Vabarna Jane:
„Tervtä teid ülembsootska
aamõtist ni soovi uma rahvalõ
edenemist, üttehoitmist,
tervüist ni kimmüst
uma tegemistõh!“
lk 2

Valgu Meel:

Lennuki Urmas:

„Tuu jaos, õt kaosi-i seto
leelolõ umanõ sõnnu
säädmisõ mõistminõ, om
vaia lukõ’ vannu lauluritu ja
kullõlda’ arhiivilindstüisi.“
lk 2

„Mullõ meelüs Petseremaa
igätsüse man tuu, õt ku
miaki’ joud ütte väigokõist
kultuuri ja kiilt eloh hoita’,
sis om tuu śooaolinõ.“
lk 3

Hind 1 euro
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Vahel Setomaa valla leht

Seto Kuningriik ai
Lobotkah pilve’ lakja

Tšastuška
Setomaa
jaos
TORMI PIRET

Seto Kuningriik om
tuhandidõlõ setodõlõ vai
näide sõbrolõ süämeasi.
KAUKSI ÜLLE
Ku mõni aasta tagasi paar Setomaa juuriga nuurt ütli’, õt tuu
aasta nä tulõ-i kuningriiki, a
läävä’ mõnõlõ tõõsõlõ festivalilõ, sis ma õkva ar’ süändü –
kas taa om sis kõgõst festival?
Ku märkmä naada’, sis määnd
segi’ festivali tunnusõ’ taal
sündmusõl jo omma’, a tahas
luuta’, õt taa õks om seto rahvalõ suvõ kõkõ tähtsämp pido.
Śookõrd oll´ noid, kiä’ jäti’ tulõmalda’ kuŕa tõbõ ähvärdüsel,
osa taha-s laskõ’ pulgaga nõnna
tsorki’, osa nakaś riigi ilmateadõt uskma – lubati jo laussato, a õks oll´ rahvast kokko
tulnu küländ ja tull´ mano ja
mano. Tsill´okõnõ ja nigu näütüse jaost hainast puhtas niidet Lobotka külä võtt´ vasta
tuhandit seto kultuuri hoitjit. Kuningriigih oll´ śookõrd
ka Väiko Kuningriik vai latsipäiv samal pääväl ja tuu om
ütlemäldä’ hüä muutus, saava’
sis latsõ’ ja noorõ’ kõgõst osa.
Hüä miil oll´ õkva kiioraga jalotava nuursootska Operi Rainiga juttu aia’ ja lubahus lehte
kirota’ saia’.
Kuningriigih saava’ uma seto
loomingu rahva ette tuvva’ kõik
meistri’ – ostõtas kaadsakangast, tellitäs seto rõivit ja ehtit,
kullõldas vanna leelot ja vahtsõt
muusikat. Śookõrd, ku Mokor-

Setomaa tennäs
■ Kauksi Ülle – OUT tiatri

vällätuumisõ iist ni setokiilse meedia õgapäävätse
toimõtamisõ iist.
■ Vabarna Jalmar –suurõ
kontserdipaiga ehitüse
ni Setomaa kultuurielo
edendämisõ iist.
■ Valgu Meel – leelolaagridõ kõrraldamisõ ni
latsi setomiilse haridusõ
edendämisõ iist.
■ Tormi Piret – seto keele
ni meele edendämisõ iist
Talinah ja internetih
ni seto tandsokultuuri
edendämisõ iist.
■ Kesoneni Helena – setomiilse tiatrielo edendämisõ
ni vahtsidõ etendüste
vällätuumisõ iist.

Seto Kuningriigi meistri’.

Sundelli Harri pilt

nulga kooriga laulimi külälava
pääl „Mingu-õi randa mehele“,
kostu pia sama kõvastõ päälava
päält ansambli Hõim, kiä laul´
mu sõnnulõ tett vahtsõt laulu
äpplist-ubinast. Huvitav kogõmus – hinnäst üle laulda’!
Käsitüütelke ala päälaval toimuv kõrvu õs kosta’, a külälava
iih oll´ kuurõ ja pillimiihi kullõmah kõik aig hulga inemisi.
Kuningriigih om höste valit
kaup müügil – hulga käsitüüd,
keraamikat, puutüüd, kõnõlamalda’ piirakist ja ollõkõisist.
Siski om nii, õt seto söögi pakjidõ ria’ omma’ viil hõrrõ’ ja
suurõ’ panni’ savvasõ’ riah niinimetet festivali süüke kõrvõtõh. Soomõugri samalaadsil sündmuisil keedetäs suuri
patoga lõkkidõ pääl ruug ja
külätelgeh kostitadas külälisi.
Tandsuvõistlusõ’ ja sõnolisõ võistlus haard õks rahvast üteh, kirega valitas vaht-

Seto Kuningriigi meistri’
■ Kuninga sõnolinõ – Valgu Meel
■ Kuningriigi pillimiis – Leima Matis
■ Kuninga kargusõkargaja – Hõrn-Ülperi Maaŕa
■ Kuninga kasatskikargaja – Linnasmäe Villu
■ Kuninga leeväküdsäjä – Tulve Jaan-Eik
■ Rahva lemmik leeväküdsäjä – Pikalevi Maikal
■ Kuninga piiraguküdsäjä – Metsakaevu Elvi
■ Kuninga sõirameistri – Kala Ingrit
■ Rahva lemmik sõirameistri – Rohumäe Mare
■ Kuninga ollõtegijä – Kotovi Heldur
■ Rahva lemmik ollõtegijä – Täpsi Aivar
■ Kuninga taarimeistri – Sõrmusõ Paul
■ Rahva lemmik taarimeistri – Sõrmusõ Paul
■ Kuninga veinimeistri – Kosemäe Helju-Helene
sõt ülembsootskat. Paku pääle
saistsi’ Vabarna Jane ja Tormi
Piret. Laval kostva sootskidõ
kitminõ oll´ kirglinõ ja huvitavidõ sõnnuga. Poliitikidõ võitlus helüde iist om śoo piinü
sõnakunsti kõrval prosta. Ja
ütstõist tetä-i maaha!
Ku helü’ kokko loeti, and´
senine ülembsootska Järvelilli
Rein kiiora üle Vabarna Janele.

■ Kuninga handśaajaja – Kasvandiku Hillar
■ Rahva lemmik handśaajaja – Kasvandiku Hillar
■ Kuninga näpotüümeistri – Mäe Kersti
■ Naisi näpotüü rahva lemmik – Kallari Eve
■ Kuninga vägümiis – Püve Tanel
■ Kuninga pilditegijä – Kotovi Triinu
■ Kuninga kalamiis – Kolleri Arbo
■ Puutüü eriauhind – Grünbergi Maria
■ Kuninga külä – Lobotka
Avvu nuursootskalõ ja latsipäävä meistreile!
■ Nuursootska – Operi Rain
■ Nuurpernaane – Tuiga Ketriin
■ Kaŕus – Valgu Maru

Tervüist ja õnnõ, ülembsootska!
Joba kogonõski rahvas külätii
viirde, kost paraat piät tulõma.
Ja tulõvagi’ väeosa’ – müristeh
ja lauldõh: kõkõ uhkõmp om
Lobotka uma niitmisvägi – iih
murutraktori’ nigu tanki’ ja sis
trimmeri’ ja lõpuh vana’ ausa’
vikadi’. Tulõ suuri sõamassinit,
kasti’ nuuri täüs, tulõ laulu ja
pilliga väke.

Kuningriigi pääkõrraldaja
oll´ śookõrd Viljusõ Karin –
valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja. Kõrraldaminõ
läts kõrda! Ait´umma!
Kohe tuu vihm sis jäie? Hummogupoolõ nessüt´ kõrrast ja sis
läts kohegi muialõ, koh tedä
vaia oll´!
Elägu’ Seto Kuningriik ja
olgu’ terveh tä rahvas!

