulates keelatud. 
Enne aiajäätmete põletamist 
uuri, kas lõket üldse tohib teha. 
Täpsed tingimused saad teada 
oma valla või linnavalitsusest, 
need on kirjas kas jäätmehool
dus või heakorraeeskirjas. 

Kui lõkke tegemine on luba
tud, ära lisa sinna olmejäät
meid, vaid põleta ainult kuivi 

oksi. Puulehed ja muud taimed 
sobivad paremini kompostimi
seks, mitte põletamiseks. 

Sageli näeme aga tossa
mas lõkkeid, kuhu on pandud 
ka põletamiseks ebasobivaid 
asju. Äraviskamisele lähevad 
vanad mööbliesemed, riided, 
jalanõud, rehvid, ehitusjäät
med ja muu kasutuks muutu
nud kraam. Neid asju aga tulle 
panna kindlasti ei tohi. 

Pea meeles, et jäätmete põle
tamisel kahjustad enda ja naab
rite tervist, seetõttu on see ka 
seadusega keelatud. Jäätmeid 
lõkkes põletada ei tohi, sest 
põletamisel tekkinud toksili
sed ained ei saasta mitte ainult 
õhku, vaid ladestuvad maapin
nale, kandudes sealt edasi põh
javette. Jäätmete põletami
sel õhku paiskunud mürgiseid 
aineid hingame me ise sisse, 
samad ained langevad aias kas

vavatele taimedele ning jõua
vad meie kehasse aiasaadus
tega, näiteks marjade või köö
giviljadega. Seepärast ära pane 
kunagi lõkkesse midagi muud 
peale kuivade okste, immuta
mata puidu või kiletamata papi 
ja paberi.

Prügi põletamisega kaasne
vad müüdid on visad kaduma. 
Sageli arvatakse, et kui vanasti 
põletati prügi ahjus ja lõkkes, 
siis järelikult võib seda teha ka 
nüüd. Aastate jooksul on jäät
med muutunud: kui mõniküm
mend aastat tagasi pakiti toi
duained paberisse ja klaas
taarasse, siis praegu kasuta
takse valdavalt plastpakendeid. 
Samuti on kasvanud jäätmete 
hulk, sest tarbimine on muutu
nud ja suurenenud.

Kõige lihtsam viis jäätme
test vabaneda on need liigiti 
sortida: paberi ja papijäätmed 

ning plastpakendid saab viia 
avalikesse kogumiskonteine
ritesse, pandimärgiga pudelid 
taaraautomaati. Vanad mööb
liesemeid, ehitus ja lammu
tusjäätmed ning rehvid saab 
üle anda jäätmejaama. 

Reeglid näevad ette, et ka 
üksikud suvilad peavad liituma 
korraldatud jäätmeveoga, mis 
tagab regulaarse segaolme
jäätmete äraveo. Talveperioo
diks, kui suvemaja ei kasu
tata, on võimalik leping pea
tada. Uuri selle kohta kohali
kust omavalitsusest. 

Lähima jäätmejaama, ava
liku pakendikonteineri koha 
või vastuse küsimusele, kuhu 
millised jäätmed viia, leiad 
lehelt kuhuviia.ee. Kohalike 
võimaluste kohta saab uurida 
ka omavalitsuse koostatud jäät
mehoolduseeskirjast või valla 
kodulehelt.

KARMEN KARTSEPP
sotsiaalpedagoog

Setomaa valla koolid jagasid 
kõikidele distantsõppel ole
vatele õpilastele toidupakke. 
Toidupakkide väärtus oli kõi
kidele õpilastele ühesugune, 
kuid natuke erinev oli koolide 
lõikes toidupakkide sisu. Lisaks 
jagati toidupakke eri perioodide 
eest ja eri kuupäevadel.

Põhimõtted pakkide komp

lekteerimisel ja jagamisel:
arvestati kooli juhtkonna 

poolsete ettepanekutega ja 
kooli korralduslike erisustega 
ning koolikokkade heade soo
vitustega, sest nemad tunne
vad laste toidueelistusi kõige 
paremini;

nii palju kui võimalik arves
tati laste ja vanemate poolt 
antud tagasisidega;

toidupakk ei tohtinud sisal
dada kergesti riknevaid tooteid 
(sinna hulka kuuluvad puuvil

jad ja köögiviljad, mis juba laost 
tulles võivad olla plekilised) ja 
tooteid, mis võivad teisi toidu
aineid määrida (näiteks külmu
tatud marjad, mis kergesti üles 
sulavad);

toidu valmistamine toidu
pakis leiduvatest toiduainetest 
oleks võimalikult lihtne.

Mõistame, et perede 
toitumis harjumused on erine
vad, ja sellest tulenevalt teeme 
ettepaneku, et  mittevajalikud 
toiduained võib annetada kooli 

sööklale. Vabatahtlikult ära 
antud toiduaineid uutega ei 
asendata.

Edaspidi toimub vajadusel 
toidupakkide jagamine kõigis 
valla koolides samal nädalal 
ja sama perioodi tagant ning 
tõenäoliselt kahenädalase 
intervalliga. 

Täname lapsevanemaid, kes 
on andnud toidupakkide sisu 
kohta tagasisidet, ja soovime ka 
edaspidi mõistvat suhtumist ja 
koostööd!

Toidupakid distantsõppe perioodil

Lõkkes võib põletada vaid puhast puitu

Ohtlikke jäätmeid saab 
9. mail ära anda järgmis-
tes kohtades ja järgmistel 
kellaaegadel:
■ Luhamaa külaplatsi kõrval 

(Kõivuniidu, Määsi küla) kella 
9–9.30
■ Meremäel korrusmajade 

juures (Kaasiku, Meremäe küla) 
kella 10.30–11.
■ Obinitsa kaupluse juures 

(Kesktänav 15, Obinitsa küla) 
kella 11.30–12.

Isikut tõendava dokumendi 
alusel saavad jäätmeid üle anda 
Setomaa valla elanikud ja kin
nistute omanikud, kellel on sõl
mitud jäätmeveoleping aktsia
seltsiga Eesti Keskkonnateenu
sed ning kellel pole vedaja ees 
võlgnevust.

Setomaa Vallavalitsus

Ohtlike jäätmete
kogumisring Luhamaal,
Meremäel ja Obinitsas

Kogumisringi käigus võetakse
vastu järgmisi ohtlikke jäätmeid

Lisainfo: Raimo Jaanimägi, Setomaa Vallavalitsuse haldusspetsialist
tel +372 5305 5570,  e-post: raimo.jaanimagi@setomaa.e

■ vanad päevavalgustuslambid;
■ elavhõbedat sisaldavad 

jäätmed;
■ vanad ravimid;
■ lahusti- ja liimjäätmed, 

fotokemikaalid;
■ pestitsiidid;
■ värvijäätmed;
■ ohtlikke aineid sisaldavad 

pesuained;  
■ akud ja patareid;
■ ohtlike ainetega saastatud 

absorbendid, puhastuskaltsud, 
fi ltermaterjalid ja kaitseriietus;

■ printerite tahma-, tooneri-
ja tindikassetid; 

■ saastunud pakendid;
■ vanarehvid (kõik liigid; 

etteregistreerimisel
tel 738 6700 kuni 6 rehvi);

■ vanapaber ja  papp;
■ segapakend;
■ elektri- ja elektroonika-

seadmed ning nende jäätmed 
(kuni 3 ühikut);

■ töötlemata puit;
■ lehtklaas (kuni 25 kg);
■ kasutuskõlblik mööbel.

Piirangute leevendamisest haridus-, 
kultuuri- ja spordivaldkonnas
KARIN VILJUS
Setomaa Vallavalitsuse
haridus- ja kultuurisosakonna juhataja

Olulisemad väljavõtted Vaba
riigi Valitsuse 22.04.2021 kor
raldusest number 146 ja selle 
seletuskirjast alljärgnevalt:
■ lasteaeda ja -hoidu on 

endiselt soovitatav viia lapsi
vaid vältimatu vajaduse
korral;
■ alates 3. maist lubatakse 

kontaktõppele üldharidus
koolide 1.–4. klasside õpila-
sed, eksamid 9. klasside ja 12. 
klasside õpilastele toimuvad.
■ alates 26. aprillist on 

lubatud välistingimustes 
sportimine, treenimine, noor
sootöö, huvitegevus, huvihari

dus, täienduskoolitus ja täiend
õpe, kui on tagatud, et osale-
jate arv ei oleks suurem kui 
10 isikut rühmas, sealhulgas 
juhendaja;
■ alates 3. maist on lubatud 

siseruumides sportimine, tree
nimine, noorsootöö, huvitege
vus, huviharidus, täienduskoo
litus ja täiendõpe 2 + 2 põhi-
mõttel, sealhulgas koos juhen
dajaga, ning kui teiste isikutega 
hoitakse vähemalt kahemeet
rist vahemaad. Keelatud on 

rühmaviisiline tegevus või 
treening.
■ alates 3. maist võivad 

isikud viibida ja liikuda sise
tingimustes muuseumides ja 
näituseasutustes, avalikel 
jumala teenistustel ja teis
tel avalikel usulistel talitustel, 
kui tagatud on Vabariigi Valit
suse poolt sätestatud nõuete 
täitmine;
■ statsionaarse istekohaga ja 

statsionaarse istekohata avali
kud koosolekud, avalikud üri

tused, sealhulgas konverentsid, 
teatrietendused, kontserdid ja 
kinoseansid või muu meele-
lahutusteenuse osutamine 
sisetingimustes ei ole luba-
tud ka pärast 3. maid;
■ avalikud koosolekud 

ja avalikud üritused ning 
spordi- ja liikumisüritused
(viimaste puhul ei ole pealt
vaatajad lubatud) on välistin-
gimustes lubatud alates 3. 
maist, kui osalejate arv ei ole 
rohkem kui 150 isikut, sealhul
gas 10 isikut ühes rühmas.

Eelnevalt nimetatud punk
tidest lähtuvalt toimetavad ka 
Setomaa valla hallatavad asu
tused, täpsem informatsioon 
ja reklaam erinevate ürituste 
kohta asutustelt endilt.

Eelinfo toimuvate ürituste kohta
■ 6. mail kevadine jüripäev Värskas;
■ 22. mail kevadise nigula- ehk migulapäeva perepäev Obinitsas 

külakeskuse alal;
■ 1. juunil Setomaa valla laste lusikapidu.
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Setomaa Muuseumid on koha
muuseumid, mis on loodud 
kogukonna aktiivsete liik
mete algatusel. Tänaseks on 
meie muuseumide kogud täi
tunud piirkonna minevikupä
randi ja kultuuriliselt väärtus
liku varaga. Vana väärtustades 
ja uut märgates liiguvad Seto
maa Muuseumid edasi kaas
ajas, lähtudes rahvusvaheli
sest muuseumieetika koodek
sist (ICOM). Sellega oleme võt
nud vastutuse hoida, koguda 
ja säilitada vaimset ja mate
riaalset kultuuripärandit, nii 
et selle püsimajäämine oleks 
tagatud. Kunst peitub osku
ses vahendada seda haridusli
kel, teaduslikel ja elamuslikel 
eesmärkidel. Muuseumide eks
positsioone saab vaadelda kui 
ühte kunstilist väljendusvormi, 
mis seob ajaloo, kunsti ja mee
lelahutuse. Oluliseks erinevu
seks möödanikuga on asjaolu, 
et külastaja ei ole ainult vaa
taja rollis, vaid teda püütakse 
kaasata ekspositsiooni ja selle 
kogemisse kõigi oma viie mee
lega.  Tänaste muuseumitöö
tajate väljakutseks ongi akti
veerida külastaja viit tajuor
ganit nii, et külastaja kogemus 
oleks erakordne ja täisväärtus
lik. See on see, mis teeb täna
päeva muuseumi eriliseks. 