Meeskund sai kuningriigipäävä kõrraldamisõga’ höste kõrda
VILJUSÕ KARIN
Setomaa Vallavaltsusõ haridusja kultuuriosakunna juhataja

Kuvvagimuudu om säänestmuudu lännü’, õt inne śooaas-

tagast kuningriigipäivä olõ-õs
ma varahappa üttegi’ kõrda eis’
Seto Kuningriigih ḱaunu’. Ma
olõ tiidligult nii-üldä’ mitte seto
(olõ-õi umma sugupuud põh́aligult viil uurnu’) ja vallavaltsusõh tüüh ollõh olõ mitu aas-

takka kuningriigipäivä paprõ
pääl läbi mängnü’ (projektijuhina). A śool aastagal oll olukõrd sääne, õt tull tetä’, ja ma
arva, õt kaemalda’ koroonaviirusõ tõkõstamisõ reeglidõlõ ja
ilmalõ, sai mu meeskund kõr-

raldamisõga’ höste kõrda. Seto
kuningriigipäiv om setokõisi
aastaga oodõtup suurüritüs,
mia ühendäs setokõisi ja hoit
eloh perimüskultuuri ja pakk
hüvvämiilt jal’ kokkosaamisõ
üle lähebidõ, sõpru ja tutvidõga’.

Meil om kuningriigipäiv,
seto’ omma’ rõõmsa’,
aastaga kõõ parõp päiv,
Peko meil om võimsa!
Augustikuu edimäne puulpühä om õga aastak tiidä’ päiv
– sis om Seto Kuningriigi päiv
ja tõõsõ’ aśa’ jäävä’ ar’. Śoo päiv
om mitmõs aastagas kinni pant.
Setomaa jaos.
Ku olt voori olnu Setomaa
ülembsootska, sis sootska
aamõhtist saa-ai kuningriigipääväl kuvvagimuudu vallalõ.
Tuu käu üteh ja taht umma.
Setomaa jaos.
Kuningriigipääväst om vaia
seto rõiva’ kõrdapite valms
säädä’, tsäposka’ pilisemmä
panda’. Inemiisi üteh haarta’
niipall´o, ku saa – perre, sugulaisi, opjidõ, tutvidõ siäst. Setomaa jaos.
Seto rõiva’ ilosa’
täämbä sälgä pantu,
tüdrikidõl parõba’,
tśurril ar’ jo kantu!
Saasi’ õks uma’ latsõ’ üteh,
kinkä tõõsõ peräst taaha
kuningriiki muido minnä’. Õt
nimä’ uma’ seto rõiva’ sälgä
panõsi’, kõnõlõsi’, tandsisi’,
laulasi’, pilli mängisi’. Õt seto
kultuur näid pite edesi lääsi’.
Setomaa jaos.
Saasi’ lisäst ummilõ latsilõ
ka latsõlatsõ’ üteh. Õt nimä’
uma’ seto rõiva’ sälgä panõsi’,
kõnõlõsi’, tandsisi’, laulasi’, pilli
mängisi’. Õt seto kultuur näid
pite edesi lääsi’. Setomaa jaos.
Ku latsõ’ ja latsõlatsõ’ ni
lisäst vähäbä’ ja suurõba’ opja’
eis’ kotussist jo omma’ kuningriigipääväl, sis nä võisi’ tetä’
tuud jako seto kultuurist, midä
olõ näile pruumnu edesi anda’,
opada’.
Meil om uma seto kiil,
vana hüä seto stiil,
andku-ui perrä latsilõ
ja panku-ui liinarõivilõ!
Kargusõkargamisõ ja kasatskilüümise mõõduvõtminõ om
päältkaejilõ huvtav, ku tandsjit
om pall´o. Tuu jaos võtt noorõp
tütär kirjapandmisõ paprõ
hindä kätte ja naas kuningriiki
pite kul´atama ni tandsjit kirja
pandma. Õt näid õks viländ
olõsi’. Setomaa jaos.
Õt tandsjil loohvka karada’
olõsi’, lätt vaia kimmäst pillimiist. Ku ütski innine kuninga
pillimiis tulõ-õi, sis uma tśurakõnõ om õks rõõmoga valms.
Setomaa jaos.
Lätt edesi lk 4.
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Hüä seto rahvas!
Tervtä teid ülembsootska aamõtist ni soovi uma
rahvalõ edenemist, üttehoitmist, tervüist ni kimmüst uma tegemistõh!
Timahava lätsi kuningriigipääväle tiidmisõga,
õt saisa Lobotkah paku pääle. Tehnä kõiki, kiä’
mullõ handa saisi’, ni ka noid, kiä’ sootska Piretit
tugõsiva’. Peko tahtminõ oll´ päält kuut aastakka
vahtsõlt köütä’ minno Setomaa ülembsootska
aamõtihõ.
Seto keeleh kõnõlõminõ, kirotaminõ, leelotaminõ Verska naistõ koorih, karmoška mängminõ, seto tandso’, seto süüke tegeminõ, Setomaa sündmuisi kõrraldaminõ, uma talo kobõndaminõ – kõik nuu’ tegemisõ’ omma’ mu värehtist seto kultuuri mano. Nuu’ köütvä’ minno Setomaaga ni hoitva’ uma kultuuri man kimmält. Hüä’
seto’ ja seto sõbra’, märke’ uma’ köüdüse’ Setomaaga ni tegemisõ’, minkaga ti saat seto kultuuri
hoita’, edendädä’, tukõ’.
Hoiamõ’ ütehkuuh korgõh seto kultuuri nii
Setomaal ku ka muial Eestimaal ja Petsere poolõl. Annamõ’ edesi ummi tiidmisi latsilõ ni setosilõ, kiä’ ummi juuri otsva’.
Seto kuningakülä Lobotka om jo neläs külä
Lüübnitsa, Küllätüvä ni Kolossova peräh, koh Seto
Kuningriigi päivä peetü. Setomaa külä’ omma’
ilosa’ ni toimõka külärahvaga. Kuningriigipäävä
kõrraldaminõ and külärahvalõ mano üttehoitmist
külä kõrdasäädmisel ni tukõ päävä kõrraldajilõ.
Avvu Seto kuninga küläle Lobotkalõ! Avvu Seto
kuninga meistreile! Avvu Seto sõa- ni mereväele!
VABARNA JANE,
ülembsootska

Nedsäjä küläh
opiti jal’ seto leelot
Jo kuvvõdat kõrda olnu’
Lummo Kati leelolaagrihe
korju juuli viimätsil päivil
Nedsäjä küllä kokko
35 leelohuvilist naist,
11 miist ja 39 last.
VALGU MEEL
Huvi leelo opmisõ vasta om
väiga’ suur, hulga huvilisi jäi
viil järekõrda, selle õt inäbä
inemisi maha-as. Suur hüämiil
ja avvuasi oll, õt laagrih oll nelli
põlvõ Lummo Kati perrätulõjit.
Oppajas olli’ Kõivo Anne, Ledjanova Aino, Kapteni Maime,
Hao Paul, Kalkuni Andreas ja
Orasõ Janika. Latsiga’ kamandi’
Hõrn-Ülperi Maaŕa, Leima Evelin, Nutovi Ritta ja Hõrna Aare.
Seto leelo opminõ ja oppaminõ lätt kõikaig tähtsäbäs.
Mi elä-äi inäp säntsel aol, ku
seto leelo helisi õgal küläpidol
ja latsõ’ kasvi’ üles leelo seeh.
Meid mõotasõ’ täämbäne muusiga, riimi’ ja rütmi’. Kaomah
om seto leelolõ umanõ mitmõ
helülisus, rütm ja mõistminõ
sõnnu säädä’. Kas mi mõista
tähele panda’, mia om seto
leeloh erilinõ, määne om seto
leelo, mia om võõdõt UNESCO
tsiibo ala? Ku vanastõ latsõ’
kuuli’ ummi immi ja tõisi naisi-miihi laulmah ja sõnnu säädmäh, sis jäi traditsioonilinõ
sõnnu säädminõ ja mitmõhelülisus eishindäst külge ja pia-as
mõtlõmma toolõ, mia om riim
vai paralleelvärss, vana helürida vai alomanõ torrõ. Śooao
nooril sõnolisil olõ-õi inäp pall´o eloh iihkujosit perrä jäänü’
ja vaest mõistõta-ai tähelegi’
panda’ vai olda-ai tiidligu’,
mia om seto leelo lauluritolõ

Kõivo Anne opas laulu ja kõnõl vanaao elost.
umanõ. Ma olõ tähele pandnu’,
õt juubõlipidodõl tett leelosõna’ olõ-õi inäp leelovärsi
muudu algriimilitsõ’ (sõnnu
alostussilbi’ omma’ üteh värsih ütesagamatsõ’), a hoops
lõppriimih (värsse lõpu’ läävä’
kokko, läävä’ riimi, nii ku vahtsõao luulõtusõh), ka’ unõhtõdas ütte mõtõht kats kõrda kõrrada’ ja sagõhõhe lää-äi sõna’
viie rütmiga’ kokko, mõistõta-ai 8-silbilisi regivärsse.
Tuu jaos, õt kaosi-i seto lee
lolõ umanõ sõnnu säädmisõ
mõistminõ, om vaia lukõ’ vannu
lauluritu ja kullõlda’ arhiivilindstüisi. Ku meil olõ-õi inäp
imä’ ilolisõ’ ja sõsarõ’ sõnolisõ’, sis mi saa oppi’ raamatist
ja laulda’ üteh Vabarna Anne
kooriga’ vai Hilana Taarkaga’

arhiivilindstüisi perrä. Leeloga’
om sama nii ku näpotüüga’, ku
mi panõ-õi tähele väigokõist,
ku mi mõista-ai vanna hinnada’
ja tiidligult oppi’, sis häöse’
vana’ kirä’ ja keerolitsõ’ näpotüütarkusõ’ ja perrä jääs üte
värmilinõ poodilangast koet
kinnas. Ma looda, õt leelolaagri
tuu mano nuid inemisi, kiä’
julgasõ’ kirmassil üteh laulta’,
kiä’ mõistva’ vannult inemisilt
leelo kottalõ küüsüdä’ ja näilt
oppi’ ja kiä’ mõistva’ arhiivi
rikkuisi kasuta’ ja toova’ unõssihe vaova laulu terveh umah
rikkusõh vahtsõst täämbätsehe
päivä. Mu jaos oll śoo aastaga
laagri kõgõ süändlämmistäväp
tuu, kuvvamuudu mi olõ loonu’
latsilõ keskkunna, koh nä saava’
oppi’ elolisõl moodul, seto laulu

Valgu Meele kogo pilt

ja keele seeh ollõh ja täüskasunuidõ tegemisi kõrvalt kaieh,
laulu helü kõrvuh kumisõmah.
Ummi latsi päält näe, kuvvamuudu näil jääs laul, tands ja
pillimäng eis’ külge, ilma sunni
ja oppamisõlda’. Vana’ naase’
ütlese’, õt „kiäki’ oppa-as latsi,
eis’ mõistsõ’“ ja nii omgi’, ku
mi tuu nä laulu, keele ja kultuuri sisse.
Ait´umma hüvvile avitajilõ:
Eesti Kultuurkapital, Setomaa Kultuuriprogramm, Setomaa vald ja Põlva Lions klubi.
Suur kumarus kõigilõ oppajilõ,
Suurõ-Nedsäjä naisilõ hüvvi
süüke iist, hüvvile abilisilõ,
Lummo hõimulõ ja kõõlõ Nedsäjä külä rahvalõ uma külä ja
kodomoro vallalõtegemisõ iist
leelolaagri rahvalõ.

Miitsirk ja hüürläne
TORMI PIRET
Seto keele ja tandso liinalaagre vedosnik

Sahvtivõistlus
Setomaa Muusiumõh
11. septembril alostusõga’ kell
12 nakas Verska Talomuusi
umih pääle sahvtipäiv.
Päävä joosul kaias ütehkuuh,
minkõst sahvti saat kiitä’ ja
mäntsit tarkuisi sahvtikiitmisõ
mano om.
Tuul pääväl om ka kõgõ
pareba sahvti välläsortminõ.
Võistlõmma või õgaüts tuvva’
3 erinevvä sahvti, kas traditsioonilist vai mäntsegi’ väiko
viguriga’. Purgi suurus piat
olõma mitte vähäp ku 500 ml.
Mano saat küüsüdä’: Eike
Koppel, 5646 2090.
Joudu sahvtikiitjilõ!

Elli’ kõrd miitsirk ja hüürläne.
Nä olli’ suurõ’ sõbra’. Õnnõ
kõnõli’ tśuut eismuudu. Ütel
ilosal pääväl lätsi’ nä ütehkuuh
ilma pite lindämä. Hakatusõst
lintsi’ miitsirk ja hüürläne ütele
poolõ. „Ma pööran vasakule,“
ütel´ hüürläne. Miitsirk saa-as
pers höste arvu, midä hüürläne
kõnõli, ni huigaś umah keeleh
vasta: „Läke’ õkva edesi!“
Näkḱ sis miitsirk kirivät lillikõist ja istõ häiermü pääle.
Lillikõnõ oll´ väega makõ hõnguga. Miitsirk tsusaś uma nõna
häiermü sisse ja sai tast suurõ
lõvvatävve mett.
Kuralõ poolõ käändnü hüürläne näkḱ ütte tśurra ja mõtõl´,
õt timmä om hüä tsusada’. „Ar’
sa putku-ui minnu,“ kamand´
tśurakõnõ. Hüürläne saa-as
tuust keelest arvu ja tahtsõ
õkva tśura kõtu pääle istu’. Inne
viil, ku tä tuud joud´ tetä’, haard´
tśurakõnõ repi mant kärbläse
piidsa ja jää-äs pall´o puudu, õt
hüürläne olõs otsa löüdnü.
Miitsirguga om śoodmuudu,

Seto keele ja tandso liinalaagre 3. päiv, Vabaõhumuuseumi
Seto talo laudah.
Tormi Pireti pilt
õt ku tä ar’ olõ-õi koolnu, sis
lindas ka parhilla’ üte häiermü
päält tõõsõ pääle ja kõik lillikõsõ’ omma’ timä sõbra’. Kohe
hüürläne kattõ, olõ-õi tiidä’.
Sääne vahtsõnõ seto jutus
sündü kogo ilma edimädseh
seto keele ja tandso liinalaagreh Talinah laagre perämädsel
pääväl laagreh olõjidõ puult.
Laagre vedosnik om taad jutust
tśuutkõnõ praavidanu.
Seto keele ja tandso liina

laagre oll´ nuilõ, kiä’ tahtsõ’
kõnõlda’ kol’ päivä üttejärge
õnnõ seto kiilt. Ja oppi’ seto
tandsa. Latsilõ ja täüskasunuilõ – vanhus olõ-õs tähtsä,
õks tahtminõ kol’ päivä tsukõlda’ seto kultuuri seeh.
Edimädsel pääväl opõ sõnnu
ja tähtsäbit tiidmiisi seto kultuuri ja Setomaa kottalõ. Tõõsõl
pääväl käve laagreh kośtmah katõkõrdnõ Seto kuninga
kasatskilüüjä Linnasmäe Villu