Et saada teada, millega Seto
maa Muuseumid eristuvad, kes 
on meie muuseumide olulise
mad sihtgrupid ja millist tee

nust me ideaalis pakkuda soo
vime, osalesime EASi pakutud 
turismi ärimudeli mentortee
nuse programmis. Mentortee
nuse sisuks oli ärimudeli aren
dus sise ja välisturu külastaja 
teenindamisele. Programm 
pakkus võimalust leida uus 
rakendus olemasolevatele tee
nustele ning leida kohti, kust 
oleks võimalik hoida kokku 
kulusid ja teenida suuremat 
turismitulu.

Muuseumide mentoriks oli 
Kaarel Mikkin  rahvusvahelise 
teenusedisaini ja brändingu 
ettevõttest Brand Manual. 
Kolme kuu vältel tööta
sime välja teenuste ja too
tearenduse plaani, mis koon
dus  neljaaastasesse tegevus
kavasse. Mentori toel kaardista
sime muuseumi ressursid ning 
mõtlesime, kuidas need pare
mini enda kasuks tööle panna. 
Lisaks vaatlesime meie peamisi 
sihtgruppe, nende vajadusi ja 
teekonda meieni. Seda selleks, 
et pakkuda külastajale võimali
kult positiivset ja meeldejäävat 
külastuskogemust. 

Muuseumid moodustavad 
turismisektoris olulise osa. Sel
leks, et saada paremat ülevaa
det meie rollist ja parandada 
oma teenuste pakkumist selles 
valdkonnas, oleme koostamas 
turundus ja kommunikatsioo
niplaani Võru maakonna turis
mivaldkonna eestvedajate Elin 
Priksi ja Kadri Moppeli abil. Sel

lest aastast alates on Setomaa 
Muuseumid ka LõunaEesti 
Turismiklastri liige, mis koon
dab viie maakonna turismiette
võtjaid, turismiorganisatsioone 
ja EASi.

Oluliseks turismiga seotud 
saavutuseks peame Eesti öko
turismi kvaliteedimärgise EHE 
tunnustuse saamist muuseumi 
kolmele teenusele. 22. märtsil 
said EHE märgise Värska Talu
muuseumi muuseumiprogram
mid „Lihavõtted Setomaal” ja 
„Talsipühad Setomaal” ning 
Obinitsa muuseumi õpituba 
„Seto rõivile panek”. Märgi
sega tunnustatakse ja turun
datakse loodussõbralikke ning 
keskkonnasäästlikke maapiir
konnas asuvaid turismitooteid 
ja teenuseid. Ühtlasi pakuvad 
tunnustatud tooted ja teenu
sed ehedat elamust ja pärand
kultuuri väärtustamist. Seto
maa Muuseumide eesmärk on 
anda edasi traditsiooni tarkust 
puhtas ja kultuuri ilu hoidvas 
keskkonnas. Liigume suurema 
inimese ja keskkonnasõbralik
kuse poole, kasutades loodus
sõbralikke puhastusvahendeid 
ja püüeldes taaskasutust igas 
oma tegevuses. Näiteks oleme 
loomas iga muuseumi juurde 
hästi toimivat kompostikasti 
viljaka mulla taastootmiseks.

Et pakkuda klientidele posi
tiivset Setomaa kogemust, 
oleme ellu viimas mitmeid 
uuendusi nii toitlustuse kui 

ööbimisvõimaluste osas. Seto 
Tsäimaja uue peakoka Jana 
Morozovi uuendatud menüü 
kokkupanemisel on mõel
dud eraldi ka laste rahulolule 
ja pakutakse edaspidi neilegi 
meelepärast valikut. Lisaks 
täiendame ka seto traditsioo
nilist menüüd, et mitmekesis
tada klientide maitseelamusi. 
Saatse muuseumi parklasse 
oleme rajanud matkaautodele 
vajaliku infrastruktuuri ning 
muuseumi õuealal olevad aia
majad sisustanud meeldejää
vaks ööbimiskohaks nelja kuni 
kaheksa voodikohaga. Õuealale 
on oodatud ka telkijad, kellele 
seal on piisavalt ruumi.

Tänapäeva muuseumid ei ole 
ammu enam staatilised, koltu
nud väljapanekutega asutu
sed, vaid pigem  meeldejäävat 
ja kvaliteetset meelelahutust 
pakkuvad ajaviitekeskused. 
Setomaa Muuseumidki on võt
nud endale laiema rolli, pakku
des piirkonda saabuvale turis
tile nii kehakinnitust, ööbimis
võimalust, kultuuriüritusi kui 
kaasaegset ekspositsioonikoge
must. Soovime koostöös teiste 
turismiettevõtetega rikastada 
oma kodupiirkonna võimalusi. 
Peame väljakutseks elavdada 
ja mitmekesistada külastaja
kogemust nii, et külastaja lah
kuks meeldivate elamustega, 
leides põhjuse uuesti tagasi 
tulla.  

Setomaa Muuseumid

MERIKE KULL
Värska Gümnaasiumi õpetaja

17.–19. märtsil olid Värska 
Gümnaasiumi 8.–11. kl õpila
sed ja õpetajad Erasmus+ pro
jekti „Digital Cultural Heri
tage through 21st Century 
Skills“ (Digitaalne kultuuripä
rand läbi 21. sajandi oskuste) 
läbiviijad Eestis. Peateema
deks olid traditsionaalsed hoo
ned, maja pidamised ja kom
bed. Kohtumine toimus Zoomi 
keskkonnas. 

Esimene päev algas projekti
juhi tervitusega. Värska Güm
naasiumi õpilasomavalitsuse 
esimehe Timo Kudre sisse
juhatava kõne järel tutvusta
sime alustuseks Itaalia, Türgi, 
Hispaania, Portugali ja Leedu 
koolide õpilastele ja õpeta
jatele eelsalvestatud videoga 
oma kooli, treenimisvõima
lusi ja muusikakooli. Seejärel 
tutvustasid kõik teised riigid 
slaidi esitlusega oma riigi tra
ditsioonilisi hooneid ja eluviise. 
„Kõige huvitavam oli portugal
laste maja,“ arvas Timo Kudre. 

Mõnede riikide esindajad 
tegid intervjuusid enda vana
isade ja vanaemadega. Laura 
Nõmme: „Värska Gümnaasiumi 
õpilased olid eelnevalt filmi
nud video Seto Talumuuse
umis. Tutvustasime külalistele 
suitsusauna, küüni, elutuba, 
magamistuba, Peko kuju, aga 
ka slaide, kuidas saunad täna
päeval välja näevad.” 

Pärast väikest söögipausi toi
musid töötoad, kus meie kooli 
õpilased õpetasid teiste riikide 
osalejatele eesti keelt. Üks õpe
tajatest oli Ken Egert Kull, kes 
rääkis: „Mul oli esimene kord 
tundi anda. Õpilased olid väga 
kuulekad ja tegid kenasti kaasa. 
Tore oli kuulata teiste riikide 
esindajaid meie emakeelt rää
kimas. Tunni lõpus pidasid õpi
lased eestikeelse minidialoogi 
omavahel. Päeva lõpus tegime 
ühislaulu „Sepapoisid“.“ 

Teisel päeval alustasime 
Roblox Studios 45 minuti pik
kuse õppetunniga, kus õpetati 
ehitamist. Pärast seda oli tund 
aega praktilist osa, kus pidime 
rühmaga ehitama ühise suure 
unistuste maja. Lõpuks ehitas 
igaüks enda unistuste maja. 

Järgmisena pidime tutvus

tama oma riigi traditsioone. 
Meie näitasime videot suul
liimi valmistamisest. Hispaania 
tutvustas keraamikat, Portugal 
surfamist, Türgi perekombeid.

Andris Robin: „Kolmandal 
päeval tutvustasime teistele 
oma unistuste maju.“ 

Laura Nõmme: „Joosep ja 
Lisette demonstreerisid videos 
seto rahvarõivaid ja näitasid, 
kuidas neid selga panna. Kõige 
lõpus andsime kõik koos tagasi
sidet projekti kohta ning täna
sime projekti eestvedajaid ja 
osalejaid.“ 

Ken Egert Kull: „Lõpus laul
sid kõik riigid ühiselt 2001. 
aasta Eurovisiooni võitjate 
Tanel Padari ja Dave Bentoni 
laulu „Everybody”.“

Maribell Ainik: „Kõik õpila
sed said endale ühe teise riigi 

õpilase võõrustada. Mina suht
lesin 15aastase Läti tüdrukuga, 
kellega leidsime kohe ühise 
keele ning suhtleme edasi. 
Mobiilsuse ettevalmistusega 
oli väga palju ettevalmistavat 
tööd. Juurde tuli kaasata uusi 
õpilasi ja õpetajaid. Aga minu 
meelest said kõik väga hästi 
hakkama ning pingutamine 
tasus end ära.“ 

Laura Nõmme: „Erasmus+ 
projektist olin vaimustuses juba 
alguses ning otsustasin sellega 
kohe liituda. Mind paelus see, 
et saan suhelda ja teadmisi 
omandada koos teiste riikide 
noortega. Me kohtume teatud 
aja tagant, et viia läbi virtuaal
seid mobiilsuseid, kus jagame 
teadmisi, veedame koos aega ja 
keskendume süvitsi teatud riigi 
valitud mobiilsuse teemadele.“

 MARE ODER
Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht

Eelmisel aastal tehti mürgistus
infoliinile 16662 umbes 4000 
kõnet, mida oli pea 1000 võrra 
rohkem kui aasta varem. Kasva
nud on teadlikkus mürgistusin
foliinist, aga ka juhtumite arv. 

Korja metsast ainult neid 
seeni, mida kindlasti tunned! 
Eelmisel aastal oli erakordselt 
palju seenehuvilisi ja seega 
juhtus ka mürgistusi rohkem. 
2019. aastaga võrreldes helis
tati 2020. aastal 2,5 korda enam 
mürgistusinfoliinile seenemür
gistuse või selle kahtluse kor
ral. Meilegi üllatusena lei
dus seenelisi, kes korjasid ära 
kõik ette juhtunud seened. Nad 
plaanisid seened hiljem ära sor
teerida, kuid tegelikkuses see ei 
õnnestu, sest korjatud seened 
lähevad kergesti katki ja seened 
on korjatud vaid osaliselt. Ter
vet seent nägemata pole võima
lik seda tuvastada.

Võib tunduda üllatav praegu 
lugeda seenehooaja hoiatusi. 
Ent kohe, kui kevadel lumi ära 
sulab, algab igal aastal esi
mene seenehooaeg. Ühed esi
mesed seened on kevadkog
ritsad. Nende korjamisel soo
vitame olla ettevaatlikud – 
need on toorelt väga  mürgised. 
Kevadkogritsast võib mürgis
tuse saada isegi kupatamis
aurudest, kui köögis pole pii
savalt hea ventilatsioon.

Seenemürgistuste vältimi
seks tasub ikka meelde tule
tada, et korja metsast ainult 
neid seeni, mida kindlalt tun
ned. Meie metsades on mit
meid seeni, mis on äravaheta
miseni sarnased söögiseentega, 
aga on tegelikult väga mürgi
sed. Mürgi seentega tasub tut
vuda veebilehel www.16662.ee.