üteh kõõ perrega. Kõnõli ja
tandsõ ja küüsse kõkkõ Setomaa, keele ja tandso kottalõ.
Kolmandal pääväl olli Vabaõhumuuseumih seto tarõ man.
Kaie Riitsaarõ Evari ja Kauksi
Ülle välläpanõhkit seto talo
laudah – mia om pühäne, mia
om pühäserätt, määne om
hõpõ, midä seto naase’ kannasi’. Hällü man moro pääl pei
maaha kirmaski ja tandsõ laagreh opit tandsa.
Naarda’ sai ka – edimädsel
pääväl lätsi süümä ja ma küüsse
seto keeleh. Laagrilisõ’ tahtsõ’
nätä’, õt mia saa. „Do you need
the menu in English?“ tull´
vastussõst.
Kolmandal pääväl Vabaõhumuuseumih teredi ja naksi
jalki kõnõlama seto keeleh.
Muuseumitüütäjä naas kõnõlama englisõ keeleh. Mi sis
seledi, õt las kõnõlas õks eesti
keeleh, mi saa arvu külh. A tull´
vällä, õt timä mõistaki-is eesti
kiilt, ollgi vällämaalanõ.
Śoodmuudu om naidõ hüürläisi ja miitsirkõga – suurõ
hüürläse helü om kuulda’ pall´o
inäbä, a till´okõsõ miitsirgu uma
om illos ja makus.
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Miih kõigih om tśuutkõsõ igätsüst
Ku tähtsäs sa eis’ piat
vanavanõbidõ ja kodokotusõga’ köüdet traditsioonõ?
Kas sul om mõttit, kuvvamuudu näid täämbätsel pääväl eloh hoita’?
Eismuudu kombõl oll śoo tüü
tuu kotus, koh ma lepe jalki’
üle aastagidõ esäga’ ja ma olõ
naanu’ jal’ timä havva pääl
kõnõlõmah ḱauma. Kindlahe
omma’ vanavanõbidõga’ köüdet kombõ’ tähtsä’, a mäntselgi’
moodul nä läävä’ aoh tõõsõst.
Mi piagi’ tõõsõs mineväh aoh
tõistsagamaist eloh hoitma.
Tähtsä om sisu.

31. juulil oll KarisillaPetsere maantiil Säpinä
küläh Taarka Perimüstiatri lavastusõ „Petseremaa igätsüs“ edimäne
etendüs, mia põhinõs
Petseremaa kiränigu
ja pikäaolitsõ aokiränigu
Vananurme Ilmari samanimelitsõl näüdendil,
minkõ om kohandanu’
Lennugi Urmas.
KITTUSÕ KELLY
Vananurme tõsielolidsõ näüdendi pääteema om piireülene
armastus, minkõ kottalõ võit
üldä’ ka’ kontrolljoonõülene
armastus. Lavastusõ päämäne
teema om piir. Om piir, mia
om riike vaihõl, a viilgi’ suurõba’ kiusaja’ omma’ piiri’ inemisõ hindä seeh. „Nuu’ piiri’
kontrollva’ piirivalvuridõst karmibalt, kas ma üledä hinnäst,
astu uma unistuisi poolõ, püvvä
ideaalõ poolõ vai astu unustusõ tiid. Kõlas idealistligult,
a ku mi seeh olõsi-i tuud teismeiä vai romantikidõ tormi ja
tungi, sis olõs ilm hulga igäväp
kotus,“ ütles lavastaja Kesoneni
Helena.
Vällä reklaamit kooslus
Vananurm/Lennuk/Kesonen/
Pungits/Kalkun om suurõperäne viisik, kiä’ omma’ kuuh
loonu’ midägi’ kandvat ja jäävät ja toonu’ pisara’ silmi jo
peris suurõlõ jaolõ kaejist. Ma
olõ lavastusõ produtsent ja śoo
teosõga’ kuuh kasunu’, tahtsõ
kohaligu aolehe Setomaa lugõjidõ jaos Urmasõ käest küüsüdä’
mõnõ’ küüsümüse’, mäntse’
omma’ mullõ hindälegi’ tähtsä’.
***

Kas tulõviguh või su puult
setokeelitsit ja -meelitsit
näüdendit uuta’?
Ma looda, õt õks. No’ om ka’
kiil lämmält sõrmihe tulnu’.
Helena kõnõlõs kõõ, õt no’ olõs
vaia suurt eepilist seto luku, ja
täl om tävveste õigus, a kah́os
olõ-õi ma eis’ nii aśatundja.
Samah – Helena lavastajakäekiri om mu jaos väiga’ huvitav
ja mi kindlahe pia loomingulisi
plaanõ edesi.

Lennugi Urmas.
Urmas, sa olõt ülnü’, õt olõt
välis-seto. Kohes su juurõ
harokõsõ’ sis läävä’?
Imä ja esä omma’ peri Labõritsast. Ma eis’ olõ üles kasunu’
Kesk-Eestih, a mul om setokõisi
siäh mitmit sõpru ja tutvit.
Kukki’ ka’ nuist omma’ mõnõ’
hoops Talinah elävä’ seto’.
Mäntse’ omma’ su latsõiämälestüse’ Petseremaast?
Latsõiäh olõ hulga kõrdu
ḱaunu’ Labõritsah, koh elli
vanaimä. Meeleh om suur

Solovjevi Heleni pilt

nõgõsõpõld, mia naas pääle
tarõ takast. Vana sann, linaläpp, liikva hais, sahvri ja suur
valgõ pini Karo. Nõgõsõ’ olli’
hüä käkmiskotus, ku sahvrist sai midägi’ näpät vai võimassinaga’ kuulipilljat mängit ja vanaimä arvatõh olõ-õs
tuu kõgõ parep tegeminõ. Vele
ja sõsaraga’, kiä’ olli’ vanõba’,
teimi vanaimä man sagõhõhe
puulatvuga’ „langõvaŕohüppit“.
Mi ronõ noorõ puu latva, haari
ladvast kinni ja lasi puu paintõh maa pääle.

Mia pand sinnu dramati
siirmä Vananurme Ilmari
näütemängu ja pall´o om
tuuh dramatiseeringuh su
hindä mälestüisi?
Ütelt puult Helena pakk ja
tõõsõlt puult ma olõ ammuki’
tahtnu’ seto teemat vallalõ
kirota’. Tuuga’ sis sai’ kats
hüvvä asja kokko.
A samah tähtsäp – mu isiklik elo oll joudnu’ ilosahe
samasäntsehe kotusõhe, koh
śoo näütemängu päätegeläne
om. Ma otsõ ja igätsi midägi’,

midä olõ-õs inäp säntsel kujol
olõmah, nii ku ma timmä igätsi
ja otsõ.
Midä om „Petseremaa igätsüs“ sullõ isikligult mano
andnu’?
Kindlahe om tä andnu’ vabanõmisõ kõgõst tuust, mäntsit õhulossõ ma eis’ umah eloh
olõ ehitänü’.
A samah ka’ kõrraligu kooli
seto keele jaoh ja tä om minnu
kõrdapiteh uma maa külge
kinni köütnü’.

Mia sul hindäl parhilla’
süämepääl om?
Mullõ meelüs Petseremaa
igätsüse man tuu, õt ku miaki’
joud ütte väigokõist kultuuri
ja kiilt eloh hoita’, sis om tuu
śooaolinõ tiatri. Samah ka’
parhillanõ kirändüs ja aokirändüs ja film ja muusika. Ma
olõ Marimaal nännü’, kuvvamuudu vannu jutussidõ laval
kõnõlõminõ muut tuu kultuuri
ja keele nuuri jaos museaalsõs
ja distantsiirväs. Setomaalõ
olõs hädäste vaia, õt olõs inäbä
parhillast kultuuri umah keeleh. Mille mitte ka’ setokeelist
räppi. Seto keele ja kultuuri
saatus sõltus noorist.