Ravimit võttes kontrolli kolm 
korda! 2020. aastal oli ravimi
mürgistusi umbes 800, aasta 
varem alla 700. Üks põhjus, 
miks ravimimürgistused juhtu
vad, on nende valesti võtmine. 
Oluline on meeles pidada, 
et milligrammid ja milliliit

rid ei ole samad. Vedelat ravi
mit tuleb kindlasti mõõta ravi
miga kaasas olnud mõõdulu
sika, topsi või süstlaga. Asen
dades mõõdulusika koduse tee 
või supilusikaga, ei saa olla kin
del ravimi täpses koguses. Eriti 
oluline on see väikelaste puhul, 
kellele on ravimeid lihtne üle 
doseerida.

Mürgistuse ennetamise 
üheks võtmeks on riskikind
lad harjumused. Ravimeid võt
tes kontrolli kolm korda – kas 
pakendis on õige ravim, kas 
võtad õige koguse ja kas ravim 
sai õigesse kohta tagasi. Sama
sugust süsteemi jälgivad ka 
tervishoiutöötajad. 

Loo kodus süsteemid, mis 
toimivad ka väsimuse või kii-
rustamise korral! Kõige enam 
mürgistusõnnetusi leiab aset 
kuni kolmeaastaste lastega, 
seejuures aina enam alla aasta 
vanuste lastega. Laste mürgis
tused juhtuvad enamasti lapse
vanemate tähelepanematusest, 
mille põhjuseks võib olla väsi
mus või kiirustamine.

Mürgistusinfoliini statisti
kast näeme, et kõige suurem 
mureallikas taoliste mürgis
tuste tekkimisel on 10ml pudel. 
Seda aetakse segamini kõige 
sagedamini. Enamasti juhtub 
õnnetus lapsevanema käe läbi, 
kes on hämaras ja kiirustades 
haaranud arvatava Dvitamiini 
pudeli, ent tegelikult manusta
nud lapsele sootuks eeterlikku 
õli, küünelaki eemaldajat, sil
matilku, nohuravimit vms. 

Eksimuste vältimiseks on 
tark luua süsteem, mis ei vea 
alt ka väsimuse või kiirustamise 
korral. Hoia ühes karbis ainult 
lapse ravimeid, teises enda omi, 
kolmandas muid väikepudeleid. 
Ravimite lapsele andmisel pane 
toas tuli põlema. Kõiki ravimeid 
hoiusta lastele kättesaadama
tus kohas. Kõige parem koht on 
lukustatud kapp. 

Kui mürgistus siiski juhtub, 
tuleb helistada mürgistus
infoliinile 16662. Helistada võib 
mistahes mürgistusjuhtumi või 
selle kahtluse korral. Mürgis
tusohtudega saab end kurssi 
viia veebilehel www.16662.ee.

Sinu kodu on nüüd seal, kus on linnutee.
See helendav rada kui sädelev tee …

Mälestame meie kolleegi ja õpetajat

URSULA HAKKI
07.12.1945 – 01.04.2021

Südamlik kaastunne lähedastele.
Värska koolipere

Kasvanud on seene- 
ja ravimimürgistuste arv

Setomaa Muuseumid kui 
kvaliteetse turismiteenuse pakkuja

Erasmus+ Eesti digitaalne 
mobiilsus Värska Gümnaasiumis
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KAUNI KODU 
KONKURSS

Ootame kandidaate Setomaa valla 2021. aasta 
kauni kodu konkursile. 

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 28. mai. 
Ootame vihjeid kortermajade, ühiskondlike objektide, 

ettevõtete ning kodude kategoorias. 
Eelmisel aastal jäi kandidaatide puudumise tõttu 

välja andmata seto kodude kategooria auhind. Loodame, et 
tänavu on kõva konkurss ka selles kategoorias. 

Hinnatakse kodude ja objektide välisilmet.
Kandidaatidega võetakse eelnevalt ühendust, 

komisjon hindab kauneid kodusid juunikuu jooksul.

Kauneid kodusid premeeritakse kolmes kategoorias: 

• põliskodud, suvekodud, talud;
• seto kodud;
• kortermajad, ühiskondlikud objektid, ettevõtted, ühistud, külaplatsid.

Ootame vihjeid vallavalitsuse e-posti aadressil 
vald@setomaa.ee või tel 5745 0133 (Erika Joonas).

Muutunud 
seadus toob 
vingugaasi- 
anduri 
kohustuse
VILJAR SCHMIDT
Päästeameti Lõuna päästekeskuse
ohutusjärelevalve büroo juhataja

Alates 1. märtsist kehtib muu
datustega tuleohutuse seadus, 
mis toob kaasa uusi kohustusi 
ja võimalusi. Allpool on üle
vaade olulisematest tavaini
mest ja ettevõtjaid mõjutava
test muudatustest.
■ Kui elamus või korteris 

on tahkekütusel töötav küt
tesüsteem, näiteks ahi, pliit 
või kamin, siis peab omanik 
elamu või korteri varustama 
peale autonoomse tulekahju
signalisatsioonianduri, mil
leks on tavaliselt suitsuandur, 
ka vähemalt ühe autonoomse 
vingugaasianduriga. Samuti kui 
hoones või hoone osas, näiteks 
saunas või muus mitteeluhoo
nes on tahkekütusel töötav küt
tesüsteem, peab omanik sellise 
hoone või hoone osa varustama 
vähemalt ühe nõuetekohaselt 
paigaldatud autonoomse vin
gugaasianduriga. Vingugaa
sianduri kohustus muudetud 
tuleohutuse seaduse järgi hak
kab kehtima alates 2022. aasta 
1. jaanuarist.
■ Võetakse kasutusele pääs

teinfosüsteem küttesüsteemide 
kohta. Infosüsteemi sisestavad 
pottsepad ja korstnapühkijad 
kogu info tehtud tööde ning 
avastatud puuduste kohta. Küt
teseadmete puhastamise akte ja 
ettepanekuid enam paberkand
jal täita ei ole vaja. Kogu info 
küttesüsteemi kohta on vaadel
dav infosüsteemis, kuid korst
napühkija kohustus on hool
duse käigus avastatud prob
leemidest teavitada ka kütte
süsteemi omanikku.
■ Kohalik omavalitsus võib 

ehitusseadustikus sätestatud 
ehitus või kasutusloa anda 
üksikelamule, suvilale, aia
majale või elamu teenindami
seks vajalikule abihoonele ilma 
Päästeameti kooskõlastuseta.
■ Erasektori tuleohutuse 

spetsialistid saavad hakata 
pakkuma tuleohutusteenuseid, 
mille raames viivad läbi tule
ohutusülevaatusi, mis võrd
sustatakse riikliku tuleohu
tusjärelevalvega. Seaduses on 
määratletud ettevõtete liigid, 
mis peavad kolme aasta jook
sul tegema tuleohutusülevaa
tuse, mille läbiviija on erasek
tori tuleohutusspetsialist. Era
sektori spetsialisti poolt läbivii
dav tuleohutusülevaatus vastab 
varasemale riikliku järelevalve 
ülevaatusele. Päästeametil on 
õigus jälgida eraettevõtja üle
vaatuste tulemusi ja viia läbi 
pistelisi kontrolle kontrollitud 
ettevõtete ning spetsialistide 
toimingute üle.
■ Seaduses täiendati tule

tõrje veevõtukohale esitatud 
nõudeid.

Vingugaasiandur.

Eelmise aasta kauneim ettevõte Obinitsa külamaja. Foto: Erika JOONAS
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„Petserimaa igätsüs“
■ Lavastaja: Kesoneni Helena
■ Mängvä’: Siim Angerpikk, Jekaterina Moskalenko, Lauli Otsar, Agur 

Seim
■ Kunstnik: Triinu Pungits
■ Helülinõ kujondus: Mari Kalkun
■ Valguskunstnik: Enor Niinemägi
■ Etendüse’: 31. juuli, 5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21. august 2021
■ Odavabalt saat piledi osta’ Setomaa Muusiumidõst 

ja Verska turismiinfost – pilet mass 15 €. 
Piledi’ omma’ müügih ka’ www.fienta.ee.

Kuvvamuudu löüdset Seto-
maa valla ja Meremäe kooli?

Ma käve minevä sügüse Tarto 
Ülikoolih haridusjuhtõ täv
vendkooltusõl ja teno toolõ 
sai tutvas väigokõisi kooli
kõisi direktoridõga’. Tuust, õt 
mäntse jovvu ja hüämeelga’ nä 
kõik kõnõli’ umast koolist, sai 
ma arvu, õt ka’ ma’ võisi’ tüüko
tust Talinast kavvõbahe kaia’. 
Mu sõbra’ anni’ mullõ tiidä’, õt 
Meremäe kooli direktori kotusõ 
pääle ḱau võistlus. Mõistusõga’ 
võttõh om tuu arolagõ, õt naka 
tüühü ḱauma 300 km taadõ. A 
Setomaa paistu kotusõna väiga’ 
huvtav ja otsusti õks kandi
diiri’. Meremäe koolih opmisõ 
man arvõstõdas ummi kultuuri
traditsioonõga’ ja oldas projek
teh. Tuuh jaoh om väiga’ hulga’ 
ar’ tett ja koolist luud kujo om 
hüä. Mullõ miildüs tetä’ olu
lidsõ tähtsüsega’ tüüd ja ma 
sai arvu, õt Meremäe kuul om 
kotus, kohes ma tahasi’ umalt 
puult mano panda’. 

Mäntse’ kooli’ omma’ 
śooni’ aoni’ su eloh olnu’?

Mu kottalõ võit üldä’ “pääst 
oppaja”, kukki’ ülikoolih ma 
opõ hoops keraamikat. Opmi
sõga’ samal aol naksi juhen
damma kunstitsõõrõ ja EKA 
lõpuh oll selge, õt oppaminõ 
miildüs mullõ kõgõ inäbä. Opõ 
kunsti ja kunstiaoluu oppajas 
ja pääle lõpõtamist olõ tüüh 
olnu’ mitmõh haridusasutu
sõh. Ma olõ olnu’ kunstiop
paja nii Harku latsiaiah ku ka’ 
Tabasalu ütisgümnaasiumih, 
oppõvedosnik Talina kunsti
koolih ja vedosnigaabi Talina 
säksa gümnaasiumih. 

Midä huvtavva ja vaia-
minevät mälehtät uma 
kooliaost?

Mu koolitii naas pääle 1983 
Tarto 8. keskkoolih (parhillanõ 
Forseliusõ gümnaasium). Mullõ 
om kõõ miildünü’ koolih ḱavvu’ 
ja taadõpoolõ kaieh tulõ miilde 
õnnõ hüä. Mu kooliao sisse jäi’ 
mitmõ’ pöörähüse’. Ma olõ olnu’ 
nii oktoobrilats ku ka’ pioneer, a 
keskkooli lõpõdi jo vabah Ees

tih. Tuu kõik tekk haridusõ saa
misõ tśuut vaivalitsõs, näütüses 
võõrkiili ja ka’ aoluku om tulnu’ 
perästpoolõ mano oppi’.

Määne om ettekujotus tuus 
aos, ku olõt Meremäe kooli 
vedosnik?

Tähtaolinõ tüüleping ja tüü 
aotlinõ iseloom võtt mõnõh 
mõttõh pinget maaha, a samah 
sääd ka’ unistamisõlõ piiri’. Ma 
tiiä, õt sisseeläminõ võtt aigu 
umbõs aastak ja pääle tuud 
võisi’ hinnäst vedosnigana 
kindlalt tundma naada’. Tuupe
räst om loogilinõ edesi minnä’ 
innidse vedosniga tüüga’, 
tohii võtta’ tävveste vahtsõt 
tsihti. Samah tuu tähendääi, 
õt ma jätä vällä ütlemäldä’, ku 
ma näe, õt midägi’ võisi’ tetä’ 
parebahe. Ma tahasi olla’ sääne 
koolidirektor, kiä tiid kõgõst 
kõkkõ. Koolivedosnik piat 
olõma hüä ütehkuuh mängjä ja 
kommunikatsioon koolitüütä
jidõ, opilaisi, latsivanõbidõ ja 
huvigruppõ vaihõl piat toimõn
dama ladusalt.

Kuvvamuudu olõt koha-
nõnu’ kavvõndõst opmisõga’?

Ma olli kats aastakka eräsek
torih ja õt sääl tüü võimald, sis 
olligi’ sagõhhõhe kodokonto
rih. Tuuperäst olõkiis minevä 
keväjä kavvõndõst opmisõlõ 
minek mu jaost keerolinõ, kuki’ 
ma tundsõ puudust õkva suht
lõmisõst ja peris inemisist.

Midä ütlet opilaisilõ, 
ku kooli’ tetäs vallalõ 
kontaktoppõlõ?

Nii oppaja’ ku ka’ opilasõ’ 
omma’ kavvõndõst opmisõst 
väsünü’ ja ma looda väiga’, õt 
pääle koolivaheaigu õnnahas 
meil vannamuudu opminõ. Mul 
om kah́o opilaisist, kinkõ koo
liao sisse jätt taud elost aost 
vaŕo. Kuul om haridusasutus, 
a väiga’ suurõ jao tuust võtva’ 
hindä alal sõbra’ ja ütidse’ tege
misõ’. Tunnõmi’ hüvvämiilt 
keväjäst ja püsümi’ terve’, õt 
mi saasi’ perräjäänü’ kooliaas
taga ütidselt kuuh olla’!

Küsse KAUKSI ÜLLE.

Metkavitsa 
koolist kõnõlas 
Tammõlaanõ Aino.

TORMI PIRET

Sääne aig, ku Petsere takah sai 
oppi’ eestikeelitsih koolõh, om 
amki ümbre saanu. Kaemalda 
tuu pääle, õt kuulõ inäp käeh 
olõõi, sis oppajit, kiä’ naidõh 
koolõh tüüh omma’ olnu’, 
õnnõst viil löüdüs. Ja olõõi õt 
õnnõ Eestimaal – mõnõ’ eläse’ 
täämbädse pääväni määndsehki 
Petseretagodsõh küläh. Näü
tüsest Risśova küläh eläs innine 
Metkavitsa kooli oppaja Tam
mõlaanõ Aino. 

Hüäkene külh, a kuvva
muudu saia’ tõõsõlõ poolõ 
kontrolljuunt, õt trehvädä’ 
Tammõlaanõ Ainoga ja kul
lõlda’ timä mälestüisi oppaja 
aost Metkavitsa koolih? Eishe
ränis parhilladsõl koroonaaol? 
Ku kuigimuudu saaai, sis mää
nestkimuudu õks saa. Olõõi 
innidsõ’ oppaja’ ainuma’, kiä’ 
parhilladsõ aoni Petsereta
gost Setomaad umast kodost 
pidävä’ ja tah õgapäävädselt 
eläse’. Löüdüs ka üts päälaest 
jalatallani suurõ Stähega seto 
– kultuuriineminõ, innine raa
madukogotüütäjä Tsopatalo 
Helju, kiä eis’ pakk vällä, õt 
täl aigu viländ ja ta om väega 
hüä meelega valms inemisi 
käest küüsümä ja näide mäles
tüisi kirja pandma. Helju kõlst́  
Ainolõ ja lepüti kokko trehvä
minõ. Kõnõlda’ olĺ  palĺo ni edi
mädsele trehvämisõlõ tulĺ  tõõ
nõgi perrä. Mälestüse’ saiva’ 
kirja ja omma’ lehelugõjidõ iih.

* * *

Oppaja Tammõlaanõ Aino, 
määndsih koolõh sa eis’ olt 
opnu? 

Ma olõ opnu Molniga alg
koolih, sis paar aastakka Met
kavitsa koolih ja edesi Petsere 
keskkoolih.

Kuis saie sinost Metkavitsa 
kooli oppaja? 

Olĺ  üts augustikuu päiv 1970. 

aastagal, ku mi poolõ tulĺ  Met
kavitsa kooli oppaja Belo kurova 
(näiopõlvõnimega Variksoo) 
Maie. Ta kõnõli, õt taht ar’ Pet
sere kuuli tüühü minnä’, selle 
õt om tiidä’, õt algklassi’ pan
das tõõsõst aastagast kinni. A 
Petsere koolih lätt tüükotus 
käest. Tuuaignõ Metkavitsa 
kooli direktri Šubini Nikolai 
and́  soovtusõ sis Belokuroval 
mukka’ kõnõlda’.

Sa võti’ tuu tüüpakmisõ 
kõrraga vasta?

No ma õks mõnõ päävä mõtli. 
Arodi tuud asja imä ja esäga. 
Näil olĺ  väega hüä miil, õt ma 
saa kodo lähkoh tüüd. Ma olli 
külh keväjä keskkooli lõpõ
tanu, oppaja aamõhtist tiiääs 
midägi, a tüüpakmisõ võti 
vasta. Mõnõ päävä peräst lät
sigi direktri jutulõ.

 
Kas sinno saadõti kohegi 

opma ka vai?
Direktri võtt́ minno kõrraga 

jutulõ, üteĺ, õt sa höste opõ’, 
külh saat hakkama. Ma käve 
õks mitmit kõrdu Molniga alg
kooli oppaja Stepanenkova 
(näiopõlvõ nimega Kitsetalo) 
Anna man api küüsümäh. Anna 
olĺ  umast küläst, tä and́  mullõ 
metoodilist kirändust, ummi 
konspekte lukõ’ ja selet́, kui
muudu koolitunni läbi viiä’, ku 
mitmõ klassi latsõ’ omma’ üteh 
klassitarõh.

Ku mito klassi sis kuuh olĺ  
ja palĺo nuid opjit olĺ ?

Ütehkuuh olli’ 2., 3. ja 4. klass. 
Kokko katõsa opjat. Kõik omma’ 
täpsehe meeleh. Tõõsõh klas
sih olli’ Piiritalo Maie ja Kesküla 
Toivo. Kolmandah klassih Savi 
Helle ja Kõivu Veera. Neländah 
klassih Kala Liili, Udrasõ Silvi, 
Kuusõ Ilme ja Võsu Liidi.

Olĺ  latsil kavvõndast kuuli 
kävvu’ ja kost küllist nä 
käve’? 

Helle ja Toivo olli’ Unkavitsa 
latsõ’, Veera ja Silvi Parkanova 
küläst, Liili, Ilme ja Liidi Pita
lovast, Maiel olĺ  lähkoh kuuli 
kävvu’. Tä elli koolimaja mant 
üle suurõ tii nurmõ pääl. Tõi
sil oll õks 2–3 km jalaga tulla’.

A ku kavvõst sa eis’ tüühü 
käve’?

Molniga küläst. Üle katõ oro, 
kõik aig mõtsa piteh. Jalaga õks. 
Talvõl pümmega olĺ  latõrna
kõnõ käeh ja nii kävegi. Mullõ 
olĺ  külh üts tarõkõnõ ka antu, 
vaest paar kõrda olli sääl üüd.

Määndsit tunnõ sa latsilõ 
anni’? 

Algklassõ oppajal tulĺ  latsilõ 
anda’ kõiki tunnõ, õnnõ laul
misõ jaost olĺ  eräle oppaja. 

Olõ’ hüä, kõnõla’ seto ja 
eesti keele pruukmisõst Met-
kavitsa koolih tuul aol. 

Mukka’ kõnõli’ latsõ’ eesti 
keeleh, a umavaihõl vaihhõ
tunnõh porgadi’ õks seto kee
leh. Nä olli’ palĺo aigu klassi
tarõh, selle õt õgal puul joosi’ 
edesitagasi vinne latsõ’. Minno 
näide seto kiil sekääs ja ma 
ütlees tuu pääle midägi. A ku 
ma eis’ mõntkõrd ütli määnd
segi sõna seto keeleh, sis latsõ’ 
kõõ naari’. 

Om sul meeleh edimia eis-
herälist Metkavitsa kooli 
oppajast olõhki aost?

Koolipitast om meeleh, õt üts 
suurõp ettevalmstus käve nää
ripidost. Ma sai ka Petsere raa
madukogost üte väiko näüte
mängu, tulõõi inäp miildegi, 
kuis tuu päälkiri olĺ. Jaodi osa’ 

latsilõ ja naksi pruumõ tegemä. 
Õga päiv haŕodi, tei kõigilõ 
kostüümi’ ja sis nääripidol olĺ  
etendüs. Kõik väega murõhti’, 
a siski läts höste. Rahvast olĺ  
ka palĺo kaema tulnu – latsõva
nõba’ ja Truba küläst olĺ  hulga 
naisi niisama tulnu kaema. 
Pääle etendüst sai õgaüts nää
rivanalt paki.

Kuis kontrollõga olĺ  – käve 
kiäki su tüüd ka kontrollmah? 

Pääle vahtsõaastaga vaih
hõaiga kutś direktri mu hindä 
mano. Edimält kitt́ nääripido 
ettevalmstamisõ iist ja sis üteĺ, 
õt nädäli peräst tuldas mu tüüd 
kontrollma. Ütel pääväl tulliki’ 
kats võõrast naistõrahvast ja 
tuusama Belokurova Maie ka. 
Nuu’ võõra’ olli’ vindläse’ hari
dusosakunnast, nii mullõ sis 
tutvustõdi, a Maie olĺ  näile tõl
gist. Kooli rivstüse aigu direktri 
sis kõnõli, kuimuudu koh klas
sih läts ja kuvvamuudu sis 
kontrollja’ rahulõ olli’ jäänü’ 
opjidõ tüüga tunnõh. Mu kohta 
üteldi lühkolt: „Molotsa, Aino!“

Kõik läts nigu höste, kas 
olõ-õs mõtõht koolih edesi 
tüütä’?

Mõtõh küll olĺ, a ma tiidse, õt 
eesti osakund Metkavitsa koo
lih pandas kinni. Olõõs inäp 
latsi, kinkal kuuli tulla’. Nii sis 
ollgi, õt oppaja tüüd sai õnnõ 
üts aastak tettü. A mullõ taa tüü 
nakaś otsani miildümä ja mul 
om hüä miil, õt olõ aastagakõsõ 
umast elost saanu kuulmeistri 
leibä maitsa’. 

* * *

Metkavitsa koolih opõ’ vinne 
ja seto latsõ’ 1953.–1971. aasta
gal. 1968. aastagal panti kinni 
põhikooli jao eestikeelidsõ’ 
klassi’. Algklassi’ tüüti’ viil kol’ 
aastakka. Perämäne algklassõ 
oppaja olĺ  Molniga küläst peri 
Tammõlaanõ Aino, kinkalt 
omma’ uma’ edimädse’ eesti
keelidsõ’ koolitarkusõ’ saanu’ 
katõsa seto latsõkõist. Olõ’ sa 
tehnädü taa aastagakõsõ iist 
Metkavitsa koolih, hüä oppaja 
Tammõlaanõ Aino!