„Petserimaa igatsus“ — śoo suvõ tiatrielämüs
KAMBRIMÄE EVI
Ku keväjä loi tiadõt, õt om võimalus minnä’ kaema Taarka
Perimüstiatri näütemängu
„Petserimaa igatsus“ (Ilmar
Vananurme samanimelidse
näüdendi om kohandanu
Urmas Lennuk), tundsõ, õt śoo
om tükk, midä ma’ pia nägemä.
Joba päälkiri om sääne, õt teküs
õgal setol eismuudu tundmus,
midägi süämehalu, kurbtusõ ja
meeleliigtusõ vahepäälset.
Näütemäng eis’ oll´ suurõ
pinevusõ ja sisemädse palamisõga mängit. Päätegeläisi Valli
(Lauli Otsar) ja Pauli (Agur
Seim) osatäütjä’ omma’ noorõ’
inemisõ’, a näide mäng oll´ kaasakiskva ja põnnõv. Üteh avidi’
ka huvtava’ rekvisiidi’: post lillega’, mia kujot´ kontrolljuunt;
kapi’, mia’ märkse’ Petseri liina
ja mastõrat; vana lintmakk,
minkõga kujotõdi telehvonisidet. Hoonõh esi’ (Säpinä vana
küün) oll´ üts olulinõ rekvisiit
eishindäst.
Lugu om mitmõtasapinnalinõ: üts om katõ inemisõ
vahelidsõ’ suhtõ’ (igätsüs tõõnõtõõsõ perrä, võimatus kokko
saia’), tõõnõ igätsüs minkõgi
kättesaamadu perrä, mia saaki-i
täüde minnä’. Tähtsä kotusõ
pääl om näütemänguh igät-

süs ütidse Setomaa perrä, mis
meil, setodõl, om ammudsõst
aost, a viimädsel aastal väiga
halusahe hinnäst miilde tulõtas (üle kontrolljoonõ saa-ai
taudi peräst).
Viil tahas tähelepanu pöördä’
vanaesä kujolõ, kiä etendüseh
mitu kõrda kääpäst (tõõsõst
ilmast) tulõ latsõlast Pauli
tugõma. Omma’ seto’ jo kõik
aig esivanõmbit avvustanu’,
näide mälehtüses surnuaiah
söönü’-joonu’ ja ka näide abilõ
luutnu’, ku hädä käeh. Siih
omgi tä tulnu nõvvu andma
Paulilõ, kiä uma ütsindüseh
hädäh om.
Nii vähä om nuid tiatrietendüisi, mia’ seto keeleh
omma’ ja viil hüäh seto keeleh! Nooril, kiä’ kiilt umavaihõl kõnõlõmisõs inämp tarvida-ai, om võimalus kullõlda’.
Setokeeline näütemäng või küll
vähändä’ inemiisi hulka, kiä’
teksti lõpuni mõistva’, a näütlejidõ ütehkiskva mäng mõos
näilegi, kinkõl tekst kõik peräle
jovva-ai.
Kokkovõttõh üldeh: oll´
süändkriipvä tiatriõdak, mia
kavvas miilde jääs. Ait´umma
tegijilõ ja lavastajalõ Helena
Kesonenile, kiä śood tiatrit
vidä. Õt teil olõs joudu edesi
tetä’ näütemängõ, mia’ kaejilõ
hinge läävä’!

Pääosalisõ’ Otsari Lauli ja Seimi Agur „Petseremaa igätsüseh“.

Pungitsa Triinu pilt
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Sada aastakka seto perrenimmi
AABRAMSI VAHUR
Ku setokõisi peritolõki ütsikasju üle võit poonta’ ja arvamisi
om sainast saina, näütüses üte
Rokina külä mehe 1849. aastagal avaldõt arvamisõ perrä elävät seto’ uma kodomaal jo „ilma
luumisõst pääle“, [1] sis setokõisi nimmiga’ om lugu hulga
selgep.
Ristinimmi traditsioon, midä
jaetas kõigi eestläisiga’, om
ilda tulnu’. Tuu pässi masvusõlõ peräst Tõist ilmasõta. Eesti
ilmaligu nimetraditsiooni ülevõtminõ om tähendänü’ tuud,
õt tull jättä’ uma, õigõusu alos
põh́aga’ traditsioon, mia om
no’, paar ikä perästpoolõ, pall´ohki’ jo unõhtõt. Perrenime’,
mia’ omma’ setosilgi’, omma’
tśuut vanõba’ – mõnõ erändiga’
omma’ nuu’ võõdõt 1921. aastaga sügüse. Tuu oll ammu’, a
õks ka’ ildaaigu, selle õt muial
Eestih oll pia kõik maarahvas
saanu’ perrenime’ jo aastagil
1822–1835. Setokõisi perrenimmil om śool aastagal tsõõrk
juubõl.
Eestläisi riigi sündüminõ
tähend setokõisi jaos pöörähüst. Tõõsõsminek oll edimält
välähpoolinõ, moodu peräst.
Eestimuudu vällänägemisõ
sai’ kõgõpäält setokõisi nime’
ja mõnõkümne aastaga peräst,
krunditalla luumisõga’, järest
inäp ka’ Setomaa külä’.
Viil Tarto rahu alakirotamisõ aol olõ-õs suurõbal jaol
Petsere maakunnah (umbõs 90
protsendil) talorahval perrenimmi. Tuud olõ-õs setokõisil
hindil õga ka’ vindläisil. A õks
löüdü küllih mõni, kinkõl jo oll
perrenimi, ja vaest oll vinne
küllih säntsit inäbägi’. Mõnõh
küläh oll perrenimmi hüä mitmõl, säntse’ külä olli’ näütüses setokõisi Lobotka ja vindläisi Lisja. Perrenimmi saaminõ
1921. aastaga sügüse läbi viid
riikligu suurettevõtmisõ ḱaugih oll tähtsä ütine läbieläminõ.
Tuu oll mälehtämist väärt aig.
Käeh oll viimäne süküs, ku kõik
seto külä’ olli’ viil üteh maakunnah. 1918. aastagal luud
Petseremaa haard kõiki külli,
koh seto’ aoluulidsõlt elli’; jo
mõni kuu perästpoolõ, 1922.
aastaga keväjä, panti Luhamaa
nulk kokko Võromaaga’.
Perrenimmi pandmisõ pääle
läts pia terveh 1921. aastaga
kallendrisüküs, sinnä’ sisse tulõ
arvõsta’ ka’ tüü’, midä oll vaia

Lauluimä’ Martina Iŕo (Irina Luik), Miku Ode (Jevdokia Kanniste)
ja Hilana Taarka (Darja Pisumaa) 1922. a.
Armas Otto Väisäneni pilt ERMi kogost