Kesoneni Helena lavastõt 
„ Petseremaa igätsüse“ om 
Setomaa kiränigu ja aokiränigu 
Vananurmõ Ilmari samanime
litsõ näüdendi põh́al kokko 
säädnü’ Lennugi Urmas /Rak
vere Tiatri). 

Vananurmõ tõõmõli juh
tunu’ näüdendi pääteema om 
piireülene armastus vai tõi
sildõ üldeh kontrolljoonõülene 
armastus.

Katõ noorõ hõõhkav armas
tus, Pauli ja Valli lugu. Paul om 
nuur ja luutust andva aokirä
nik, kinkõlõ nakas miildümmä 
Petsere näio Valli. Tuu om mit

mõkõrdsõlt keelet armastus. 
Noorõ’ olõõi säädüse silmih 
vaba’ ja vallalitsõ’, a säädüsest 
rassõbalt lahutas näid kontroll
juun, mia sais näide vaihhõl ku 
sain. 

Kontrolljuun lahutas vanõba’ 
latsist, kisk armastaja’ tõõnõ
tõõsõ külest ja jätt inemisõ’ 
ilma umast kodost. 

Kõrvotsidõ Pauli ja Valli 
luuga’ juusk Setomaa poolta
misõ lugu. Lavastust mängtäs 
erilitsõ aoluuga’ maalilitsõh 
Setomaa küläh Saatserinnah.

Edimäne ettemäng om 
31.07.2021.

Suvinõ seto 
igätsüsdraama 
kontrolljoonõ veereh 
Saatserinna küläh! 

Üte Petsere-tagodsõ 
kooli oppaja mälestüse’

Tammõlaanõ Aino. Eräkogo pilt

Meremäe kooli direktor 
om Põldoja Kristi

Põldoja Kristi.
Eräkogo pilt
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Alostus veebruarikuu leheh.

RÄNI HELE
KAURI AARNE

Kolmas päiv, 17.06

Hummogu käve’ Aarne ja 
Nefretete Riiska järveh ojo
mah, Hele kasut võimalust ja 
kasõ hinnäst duši all. Pääle 
tuud kävemi ütehkuuh Tõrvah 
Hele vanaimä mant läbi, selle õt 
kiä tiid, vaest jääs tuu viimätses 
kõrras. Vanaimä oll tśuut šokih, 
kuki’ tä tiidse läbi aolehe mi 
plaanist. Meil palĺo aigu olõõs 
ja kävemi kõrras ka’ Aarne tädi 
mant läbi. Mi olli mõnt aigu 
kuuma päävä iist vaŕoh ja nii 
jäigi’ sõit päälelõõnatsõhe aigu. 
Mi võti tsihi edesi, plaan oll 
jouda’ KilingiNõmmõlõ.

Kuumus tapp, vett läts kõik
aig inäp ja inäp. Ku mi joudsõ 
KarksiNuia, sis mi olli sun
nit puu vaŕoh siesta tegemä. 
Piat õks uma kihäga’ ka’ arvõs
tamma ja hindätundmisõga’, nii 
palĺo maad om viil iih ja päiv oll 
pallav. Aarne peläs uma näge
misõ peräst edesi sõita’. Lät
simi edesi, läbi Abja Paluuja, 
koh meid võõra’ tervidi’. 
Halastamatu kell kõikaig liiku 
edesi ja oll kindla tsiht jouda’ 
KilingiNõmmõlõ.

Mi olli jo ristnü’  Kilingi 
Nõmmõ üte ägedä laulu nime 
perrä Killing in the Nõmmõs. 
Oll jo õdak ja väsüminõ kuu
mast pääväst and tunda’. Nefre
tete nakas meele üleväsümü
sest jo klouni tegemä, õgah 
bussipiatusõh, koh oll meil 
vedeligu juuminõ ja hingetõm
bamisõ paus, kai tä bussi sõidu
plaani ja tiat, õt tä jäi bussist 
maaha, eis’ tekk nii, ku ikõsi’. 
Tuu klounaat tekk tujo pare
bas ja mi lätsi edesi umma Kol
gata tiid.

Hele minkõgi’ peräst tiidse 
ette, õt kolmas päiv tulõ kõgõ 
hullup ja ḱavvuh kävegi’ täl 
jalah krõks ja paigast läts 
hüppeliiges. Ku olnuus eloh 
kunagi’ traumasit ja vigas
tuisi olnu’, sis täks olõs ikku ja 
hädäldämist olnu’ mitu kõrda 
inäbä, a jalg sai kinni tõmmat 
ja läbi halu läts sõit edesi. Kuu
mus oll õks sama kõva.

Oll jo pia pümme, ku mi 
joudsõ Tihemõtsa. Helel läts 
süä kuŕast ja pilt nakas kar
manni minemä. Tull võtta’ 
bussipiatusõh aig maaha ja 
juvva’ vett ja rahuh istu’, otsih 

lähebät telkimiskotust. Püm
meh näüdäs kraadiklaas õks 
32 kraati, a määnestki’ hüvvä 
kotust Tihemõtsa lähkoh telk
misõ jaos olõõs, otsustimi 
kipõlt viil pinguta’ Killing in 
the Nõmmõlõ.

Säälne RMK lõkkõkotus uut. 
Läbi raskuisi ja pümmeh hillä
keiste sõitõh mi joudsõ kohalõ. 
Jo Tihemõtsast päält olli’ kogo
nõnu’ piksepilve’, taivalao
tus oll täüs sähvätüisi, maru 
oll tulõmah. A Peko abiga’ mi 
joudsõ nii täpselt telgi püstü ja 
aśa’ varjo, õt ku Uku laamõn
damma naas, mi olli ilostõ kui
valt telki saanu’ ja eiski’ vii
mätsidõ kilomeetridõ kunka
minõ jätääs meid vihma ja 
pikse kätte. Kunigriigi alaba’ 
sai’ edimätsi piisku langõmisõ 
aos varjo.

Kell oll kats üüse ja sis läts 
maru vallalõ. Nefretete oll valu 
šokih piksest ja ikk oll vallalõ. 
Mi sis rahusti timmä, õt ainu
mas kotus om, ku kohki’ lähkoh 
lüü välk puu sisse ja sis tuu puu 
või meele pääle sata’. A samah 
mi seledi, õt välk vali õks kõgõ 
korgõba kotusõ ja kindlahe 
om ka’ piksevardit ja korgõbit 
puid ümbretsõõri. A Pikker laa
mõnd õks kõvva ja väigagi’ läh
koh, telgih oll sähvätüisist peris 
valgõ. 

Tekkü tiatav saatusõ usal
daminõ, selle õt ku saatus 
taht, sis mi jää ello, ku jäääi, 
sis jäääi. Õga muud meil üle 

jäääs. Mi saaas midägi inä
bät tetä’. Vihma nakas nii
muudu taivast alla tulõma, õt 
telgi alt läbi juuskva vesi kergä
hüt telgi maast vallalõ ja tekit 
meele pehme vesisängü. Sis 
kõik muutu ja põh́aummõlui
sist nakas vesi sisse tulõma. 
Mi olli pümmeh otsnu’ kõgõ 
illebät kotust, kohe telk panda’ 
ja löüdnü’ tuu, a tuu kotus oll 
tiist madalabal ja kõik vesi, 
mia tii päält juusk ja maa sisse 
läääs, jäi telgi ala ja ümbre.

Olli’ väiko’ viikahjostusõ’, a 
peräkõrra sado läts väikobast 
ja edimätsenä jäi väsümüsest 
ja ikmisõst magama Nefretete. 
Sis mi jäi kõik magama ja loo
dimi, õt pääle pikset hummogu 
olõõi inäp nii kuum ilm. Oll 
olnu’ matka üts keerolitsõbit 
päivi: välläkäänet hüppeliiges, 
ildaõdagunõ pääväpistõh ja üü 
taivadsõ’ väe’. Sõidõt pia 70 km.

Neläs päiv, 18.06

Hummogu naas pääle jal’ suurõ 
kuumusõga’. Telgih heränedeh 
oll sääne tunnõh, nii ku olõs 
eeläne päiv kõvastõ vägijuukõ 
juud (sama tunnõh oll meil 
edespidi kats nädälit). Juvva’ 
tahtsõ, nägo paistõh ja Hele 
hüppeliiges oll ka’ tävveste 
paistõh. Jalg oll nii jämme, õt 
mahaas kuvvagimuudu üteh 
elastiksidemega’ kängä sisse. 
Võro kaubandusvõrgust spordi
teipi õga mõistliku hinnaga’ 

sidemit mi lövvääs. 
Mi tei lahustuvva kohvi ja 

panni uma laagri kokko. Asju 
kokko pandõh oll tunnõh, õt 
tühä kotusõ päält tulõ kõikaig 
asju mano. Haagis läts pakmi
sõl kõikaig suurõbast ja suu
rõbast. Mi olli kurnat ja jov
vaas inäp nii höste pakki’. Sis 
kombõrdimi läbi Killing in the 
Nõmmõ. Helel oll meeleh, õt üts 
Pärnu tõõsõ tsõõri tutva eläs 
 KilingiNõmmõl. Paar hels
tämist ja mi sai kätte inemisõ, 
kinkõ hüüdnimi Kiilas. Tull 
vällä, õt tä eläs KilingiNõmmõ 
tõõsõh otsah. Kombõrdimi sis 
sinnä’.

Vesi oll otsa saamah ja telefo
nidõ aku’ tahtsõ’ laatmist. Hele 
oll peris hädäh uma jalaga’, tuu 
kriuksõ ja krudisi nii ku õlita
malda’ roboti liigent. Tśuut
kõsõ tekk nalja ka’, läbi halu 
oll hindä saamatusõ üle hüä 
naarta’. Puulpümme piloot, 
kunka mootor ja šokist taas
tunu’ abimootor.

Aarne Leimaga’ kõnõldõh 
tull viil timält ettepanõk sõit 
katski jättä’ ja kunagi’ peräst
poolõ edesi sõita’. Tuu mõtõh 
hääletedi reisiseltskunna puult 
ruttu maaha. Mi arvssi, õt om 
vaia veid́o puhada’ ja kül’ peräst 
edesi punni. Sõbra sõbõr Kiilas 
pidi kellä kolmõ aol nakkama 
auto ja haagisõga’ minemä 
Pärnohe ehitüsmaterjalidõ 
perrä ja oll valms meid üteh 
ratta ja killavooriga’ ka’ Pär

nohe viimä. Ja tä pakk meele 
ka’ kohvi ja telefoni laatmist.

Ai nuu’ Pärno vana kooli 
punkari’, üleüldse punkari’, 
nä paistusõ’ tõisilõ kuŕa’, 
hirmsa’ ja pastajanno puŕoh, 
a nä hoitva’ ütstõist ja omma’ 
väiga’ hüä süämega’ inemisõ’. 
Põhimõttilõ rajat armastus ja 
Pärno. Kiilas viil kutsõ, õt tulgõ’ 
tõõsõlgi’ kõrral, ku vaia, a õga 
mii’ välläsõitõ nii vabalt ette 
võtta’ saaai, rahalinõ olokõrd 
ja kodoeläjä’ lupaai. Ja vanõm
bast jäieh om ka sääne asi, õt 
igätsüs ku sääne asõndus tiid
misõga’, õt sõbra’ ja ägedä’ ine
misõ’ omma’ olõmah ja näil om 
õks kõik höste. Tuu tiidminõ jo 
tekitäs rahulolo ja õnnõtundõ. 
Tutva’ ja sõbra’, kiä’ omma’, 
võiva’ vabalt olla’ ka’ kohki’ 
muial, selle õt nä omma’ õks mi 
süämeh ja palakõnõ meist. Mi 
joudsõ sis Kuti mano Pärnohe.