inne tetä’, kokko sis tuu ettevõtminõ oll 19. septembrist 29.
detsembrini’. Seto’ sai’ umbõs
2500 erinevvä perrenimme.
Perrenime pidi õgaüts võtma,
kiä’ oll vähäbält 18-aastaganõ.
Võõdõt nimi läts kõrraga’ üle
abikaasalõ ja alaiälisilõ latsilõ.
Võõramoodulitsõ perrenime sai
asõnda’ tõõsõga’, eestimuudu
perrenimega’. Tuud võimalust
ka’ kasutõdi. Nimmi saaminõ
käve ruttu. Rahvas kutsuti külli
kaupa vallamajja, Petsere liina
valtsuistõ, ja päämätselt oll
tunni-paariga’ kõõ külä perrilõ
nime’ pant. Kõgõ kipõbalt tekk
tüüd Petsere valla komisjon,
kõgõ kavvõp läts aigu Lobotka
vallah, koh näütüses Miktämäe
külä pääle läts aigu kuus tunni.
Nime’ kannõti protokolli, perre
esindäjä kirot paprõlõ ala vai
vaot sõrmõjäle. Nime võtmisõ
kottalõ anti tunstus. Ku perrel
esindäjät olõ-õs, määräti perrenimi „vägüse“ – komisjoni arvamisõ perrä.
Tuulaiga oll Petseremaal nelli
valda: Lobotka, Petseri, Pankjavitsa ja Irboska. Õgah vallah ja
Petsere liinah oll aamõdih uma
kolmõnõ perrenimmipandmisõ
komisjon. Kokko oll komisjonõh 20 inõmist. Näist koltõist, kinkõ siäh ka’ komisjonõ
esimehe’, peri Lõunõ-Eestist
(innidsest Liivimaa kubõrmangust), kõgõ inäbä oll võrokõisi
(katõsa). Väikop jago, kokko
säidse, oll kotusõpäält inõmisi
– viis vindläist ja kats setot.
Seto’ (vallaaamõdnigu’) Vassili
Kalle ja Kirill Toom olli’ Petsere
valla komisjonih tüüh. Komisjonõ üldjuhataja oll Samuel
Sommer, kiä oll peräst Piirimaie Seldsi sekretär ja rahvaluulõ kogomisõ kõrraldaja.
Perrenimmi pandmisõ tüüd
seletedi vajadusõga’, õt sis lätt
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aśaajaminõ hõlpsabast, [2]
mõntkõrd ka’ tuuga’, õt perre
nime’ olõvat tiat arõnguastmõlõ
joudnu’ elo nõvvõh. [3] Las olla’
tuu väitega’, kuis om, aśaajamist võimald vana olokõrd õks
ka’ muutmalda’ kujol. Tuu oll
õnnõ tśuut vaivalidsõp. Śooni
oll kasutõt Petseremaal aamõtliguh pruugih vinnekeelitsit
nimekujosit mooduga’ iihnimi
+ esänimi, nii ku vinne keeleh
kombõs. Tuul moodul käve ka’
kerigukirju pidäminõ, kõik kirälik elo. Õt õigõusu ristinimmi
oll väiga’ hulga (vähäbält 170
mehe- ja 60 naasenimme), sis
võimald iih- ja esänime kombinatsioonõ viil suurõp jago
tuvasta’ inemisi kerge vaivaga’,
õgatahes üte valla piireh. No
asi oll erinevidõh harinõmisih. Dostojevski romaanõ tegeläisi nime’ tekitäse’ pää ümbreḱaumist õnnõ sis, ku nime
traditsioon om lugõja jaos võõras. Petseremaa vanõp nimetraditsioon oll Eesti aamõtnigõ jaos võõras, nii vinne ku
ka’ seto nimmi osah. Seto nimekujosit kirja panda-as, nuid
hoiõti meeleh ja nuid mäleht
ka’ perreperimüs. Aamõtligu
Jakov Petrovi nime takah näütüses võidsõ olla’ Petra Jaaska,
Irina Danilova takah Tanńo
Iŕo, mõntkõrd kasutõdi lisanimmi, mäntse’ olõ-õs esä
nimega’ (naisi puhul ka’ abikaasa nimega’) köüdet (Kitsõ
Kriisa, Kurõ Tross, Hokmani
Tat´o jne). Suulinõ, mitteaamõtlik elo käve seto kombidõ perrä,
tuuhu vahtsõnõ perrenimmi
tulõk edimält väiga’ putu-us.
Vahtsõ’ perrenime’ pidi’ vastamma tiat nõvvõtõlõ. Nimmi
pandmisõga’ kõrvotsidõ kõrraldõdi septembri peräotsast
pääle seto küllih rahvakuuholõkit, koh selgitedi, mäntsit per-

Tšastuška
Setomaa jaos
Alostus lk 1
Pillimiihi võikimängmisõl
saa kävvu’ sis, ku mõistat määnestki pilli mängi’. Mito aastakka pillimiihi võikimängmisõl käunu tśurakõnõ küüsse
timahava: „A mille ma taha’
lää, ütskõik saa-ai kuninga
pillimehest?“ „Hädä no tuust!
Õgas pillimängmisõ man olõ-õi
kotus tähtsä. Pillimängminõ
eis’ om tähtsä. Õt sa tuud tiit.
Setomaa jaos.“
Kargusõkargamisõl käävä’
mõlõba’ tütre’. Saava’ uma
voorikõsõ tandstus ja valms.
„Järgmäne aastak vahtsõst,“

renimmi tulõs võtta’. Näütüses
soovitõdi 25. septembril Vil´o
küläh olnu’ kuuholõkil, õt võõdasi’ „ilosit, puhtahelülisi Eesti
nimmi“. [4] Samasäntsit soovtõdi jaka’ muialgi’: nimi piat
olõma illos, helisev ja eestikeeline (umakeeline). Tuust oll viil
veid´o, õt õnnõ illos ja ilosahe
helisev. Ideaaljuhul pidi perrenimi olõma ka’ eestimoodulinõ.
Tuuperäst om perrenimmi
komisjonõ liikmidõ võrdlõminõ ristijidõ vai apostlidõga’
põhjõndõt. Nuid avvunimmi
kasudi’ nä mõntkõrd hindä kottalõ ka eis’. Setokõisilõ perrenimmi pandminõ oll ideoloogilinõ projekt. Ainuma tuuh olnu’
filoloogi Villem Ernitsa hinnangul kujot nimi hindäst „kultuuri
tunnustähte“. „Muutunu’ kultuuritiidvüst“ sai’ timä meelest
rahulda’ õnnõ tuuga’ vastavusõh olõva’ nime’. [5] Setomaa
hädä, ku asja tuu nulga alt kaia’,
oll tuuh, õt setokõisi kultuuritiidvüst rahuld tuulaol päämätselt vana olukõrd, ja nuu’ seto’,
kinkõl oll vinne perrenimi (a
setokõisi innidse’ perrenime’
olli’ sagõhõhe vinneperätse’:
Kalinin, Lahnovski, Sibulin,
Žurov, Teplenkov jt), näe-es
tuu kandmisõh ja mõnõl juhul
ka peräst 1921. aastakka edesikandmisõh eesti (seto) identiteediga’ vastasaisu.
Tuu tähend setokõisi „ristjidõlõ“ liisnaülesannõht – seto’
oll vaia „herätä’“. Rahvakuuholõkidõl, midä 1921. aastaga
sügüse seto küllih peeti, kõnõldi
pääle nimmi ka eestlusõst, haridusõst, karskusküüsümüisist
jm. Perrenime’ oll üts jago üleriikligust kultuuri- ja keelepoliitigast. Seto’ sai’ eestiperädse’
perrenime’ nii ku avansi kõrrah,
näide kandminõ pidi kultuuritiidvüse muutumist soovit tsihih kipõbast tegemä.
Õigõ nime välläsortmisõ lihtsabas tegemisõs oll Akadeemilistõ Imäkeele Seltsi korjunu’
noorõ’ Tarto ülikooli keeletiidläse’ pandnu’ kokko soovitus
nimestigu „15.000 vahtsõt
sugunimme“, [6] mia oll inne
perrenimmi pandmist trükist
vällä tulnu’. Väiga’ suur jago
seto perrenimmist om kas õkva
tuust raamadust vai om säält
mõotust saanu’. Tuu trükise
suur mõo oll tunda’ Lobotka
vallah, koh pall´osih küllih om
peri säält suurõp jago nimmi,
Töganitsa küläh olli’ säält võõdõt valu kõik nime’ (Asari,
Leidik, Oinak, Parind, Sepik,

Sulaoja, Tolmik, Tuvik, Uusniit,
Varna ja Virkus). Soovtusliguh
nimekiräh olli’ mitmõ lauluimä
perrenime’ (näütüses Hainsoo,
Kanniste, Lummo, Pisumaa,
Vabarn > Vabarna). Säältsamast om võõdõt ka’ inäp jago
„sunniviisilisõlt“ saad perrenimmi (näütüses Nõgisto, Ojavere, Petik, Süvala).
Seto perrenimmi man
om päämätselt tähele pant
näide illo. Tuuman mõtõldas
täämbätsel pääväl innekõkkõ
luudusromantilitsi katõsõnalitsi nimmi. „Seto aabits“ (2011)
om seto perrenimmi näütenä
toonu’ Kukumägi, Uibuupin
ja Kullasaar. Nuid nimmi om
nimetet ilosis. [7] Seto perrenimmi ilost om nii pall´o kõnõld,
õt nakas jo unõhumma, õt edimält seto’ eis’ nuidõ nimmi
üle, eriti soovitusnimmi üle,
säänest hüvvämiilt tunnõ-õs
ku näide pandja’. A saa-ai ka’
üldä’, õt katõsõnalitsi luudusnimmi olõs kõgõ inäbä, nuid om
kõgõst õnnõ umbõs kolmandik
– kõgõ inäbä Irboska vallah
(45%), koh setokõisi oll kõgõ
veidebä. Veid´o üle kolmandigu
oll nuid nimmi Petsere vallah (35%) ja Pankjavitsa vallah
(34%), kõgõ veidebä Lobotka
vallah (28%), koh võõdõt perrenimmi arv oll tõisiga’ võrrõldõh kõgõ suurõp.
A mille õks arvatas, õt seto
perrenime’ omma’ päämätselt
katõsõnalitsõ’ luudusnime’?
Tuu tulõ tuust, õt 1920. aastagil paistu’ setokõisi perrenime’
tõisi Eesti perrenimmi kõrval, minkõ siäh oll väiga’ suur
protsent võõrkeelitsit (päämätselt säksa laadih) nimmi,
väiga’ eestikeelidse’ – setokõisi
nime’ mõiu’ ku’ maalähko’. Kõik
muutu Eesti ao peräotsah, ku
üleriigilidsõ perrenimmi hulgahna eestistämisõ ḱaugih võõraperätsidõ ja „halvahelülidsi“
eesti nimmi jago läts väikobast,
selle õt uma nime muut tõõsõst
üle katõsaa tuhandõ eestläse.
Ja või üldä’, õt tuu tulõmusõl
naksi’ eesti perrenime’ olõma
seto perrenimmi muudu. Pall´o’ võti’ täpselt sammu perrenimmi, mäntsit veid´o aigu
tagasi olli’ võtnu’ seto’. Tuu
olõ-õi määnegi’ imeh, selle õt
1935. aastaga soovitusnimestigu alosõs, minkõst sagõhõhe
juhindudi, oll innine, 1921.
aastaga soovitusnimestik. [8]
Vahtsidõ üle Eesti võõdõt perrenimmi siäh olli’ kõgõ inäbä
luudusromantilitsõ’ katõsõ-

nalitsõ’ nime’. [9] Nii lätsiki’
setokõisi perrenime’ eesti perrenimmi üldpildih inäp-vähäp
välläpaistmaldus.
Või üldä’, õt täämbätsel pääväl om setokõisil tavalitsõ’
eesti perrenime’. Muidogi’ om
tuu avitanu’ sulandumist ja
segähümist. Õt setokõisi perrenimmi olõ-õi väiga’ uurit,
om jäädü näide tähendelemisõl kõrdamma tunnõht, midä
nä umal aol välähpuul Setomaad jäti’. Saa aastaga joosul
om tuust saanu’ üts setokõisi
umamüüte, mõnõl juhul vaest
ka’ üts jago seto identiteedist.
Täks tuu ḱau kokko ka’ tiidä’
kujutlusõga’ setokõisist ku
luudusrahvast. A tasos meeleh
pitä’, õt mitmõjaolitsõ’ nime’
omma’ iseloomuligu’ muudsamalõ, kiräligulõ kultuurilõ.
Papõr om kannahtlik. Setokõisi vahtsõ’ perrenime’ olli’
võrrõldõh innitsidõ umakeelitsidõga’ (säntse’ omma’ näütüses jo tsaariaost peri Labe,
Märso, Oina, Reha ja Sarja)
pigemp pikä’. Perrenimmi
pandja’ proomõ’ muial Eestih
lajalt levinü’ lühkokõisi nimmi
jättä’ pandmalda’ ja tuujaos
oll katõsõnalitsi nimmi tegeminõ tüükindla võtõh. A kõnõlõmisõ kultuurih omma’ pikä’
nime’ mitte praktilitsõ’, sääl om
hinnah suuperi nime’ – nimega’
piat olõma hõlpsa kutsu’. Pikki
nimmi tulõk Setomaalõ ilostas
setokõisi siirdumist kõnõlõmisõ
kultuurist kiräsõnakultuuri.
Midä sis üldä’ juubilari, seto
perrenime kottalõ? Õks tuud,
õt lõpp hüä, kõik hüä! Vahtsõ’
nime’ omma’ umast võõdõt ja
näile tulõ suuvi’ pall´o aastakki.
Ja veid´o kah́o om õks ka’, õt
vanõp traditsioon, midä setokõisi „ristjä’“ alalõ proomi-is
jättä’, om vaonu’ saa aastaga
joosul päämätselt unõssihe.

kõnõlas noorõp, „Setomaa
jaos.“
Kasatskil üümisõl käävä’
mõlõba’ puja’. Timahava
vanõbat olõ-õs kotussõ pääl.
A noorõp õks tandsõ. Setomaa
jaos.
Täämbä lauldas, tandsitas,
pilligi tah mängtäs,
ku tśurakõnõ alostas,
sis külälava huikas!
Külälava om kotus, koh saa
tetä’, midä tahat. Poig ja mu
latsõlats lauli’ tšastuškat ni
mänge’ karmoškat.
Mi olõ peri Talinast,
a juurõ’ omma’ Pöönil,
kutsu üteh õkka last,
kiä taht olla’ püünel!
Suur ait´umma kõigilõ,
kiä’ tuud laulmist kuuldva’,
śoo mu edimäne vuur
om tšastuškat laulda’!

Lää-äs joht pall´o aigu müüdä,
ku mullõ tulti kõnõlama: „No’
om sääne lugu, õt meil om õnnõ
ütsainus ülembsootska kandidaat. Üttegi tõist olõ-õi, kiä’
paku otsa lääsi’.“
„No hüäkene külh, ma või
minnä’,“ anni kipõ vastussõ.
„Ma olõ jo nii mito vuuri
käunu, õt aamõht nakas selgest saama.“ Tõõsõ’ sootska’
paistu’ tśuut hiitünü’ mu kimmäst vastussõst, a naksi’ kõrraga tehnämä.
Olli paku otsah neländät
vuuri. Edimäne aastak tuu jaost,
õt tetä’ ülembsootska uss vallalõ inemisõlõ, kiä taal aastagal oll´ Setomaalõ kõõ vajaligup. Olli kõrraga valms paku
otsa saistama. Setomaa jaos.
Tõõnõ aastak johtu śoodmuudu, õt kõõ pikep hand oll´

minkõgiperäst mu iih. Nii t ullgi
aastak aigu Setomaa ülembsootska aamõhtit pitä’. Setomaa jaos.
Kolmas aastak oll´ õnnõ üts
kandidaat. „No sis saa kuningriik otsa,“ ütel´ üts sootskist.
Ülembsootskana tundsõ, õt
mul tulõ minnä’. Tõisildõ kõlbanu-us. Setomaa jaos.
Timahava oll´ jalki õnnõ üts
kandidaat. Ma sis lätsi tuust
tõõsõst. Paku pääle. Minno
tugõsi uma pujast pillimiis,
uma latsõlatsõst tšastuškalaulja ni Valgu Meele kokko
pant leelopargikõnõ.
Suur ait´umma kõigilõ,
kiä’ võti’ nööräst hoita’,
śoo oll´ mul jo neläs vuur
paku otsah saista’!
Setomaa jaos. Õks ja kõõ. Ku
vaia, sis vahtsõst.