Śooga hoiji Hele jalga 40 km 
jago. Kah́o, õt Iklahe jovvaas ...

Kutil pidi järgmäne päiv 
olõma sünnüpäiv, a tä võtt 
hindä sünnüpäivä nii tõsit
sõlt, õt oll ḱaumah sünnüpää
väkuu. Tuu om palĺosidõ pun
kidõ muud. Mi panni Kuti e 
Raimo Asavi hoovi pääle, õkva 
Hele tett maali ala hindä laagri 
püstü. Ja kuivssimi üüse telgih 
ligonõnu’ asju. 

Aarnel oll vaia minnä’ viil 
jalgrattalõ määnestki’ juppi 
ostma, selle õt ratas oll jäl’ 
tśuut ebastabiilsõs lännü’ ja oll 

vaia mano viil ütte rattakotti. 
Aarne sai viil Vallikääroh kokko 
hindä innidse trompetioppaja 
Elmo Joaga’, kiä om õkkapiteh 
hüä ineminõ ja oll ka’ vaimus
tusõh mi ettevõtmisõst. Elmo 
Joa om no’ Pärno Rääma kooli 
direktor. Elmo oll edimäne, kiä 
kaubõl vällä kokkosaamisõ Aar
nelt, kui mi Pärnohe joudsõ.

Elmo and Aarnele telefoni 
jaos viil kiirlaatja, selle õt meil 
olõõs võimalik õgal puul nii 
kavva istu’, õt telefoni laati’ 
ja pääväpaneelega’ akupanga 
võimsusõst jäi veit́ost. Lipu 
tiikunna pildistämisõs oll vaia 
telefoni. Hele oll jäänü’ uma 
katskist jalga puhkamma ja 
taastumma kuuh Nefretetega’.

Nefretete tutvusi Kuti sõp
ruga’, pillõ külälist Helenit üle 
komplimentega’ ja Urmo ost 
Nefulõ jäätist ja pand päähä 
mõttõ, õt kindlahe piat minemä 
ka’ ojoma, ku Nefretete esä 
tagasi tulõ. Selle õt Hele põhi
mõttõlitsõlt inäp ojooi ja ku 
midägi’ juhtuma pias, sis olõõi 
kalda veereh istvast Helest 
määnestki’ kassu. 

Kümne aastaga iist mi olli 
istnu’ sama kotusõ pääl üteh 
Mario Kaldmaa vai Marriga’, 
kedä inäp mi hulgah olõõi. Jal’ 
üts nulliga’ nummõr, mia matka 
jaost põhjust ja mõtõht mano 
and. Sama huuv, sama maja ... 
sisulitsõlt olõõi midägi’ muu
tunu’, pääle tuu, õt Mariot inäp 
olõõi, kuki’ kunagi’ oll timä mi 
ühendäv lüli. Aarne viil uurõ 
võimaluisi, kuvvamuudu järg
mätsel pääväl Ruhnu saarõlõ 
saia’. A tull vällä, õt Ruhnu lai
valõ mi kuvvagimuudu Pärnost 
saaai, kõik kotusõ’ omma’ täüs 
ja olõs vaest kats inemist saanu’ 
varukotussidõ pääle, a kol’ ja 
mi rattarong pääle mahtnuus. 
Liina pääle mi edimätsel pää
väl kuuh läääs, Aarne käve viil 
õdagu Urmo ja Nefretetega ojo
mah Pärnu jõõh.

Roosakidõ, piksega’ ähvärdä
vidõ üüpilvi all mi hiitsi telki 
magama, eis’ viil tundsõ süü
mepiinu, õt vaihõlõ jäi Ikla, 40 
km tullimi autoga’ ja Ruhnu 
saarõlõ ka’ saaas. Tull plaanõ 
muuta’. Alalhoiuinstinkt ja 
tśuut selget mõistust ütel, õt 
olõ-õi mõtõht üle hindä vaŕo 
ka’ hüpädä’ ja päämäne om 
Seto lipuga’ tsõõr ümbre Eesti 
ar’ tetä’. Olõõi vaia jo edimätse 
kolmandigu pääl hinnäst lõpli
gult vigatsõs sõita’. 

Lätt edesi järgmädseh leheh.

1. juunil 2021 tege 
vallalõ uma’ ussõ’ 
vahtsõnõ ja huvtav 
veebileht, www.kylas.ee, 
läbi minkõ saava’ Võro 
maakunna külälisõ’ 
osta’ kohalikõ pakutavvi 
elämüsteenussit.

KYLAS om niiku virtuaalnõ 
turg, kost saa lihtsahe ja muga
valt müvvä’ hindä pakutavvi 
elämüskogõmuisi, nigu näütü
ses kurõmaŕah ḱauminõ kohali
guga’, regilaulu opitarõ, laudah 
munnõ otsminõ, savvusann, 
hüä õdagusüük taloh ja viil pal
ĺot. Teenüssidõ pakjas olõt sa’, 
kiä sa elät Võro maakunnah ja 

tiiät, õt śood maakunda tasos 
uuri’ ja tõisilõ näüdädä’ ja sa 
tahasi’ tuuga’ tiini’.

KYLAS platvorm lätt vallalõ 
śool aastagal edimätsenä Võro 
maakunnah. Järgmätsest aas
tagast nakami jaokaupa lae
bas minemä üle LõunõEesti 
(Tarto, Valga, Põlva ja Võro 
maakunna’). 

Ütstõõsõlt ja ütehkuuh opi
tas luuma piirkunda eiserä
litsõ’ elämüsteenusõ’, õt olla’ 
valmi’ aastagas 2024, ku Tarto 
liin üteh LõunõEestiga’ om 
Õuruupa kultuuripääliin ja 
piirkunda külästäse’ tuhandõ’ 
kultuurihuvilisõ’. KYLAS vee
bilehe pääl pakutava’ teenusõ’ 
andva’ külälisilõ hüä võima

lusõ ja põhjusõ jäiä’ piirkunda 
pikebäs ja reisi’ Tarto liinast 
vällä LõunõEesti vahtsit elä
müisi otsma.

Õt lehe avaminõ 1. juu
nil lääsi’ höste kõrda, om vaia 
hulga ja hüvvi „maalõ vanaimä 
mano“ ja „saa’ tiidä’ kohalikku“ 
stiilih elämüskogõmuisi. Lehe 
avaligus tegemisõni’ om jäänü’ 
paar kuud, minkõ joosul om mi 
suur ülesannõh löüdä’ üles ja 
tõmmada’ kampa maakunna 
erinevvi teenusõpakjit.

Mi olõ kindla’, õt Võro maa
kunnah eläse’ inemisõ’, kin
kõl omma’ huvtava’ tiidmisõ’ja 
mõistmisõ’, midä külälisilõ 
tutvusta’. Tähtsä om kõik, kiä 
omma’ huvtõt, teenusõ pak

misõst üles löüdä’ ja paktava’ 
kogõmusõ’ elämüsteenussist 
kobenda’. Paktav elämüs või 

olla’ jo olõmah ollõv teenus, 
midä niikunii paktas, vai hoops 
vahtsõnõ mõtõh. Valu no’ ja 

parhilla’ om eismuudu võima
lus ühinedä’ KYLAS miiskun
naga’ ja olla’ „julgõ susi“, kin
kõga’ kuuh śool suvõl mi alosta.

KYLAS platvormi teenusõ 
pakjas saaminõ om väiga’ 
lihtsa: võta’ ühendüst SA Võru
maa Arenduskeskusõ projekti
juhtõga’ Aigi Youngiga aigi.
young@vorumaa.ee vai Kadri 
Moppeliga kadri.moppel@
vorumaa.ee.

Naka’ kindlahe mi Facebook 
lehe @KYLASvirtuaalneturg 
kaejas, õt kõik aig tiidä’ vaht
sit uudissit.

KYLAS platvormi loova’ ja 
arõndasõ’ SA Võrumaa Aren
duskeskus ja SA Tartu 2024.

Võrumaa Arenduskeskus 

Seto lipuga’ jalgrattal ümbre Eesti, 3.

KYLAS virtuaalnõ turg tege vallalõ uma’ „ussõ’“

Kohtuminõ 
tundmatuga. 

Kauri Aarne 
kogo pilt
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MALKOVI PILLE
MTÜ Seto Küük tegevjuht

Mittetulunduslik ühing Seto 
Küük om aastagast 2017, ku 
 alostõdi kuuhtegemisõga’, 
hulga erinevvi tegemisi ja üri
tüisi kõrraldanu’. Tuu aoga’ 
omma’ palló’ panustanu’ 
ühingu juhtmisõga’ ja kokko
lepit iihmärke elloviimisõga’. 

Teno Pärnoja Üllele, Oreh
hova Irinalõ, Siilbeki Mailisõlõ, 
Luigasõ Inaralõ ja Kauri Ullalõ 
om ühing täpselt sääne, määne 
tä täämbä om. MTÜ väärtüstäs 

seto söögi traditsioonõ ja alalõ
hoitmist. Tett om hulga ja iih
märgi’ omma’ suurõ’. Śool aas
tagal om mano tulnu’ kol’ vaht
sõt liigõht ja parhilla’ om MTÜh 
27 osalist.

Võti ühingu juhtmisõ tiatõ
pulga veebruarih hindä kanda’, 
õt jakada’ ütehkuuh säet iih
märke elloviimist. Om üritüisi 
kõrraldamist, kooltuisi läbivii
mist, kohvikidõpäävä kõrral
damist ja hulga tegemisi viil. 
Umalt puult soovi mano panda’ 
ühingu tegevuistõ üte tähtsä 
pääväkõrralitsõ teema. Väiga’ 
tähtsä om keskkunda hoitva 

olõk ja tuust tulõnõvalt söögi 
kasvataminõ ja kasutaminõ. Ma 
pia tähtsäs ka’ läbi söögi ter
vüse hoitmist. Jo Hippokrates 
ütel, õt kõgõ parebat api saat 
söögist!

Minevaastagatsõl taudi olu
kõrraga’ aol oll Seto kosti
päiv. Śool aastagal jääs õnnõ 
luuta’, õt mi olõ tuuga’ koha
nõnu’ ja mi saa olla’ augusti
kuuh palĺodõ söögireise ja külä
lisi tsihtkotusõs. Seto kostipää
väle om śool aastagal registree
rit 24 kodokohvkupidäjät. A ku 
mitmõ’ tegevä’ 14.–15. augus
til uma’ ilosa’ talo’, kohvigu’ ja 

kodoussõ’ vallalõ, saami suvõl 
eis’ nätä’. 

Märdsih maaselitsa nädälil 
saaas olla’ üttegi’ inne kok
kolepütüt kokkosaamist. Hüä’ 
mõttõ’ kokko kogot ja mi tei 
tuu asõmal hoops kats pliini
küdsämisõ oppõvideot. Rieka ja 
Inara kats eismuudu pliiniküd
sämisõ videot om hulga kõrdu 
kaet, jääs luuta’, õt ka’ palĺo’ 
omma’ nuidõ perrä eis’ pliine 
küdsänü’. 

Kõkkõ śood ja viil pal
ĺot huvtavva saa kaia’ valmis 
saanu’ vahtsõlt kodolehelt 
www.setokyyk.ee.

LUIGASÕ INARA
MTÜ Seto Küük

Söögikultuur om tuu, määnt
sit süüke mi umast piäme ja 
määnt sit piäme võõras. Mõni 
süük om õkvalt niipalĺo tõist
muudu, õt süä süvväki lupai. 
No näütüses ku mi mõtlõ 
rootslaistõ hapukala pääle, sis 
nuu’, kiä’ ommava’ toda süüke 
maitsnu’, tõisil süvvä’ õi soo
vita’. Nii vaest om jälki tõistõ 
rahvidõga – ku pakku’ näile veri
vorsti vai hapukapstit, sis vaest 
mõnõ maa inemisõ’ ka säänest 
süüke suu sissegi võtta’ tahai.

Mõni süük om jäl niipalĺo 
süämelähkokõnõ, õt võit piä
aigu umast pitä’. Sääne om 
näütüses perüs umast saama 
naanu pasha. Süük, midä risti
rahvas tege õnnõ üte kõrra aas
tah, suurõ paastu lõpuh, Kris
tusõ ülestõusmisõ pühäl.

Söögitegemisõ aoluu raa
matih om üles märgit, õt Kris
tusõ ülestõusmispühädest 
om piimäsüüke tettü jo väega 
ammustõst aigust pääle. Ka 
kohopiimä süüke, a säändse 
kokkopressidü kohopiimäst 
söögi nigu pasha, tegemist om 
alostõt 18. saandist. Sis naeti 
pasha sisse pandma kuurt, 
munnõ, tsukrut, võidu. 

Midä aig edesi, tuud rohkõmb 
naksiva’ pernaase’ taa söö
giga ,,mängma” ja pasha sisse 
pandma pähkmit, rosinit, apel
sinikuuri jne. 

Lihavõõtõpühäl pashat 
 oodõti lavva pääle, selle õt 

lõppi pikk paast ja no’ sai jälki 
vooĺu ka makõmbit süüke 
süvvä’. Saai salada’, õt pasha, 
ku tä om viil ka ar’ ilostõt, om 
lavva pääl hüä silmäle kaia’.

Mille om pashalõ säänest
muudu vorm antu? Alt laemb ja 
ülevältpuult kitsamb? Arvatas, 
õt taa tulõtas miilde mäke, koh 
Jeesus Kristus risti pääle lüüdi. 
Kombõ järgi om pasha vormi 
seeh tähe’ XB, mis tähendäse’ 
– Hristos Voskresje (Kristus 
on üles tõusnud). Nii teeväki’ 
sääntse vormi sisse pashat nuu’, 
kel sääne vorm om murõhtõt. 
Ku sul olõi säänest vormi viil 
murõhtõt, sis jätkui pashat 
tegemäldä. Võit võtta’ mõnõ 
anoma, kohe saat kohopiimä
massi ilosahe sisse säädi’, vai 
võta’ kohvifiltre ja panõ’ sinnä’ 
pasha nõrguma. Järgmitsel pää
väl saat õks pasha, minkalõ saat 
viil illo mano panda’, rõõmu
litsõlt värmidü munnõga lavva 
pääle säädä’. 

Pasha tegemisõ oppuisi om 
väega palĺo. Tetäs külmä pas
hat, koh võetas sääntse’ söögi 
algainõ’, midä olõi vaia kuu
mutada’. Ku võtat jo muna’ 
kampa, om paslik pashat ka 
kuumast aia’, sis võit kimmäs 
olla’, õt kõtutõbi sinno kätte 
saai.

Ku tahat olla’ pühä aigo 
väega kombõlinõ, lõika’ kõgõ 
päälmine osa ja paku’ tuu tükk 
lavva takah istvalõ inemisõlõ, 
kas maja peremehele vai per
naaselõ, a kõgõ vanõmbalõ 
olijalõ.

Ilolist ülestõusmispühhä!
KALA INGRIT
Seto Käsitüü Kogo vedosnik

Mai

Seto värmiline pits olõssigi 
vaest jäänü’ naisi päälinigu 
viirde ja muuseumihe imehte
lemisõst, ku 28 aastakka tagasi 
naatus kõrraldama seto pitsi 
päivi. Pitsipäävä’ ommava’ 
toonu’ seto pitsi talotarrõ ja 
õgapääva rõividõ mano. Pitsi
päävä’ tulõva’ ka timahava mai
kuuh Verskah. Oodami 4. mai 
hummogust konkursilõ „Pido
pits“ erisagamatsi valgõ, vär
militsõ ja pulgakõistõga koetu 
piloga ilosast tettü asju ja rõi
vit. Ku taud õks lupa, sis saa 
tuud kraami kaia’ vällänäütu
sel Verska Kultuurimajah. Kiä 
saai Verskahe tulla’, tuu saa 
ilosit töid nätä’ internetih. 
Säemi sinnä’ üles kõik pildi’ 
töiest ja teemi ka kats pitsiop
pust. Paremba’ pitsimeistri’ 

saava’ ka preemia, miä hõigatas 
vällä 28. mail. Kõgõ tuu kotsilõ 
saa rohkõmba tiidüst FB: Seto 
Käsitüü Kogo. 

Juuni

13.–15. juunil tulõva’ Satse
rinna nulka Litvina küllä Kriisa 
tallo kokko seto käsitüüst huv
tõtu naase’ üle Eestimaa. Verska 
Kirävüü käsitüülisõ’ oppasõ’ 
nuilõ seto juurist ja seto asjust 
huvtõt laagrilistõlõ pilotamist, 
lavvakõistõga vüü kudamist ni 
päävüü ku kirivüü valmstamist. 
Laagrih opatas lina sugimist, 
kossa tegemist ja muid vanaao
litsi töid. Tüühü pandas ka katõ’ 
peele’. Õdagu pääle tüüd õks 
laulami ja tandsimi kah.

Juuli

10.–11. juulil tetäs Setomaal 
õgasagamatsõ’ talo’, meistri 
tüütarõ’ ja müügikotusõ’ 
vallalõ. 

Nii Setomaa ku ka üle Ees
timaa inemisi oodõtas käsi
tüüd opma, kaema, ostma. 
Kokko om tuul pääval vallalõ 
24 kotust: om talotarõsit, muu
seumi maio, söögikotusit, koh 
paktas ka käsitüüd, meistri
kodasit ja käsitüü müügikotu
sit. Kaemisi ja tegemisi jakkus 
latsilõ, naisilõ ja miihile. Kedä 
huvtasõ’ tiraniku’, sis nuil päi
vil om mitmõh kotusõh vällä
näütüsest säetü erisagamatsi 
vanno ja vahtsõmbit ilorätte 
ja kässi pühkmisest tettü rätte.

Käümäh om meeste käsitüü 
aastak ja kodotalo käsitüüpää
väl saa kimmähe tiidmisi, kuis 
tüütäse’ sepp Raivo, hõpõsepp 
Evar, tõrvaajaja Ain, seebikiitjä 
Silver, lastulüüjä Ahto ja keraa
mik Meelis. Lisast viil mitmõl 
puul taloh näütäse’ peremehe’, 
kuis nä’ vanaaolisi töid tegevä’: 

saa tetä’ tsirgumaio, praavi
tada’ kergokõist, tetä’ kõivo
vihtu ja muid puutöid. Käsi
tüütalodõ vallalistõ ussi pääväl 
jääi kimmähe kiäki söömäldä, 
selle õt õgal puul õks pernaase’ 
kostitasõ’ umatettü kraamiga. 
Kiä taht seto rõividõ kotsilõ 
inämbä tiidmist, sis tuud mõist
mist jaetas nail päivil kah, eiski 
saa üttetõist üteh osta’.

August

Kuningriigipääväl om õga aas
tak tõistõ meistridõ man sor
ditu ka kuninga näpotüümeistri 
ja mõnõl aastagal ka puutüü
miis. Timahava Lobotkah saa 
näpotüümeistrist tuu, kiä kuda 
kõkõ ilosamba seto muudu kalt
suvaiba. Mustri’ ja värmi’ saa 
valli’ õgaüts eis’, a pikkust piäsi’ 
olõma 1,8–2,5 meetri jago. Ku 
naase’ piät vaiba kudama kotoh 
valms, sis miihi puutüümeistri’ 
nakasõ’ tüüle kotusõ pääl.

Tahami õks pakku’ teele suvõ 
joosul hulga silmäillo näpo
tüüst ja loodami, õt kõik lehelu
gõja’ löüdvä’ hinele midägi 
meeleperrä müügilette päält. 

Näpotüülistõlõ nobõhit 
näppõ ja miihilõ kimmäst kodo
talo käsitüüd!

MTÜ Seto Küük tegemisõ’

Kasvukõstõst tett lõkkõsupp – Hinniala seljanka.
Malkovi Pille pilt

Käsitüülisõ’ uutva’ veiga jo’ 
lämmind aigu ja taudi taganõmist

Kalendrihe:
■ 7. mai – seto pitsi päivi 

alostus
■ 28. mai – seto pitsi päivi 

lõpõtus
■ 13.–16. juuni – III seto 

käsitüülaagri Kriisa taloh
■ 10.–11. juuli – kodotalo 

käsitüü päävä’

Seto Käsitüü Kogo om ello kutsutu tuuperäst, 
õt hoita’ alalõ ja kanda’ edesi seto käsitüü tiidmisi 
ja mõistmisi. Aasta-aastagalt olõmi erisagamatsi 
töid ja tegemisi tennü’, miä’ ommava’ avitanu’ uuri’, 
üles märki’ ja eloh hoita’ vanaaolisi tegemisi. 
Timahava suvõstki ommava’ tsihi’ säetü.

Naase’ pidol. Seto Käsitüü Kogo pilt

Pasha, lihavõõtõlavva 
võimalik kuninganna

Pasha
Üts prostambit, 
a hüä maigoga 
või olla’ timahavva höste  
parhillatsõ elo perrä 
säet sääne pasha:

Sul om vaia:
■ 800 g rasvast kohopiimä
■ 150 g tsukrut
■ 180 g võidu
■ 100 g rosinit
■ 3 spl konjakit
■ 0,5 spl törkatõt apelsinikuurt
■ väidseotsakõsõga kardemoni

Tii’ niimuudu:
Mõsõ’ rosina’ lämmä viiga ja panõ’ kõrrast tahenõma, vala’ pääle 
konjak ja lasõ’ saistuda’ tund aigo. Tuul aol hõõru’ läbi sõgla kohopiim
ja tarõlämmi või, panõ’ mano tsukru, törkatõt apelsinikuur ja kardemon
ni lüü’ kõik vatulõ. Ku sul om sääne köögiriist nigu mikser, saat 
vaivalda taa tüü ar’ tetä’. Edesi panõ’ mano rosina’ ja sekä’ hilĺokõisi 
segi. Panõ’ kohopiimämass kõik vormi vai kaussi ja vii’ külmä kätte. 
Ku plaanih om hummõn süvvä’, sis tii’ pasha jo täämpä valmis.
Retsept om üles kirotõt raamatust „Õigõusu perenaase kalendri“, 
2018. aasta. Võit anda’ meele kõigilõ tiidä’, määne pasha sul valmist 
sai. Tii’ pilte ja panõ’ muudsahe näoraamatuhe üles.

Toomõ Iti eräkogo pilt
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RAUDOJA AHTO

Minevä kuu edeotsah saiõ 
105aastagatsõst Kiiviku Vas
sili. Petšorskaja Pravda kirotas, 
õt śoo miis om Pihkva oblasti 
kõõ vanõmb ineminõ. Arvada’, 
õt ka Setomaal sündünüist kõõ 
vanõmb ineminõ, kiä om viil 
eloh. 

Rahvuse perrä om Kiivik 
vindläne, a kõnõlõs väiga höste 
eesti kiilt. Selle õt om opnu 
eesti koolih, tiinnü Eesti sõa
väeh ja elänü õks Eesti Vaba
riigih. Mul om õnnõ olnu ka 
timäga kokko saia’, kostmah 
kävvü’. Tuust, minkast mi olõ 
kõnõlnu, proomi siih veedkese 
kirja panda’.

Kiiviku Vassili om sündünü 
märtsi edimätsil päivil (sõa
väepileti pääl om õt 4.03, a 
vindläse’ kirotasõ’ aoleheh õt 
3.03) 1916. aastagal Verska 
takah SuurõKuuliska küläh. 
Uma väärnime saamisõst om tä 
kõnõlnu nii, õt ku Kuuliskahe 
1921. aastagal joudsõ nime
pandja, sõs sääl elli timä esä ja 
ka esä kats velja ummi perriga. 
Üts veli võtsõ nimest Sapa
gov, tõnõ Perschatkin, a timä 
esä Kiiwik. Ja tuuga om põn

nõv lugu – mille nii. Ku esä olĺ  
nuur, sõs miildü tälle keväjidõ 
jõõ veereh niidü pääl kiivitajit 
takah aia’ ja nuu’ rüükse’ „kii
vikkiivik“, a poiskõnõ niisa
matõ takah „kiivikkiivik“. Ku 
nimepandja küsse, mis nime 
mi sullõ panõ, olĺ  miis vas
tanu, õt külä om mullõ jo nime 
ar’ pandnu – Kiivik. 

Tuuh küläh sai Vassili ellä’ 
uma edimätse’ 10 eloaastakka 
ja kävvü’ ka 4 klassi koolih. 
Näide perrel juhtu suur õnnõ
tus: maja palli maaha ja nä 
pidi’ säält ar’ kolima. Nuur Vas
sili panti karja Hanikasõ küllä, 
eestläisi mano. Tulĺ  ellä’ sõsara 
man, ehtedi maja Petsere läh
kohe ja piä tulĺ  tśural naada’ ka 
aigu tiinmä sõaväeh. 

Sõaväkke võõdõti 7. jalaväe
rügemendi mano ratsaväela
sõst ja aigu nakaś tiinmä Tar
toh ja suvõl Verskah. Vers
kah tiinmisõ kottalõ om tä 
kõnõlnu, õt süük olõvat siih 
kehvä olnu, õnnõ kapstasupp 
ja kõrvalõ anti hapupiimä, a 
leibä olĺ  viländ. Tartoh olĺ  süük 
õks paremb. Ja ku Tartost tulti, 
võtsõ tuu aigu hobõstõga kolm 
päivä. Hummogu tulĺ  varra üles 
tulla’, hobõsõ’ süütä’ ni polü
goni pääle välläoppõlõ sõita’. 
Ku tagasi jouti, sõs mõsti jär
veh hobõsõ’ ja päält tuud saiõ 
ka hinnäst järveh ar’ mõskõ’. 
Õdagu olĺ  rivistüs, mängse 
orkestri, soldati’ laulsõ’ „Mu 
isamaa, mu õnn ja rõõm“. Ja 
kõrraga tulõva’ vanal mehel 
miilde sõna’, kuis inäp ku 80 
aastakka tagasi laulõti. 

Timä tiinmisõ aigu panti 1937. 

aastaga oktoobrih püstü Irbos
kah vabadussõa ausammas. 
Ka tuust om tä kõnõlnu, kuis 
ülemb Laidoner sääl tuu man 
kõnõt pidi ja ildamba vindläse’ 
tuu paḿatnigu kohegi ar’ veie’. 

Sõaaig ja päält sõta olĺ  elo 
keerolinõ. Tulĺ  pitä’ mitmit 
aamõtit – Petsereh, Talnah, 
Kundah ja sõaaigu eiski kõrra 
Patareih kinni istu’. Õks jäi tä 
kodokanti Petserehe ja sääl eläs 
täämpätse pääväni. 

Lisast toolõ, õt Vassili esä 
elli 90 aastaga vanutsõst ja 
veli 97aastagatsõst, om palĺo 
eloaastakkõ mano andnu tuu, 
õt mehele meelüs väläh seh
kendä’. Timmä tiidvä’ koha
liku’ ka ku miist, kiä kasvatas 
häitsmit ja om möönü gladioolõ 
Petsere turu pääl. Ka mu hõim
lasõ’ om kõnõlnu’, õt ku keväjä 
olĺ  koolih lillikõisi vaia, sõs olĺ  
tiidä’, kinka värehti taadõ tulõ 
minnä’ otsma. Ja tõõsõst huvist 
om olnu kallo püüdminõ. Ütel
däs jo niimuudu, õt õga kalal 
olt päävä iist and Jummal üte 
päävä mano. Paistus, õt Vas
sililõ om tä tuu iist eiski mitu 
päivä mano andnu. 

Looda, õt ku taud perrä and, 
saami viil kokko! Palĺo õnnõ ja 
kimmäst tervüst!

Kambrimäe Evi – 60
30. aprill
Meremäe Kooli 
oppaja

Sepamäe KadiMai – 31
1. mai
Hõpõhõimu 
leelotaja

Hõrna Rieka – 58
3. mai
Taarka Tarõ pernaane, 
Mokornulga koori 
leelonaane,  
Seto Kongressi 
Vanõmbidõ Kogo liigõh            

Palmre Väino – 75
4. mai
Põlva Seto Seldsi 
pillimiis

Jänesmäe Raivo – 54
4. mai
seto sepp 

Linnasmäe Tõnu – 62
5. mai
sorrõseto 

Laaneotsa Rein – 80
6. mai
tehnigatiidläne

Annisti Aet – 48
6. mai
etnoloog

Valgu Heiki – 62
7. mai
arheoloog

Grünbergi Maria – 18
8. mai
Kullakõsõ leelo- ja pillitütrik

Kahuski Niilo – 31
9. mai
ObiNizza pääkokk                        

Tuliku Ülo – 64
11. mai
poliitigamiis

Parktali Tiina – 66
14. mai
Siidisõsarõ leelonaane

Rumbi Sirje – 52  
14. mai
kunstnik         

Toomvapi AveLy – 49
15. mai
Ilolanga leelonaane

Granova Elvi – 61
17. mai
Petsere 2. Keskkooli 
innine tüütäjä

Kunnusõ Andres – 64
20. mai
meistrimiis

Ivaste Lilia – 73
21. mai
Meremäe-Obinitsa 
naiskoori laulja 

Liiva Kati – 36
21. mai
Mokornulga koori 
leelonaane

Anipai Vello – 74
22. mai
sootska 

Jugomägi Liilia – 56
26. mai
Ilolisõ leelonaane

Kooseri Kaja – 52
26. mai
Hõpõhelme’ ja Meremäe 
mehe’ leelotaja, 
Meremäe-Obinitsa 
naiskoori laulja 

Jürisoni Margret – 27
27. mai
Kiiora ja Ilolanga 
leelo- ja pillitütrik

Niilo Tiit – 59
30. mai
Nopri talo peremiis

Mõttusõ Mirjam – 35
30. mai
aokiränik

Jürisoni Anneli – 52
31. mai
Ilolanga leelonaane

Setomaa Vallavalitsus 
suuv õnnõ:

Helju Laur 95
Maria Hagu 93
Peeter Morel 93
Tatjana Tihanova 91
Maria Tuusa 91
Eltvira Labe 90

Natalja Urgard 89
Anne Lass 89
Vilja Karavin 89
Oskar Linnok 89
Vladimir Žuravljov 88
Olga Kiho 88
Ivan Kalamees 87
Paul Alamäe 86
Ilmar Vahermets 86
Eeva Peebo 84
Leili Sadonskaja 83
Rein Tikkop 81
Vaike Hirv 80
Maie Rumask 79
Iia Lukk 79
Helgi Tammetar 79
Niina Reha 78
Volli Puuselg 77
Koidu Toimla 77
Pjotr Korotkov 77
Helgi Teresk 77
Valentina Sikk 76
Linda Aasmaa 76
Maia Kuusing 75
Aleksandr Dorožkin 75
Tamara Bednyakova 75
Voldemar Järveküla 74
Aleksandr Morozov 74
Aleksandra Kirotar 74
Lilia Ivaste 73
Jan Vaidla 72
Valentina Frolova 72
Nikolai Burlakov 72
Väino Kevvai 72
Helve Toomemägi 72
Aino Männik 72
Kaja Kants 71
Loreida Ujamägi 71
Leida Lahe 71
Maivi Nurm 71
Niina Tsetshladze 70
Ülo Kaup 70

SÜNNÜPÄÄVÄ’ MAIKUUH

✝ Aivo Kannel

✝ Helmut Laan

✝ Leida Saaremets

✝ Villu Udras

✝ Matrena Vihtla

✝ Vello Karpson

✝ Helve Lumpre

✝ Andres Vahtramägi

Leinämi
Õnnitlõmi 
tilĺokõist 

vallakodanikku!

ANNIKA HEIMAR

MEIL OM TEELE PALVÕ’
Setomaal om hüä kommõh tähistä’ tsässona man uma 
külä päivä vai suurõmbat pühhä. Nii om Mikidämäel 
toomapäiv, Laossinah väiko-maaŕapäiv jne. Õgal aastagal 
28. augustil korjus hulga setosit Petserihe kloostri mano, 
õt olla’ sääl kuuh tõistõga pühäl maaŕapääväl. Elo om no’ 
nii lännü, õt Petserihe minnä’ saa-ai ja tuuperäst saa-ai 
tähistä’ ka Jumalasünnütäjä uinumisõ päivä.

Timahavva pallõ mi kõiki 28. augustil Mikidämäele 
tsässona mano, koh piäme maaŕapäivä. Õt taa mi jaos 
tähtis päiv saasi’ ilolinõ olõma, om meil teile suur palvõ’.

Hüä’ Setomaa inemisõ’! Pankõ’ timahavva keväjä 
kasuma ummi aiduhe, pindridõ pääle vai lillikastõ sisse 
õgasugumatsi lille ni kasvatagõ’ näid armu ja hüä sõnaga. 
Ku häitsme’ suvõ lõpuh umma illo ilmaga jagasõ’, koŕakõ’ 
häitsme’ kokko ja toogõ’ 27. augustil Mikidämäe tsässona 
mano. Sääme’ ütehkuuh ilosa häitsmetii katõ tsässona 
vaihhõlõ ja piäme’ rahuga maaŕapäivä.

Kiä taht taa aśa mano midägi küüsüdä’, või helstä’ Kase 
Piretilõ telefonil 514 0806.

Naistõklubi Mixina,
maaŕapäävä kõrraldaja Mikidämäel

Sootska TormKriisi Piret 
perrega’ 

Võta’ vasta mi kaastunnõh 
su kalli esä kaotusõh.

Jumalaperi hing.

Seto Kuningriigi 
kroonikogo

Petsereh eläs Setomaa kõõ vanõmb miiss

Kiiviku Vassili. Raudoja Ahto kogo pilt

Verskah talumuuseumi kogo
dõh ommõ ka Kiiviku Vassili 
sõaväepilet. Kõõ põnõvamb 
om tuu, õt ku kavvast olti 
Eesti sõaväeh reservi määrät 
– timä teenstüs reservih lõp
pi 31.12.1971.