[1] Kreutzwald P. von Koeppenile
2. VIII 1849. – Fr. R. Kreutzwaldi
kirjavahetus. I. Tallinn: Eesti Raamat,
1976, lk 460.
[2] Petserlane 24. IX 1920, nr 19, lk 1.
[3] Võru Teataja 12. IV 1921, nr 39, lk 2.
[4] Postimees 20. IX 1921, nr 226, lk 3.
[5] Ernits, Villem. Nimede muutmine
kultuuriloolisena nähtusena. –
Eestlasele eesti nimi. Tartu: Akadeemiline Emakeele Selts, 1921, lk 21.
[6] 15.000 uut sugunime. Tartu:
Akadeemiline Emakeele Selts, 1921.
[7] Seto aabits. Obinitsa: Setomaa
Valdade Liit, 2011, lk 18.
[8] Eesti nimi. Valik uusi perekonnanimesid. Tartu: Akadeemilise Emakeele Seltsi Kirjastus, 1935, lk 26.
[9] Must, Aadu. Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu: Kleio, 2000, lk 63.
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Valla ühel vanimal
elanikul täitus
sada eluaastat
INDREK SARAPUU

Vallaametnikud ja töötajad Ura jõe hiljuti valminud sillal kergliiklusteel.

Fotod: Indrek Sarapuu

Vallaametnikud ja töötajad
tutvusid Pärnumaaga
Augusti teisel nädalal
viibisid Setomaa
vallavalitsuse töötajad
õppe- ja tutvumisreisil
Pärnumaal
Häädemeeste
ja Kihnu vallas.

Preestriproua Maria Kuldmäe
oma kodus. Foto: Indrek Sarapuu
buma preestrimajast ja soetas talu, kus ta lüpsis lehmadelt piima, mida kokku osteti.
Saadusi käidi müümas ka praegusel Venemaa alal. Toitjakaotuspension oli kõigest 25 rubla,
ülejäänu oli vaja endal teenida.
Praegu hooldab preestriprouat tema noorem, pensionil olev 72-aastane poeg Leo
abikaasaga.
Valla abiga on saadud tänavu
korda igati nõuetele vastav
vannituba.
Proua Maria Kuldmäed käisid õnnitlemas vallaesindajad
eesotsas vallavanemaga. Oma
sünnipäevatervituse ja õnnitluse edastas ka president Kersti
Kaljulaid.

Kostipäeval osales
21 kohvikut üle valla
ja valla piiridel

INDREK SARAPUU
Häädemeestel oli võõrustajaks
vallavanem Karel Tölp. Tutvuti
paljude erinevate objektidega,
mis valla initsiatiivil on valminud või kohe-kohe valmimas. Vallavanem andis põhjaliku ülevaate valdade liitumisejärgsetest arengutest, plussidest ja miinustest pärast 2017.
aastal toimunud haldusreformi.
Häädemeeste valla elanike arv jääb 5000 piirimaile,
mis on lähedane Setomaa vallaga. Meie vallaelanike arv on
mõnisada üle kolme tuhande.
Samuti on vald üsna aktiivne
puhke- ja suvituspiirkond, mis
tõstab elanike arvu suveperioodil kõrgemaks.
Vallavanem rääkis, millised mõjud on või pole suurema linna ja suure transiittee
Via Baltica lähedusel, milliseid
plusse ja miinuseid see endaga

3. augustil täitus 100 aastat
valla vanimal elanikul, Saatses
sündinud Maria Kuldmäel, kes
on elanud suurema osa elust
Luhamaal Hindsa külas Kivastu
talus. Tal on olnud kokku viis
last, kümme lapselast ja lapselapselapsi on tal kümnetes.
Maria elu, mis on kulgenud
läbi sajandi, pole olnud alati
kergemate killast. Ta lesestus juba 1965. aastal, kui tema
abikaasa, õigeusu kiriku ülem
preester Ivan (Joann) Kuldmäe
siit ilmast ära kutsuti.
Ülempreester on jätnud
suure jälje Eesti õigeusu ajalukku, olles Meeksi koguduse
esivaimulik siis, kui kirikuhoonet ehitati. Ülempreester teenis
oma elupäevade lõpuni Luhamaa Pühavaimu kogudust. Elu
jooksul teenis ta veel ka paljudes teistes kogudustes.
Usuinimeste elu polnud sõjajärgsel ajal kiita. Tagakiusamiste osaks ei saadud ainult
Stalini ajal. Kõige valusam aeg
oli Hruštšovi valitsemisaeg, kus
usuorganisatsioonidele kehtestati palju majanduslikke kitsendusi ja usklikke mõnitati ning
kiusati igal võimalikul juhul. Nii
pidid kogudused maksma renti
mitte ruutmeetrite, vaid kuupmeetrite kohta ning elektri
hind oli neli korda kõrgem.
Maria kasvatas üksi oma
lapsi, tegi talutööd, pidi loo-

Kihnu saarele tehti ring peale jalgratastel.
kaasa toob. Samuti hakkab
valda, mis on pea 80 km pikk ja
laiuti kõigest kilomeeter-paar,
läbima Euroopa Liidu suurarendus Rail Baltica.
Vallavalitsuse ametnikud ja
töötajad külastasid ka Jõulumäe Tervisespordikeskust, kus
võõrustajaks keskuse juht Eido
Tasalain, kes rääkis koroonaaegsest keerukast spordikorraldusest, hindas nii plusse kui
miinuseid.

Häädemeeste vallavanem Karel Tölp tutvustas Uulu koolimaja.

Samuti tutvustas ta kohalikke võimalusi sporditegevuse harrastamiseks nii oma
valla rahvale kui ka külalistele
lähemalt ja kaugelt.
Järgneval õppepäeval viibiti
Kihnu saarel, kus tutvuti kohalike oludega. Ülevaate Kihnu
elust-olust ja valla tegemistest-toimetamistest andis valla
sotsiaalametnik Aive Havik. Ta
rääkis saarelisest ja kultuurilisest eripärast, andis ülevaate

sotsiaalteenuste osutamisest
saarel ning Eesti ühe väiksema
valla toimimisest.
Vallaametnikud ja töötajad käisid tutvumas tuletorni,
kohaliku muuseumi ja kirikuga.
Kihnu saar ja Setomaa on mõlemad kultuuriliselt isikupärane
piirkond – mõlema kultuuri
osi on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse, mõlemal piirkonnal on valdavaks
õigeusk.

Jõulumäe keskusest andis ülevaate Eido Tasalain.

Setomaa talud ja kogukonnad avasid taas oma koduõued, et võõrustada kostipäevalisi. Lisaks sellele, et kostipäev toob piiriäärse eluga tutvuma sadu külalisi, on märgatav ka ürituse positiivne mõju
kohalikule elule laiemalt.
Kostipäeva korraldaja Pille
Malkov ütles ERRile, et lisaks
kaugema kandi rahvale seto
köögi ja kultuuri tutvustamisele on üks tähtis eesmärk ka
see, et ka kohalikud kogukonnad tugevamaks muutuksid.
„Kogokonna Kohvik on selles suhtes hästi huvitav, et

kogukond on juba eelnevalt
siin paari aastaga koondunud.
Ja kui see lõpptulemus on siin
nüüd, et viis küla tulevad kokku
ja teevad sellise toreda asja, see
on kimmäs värk, see on tuleviku
teema,“ ütles korraldaja ühe
kohviku kohta.
Tänavu avas kostipäeval
uksed rekordilised 21 kohvikut. Külalisi tuli Setomaale
nii Tallinnast, Pärnust kui
Kuressaarest.
Kohalike sõnul on kostipäev üks aasta oodatumaid
sündmusi.

Valla Uudised

Kostipäeva peräpütüpäiv kohvikus Õkva Üle Moro.

Foto: Seto Küük
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Suvi jääb seljataha
Metsikult kuum ja eripärane suvi on seljataha jäänud. 1. september toob liikumise koolidesse ja sellega ärkavad ellu ka kõik teised nn tugiteenused.
Õpetajad, kokad, lapsevanemad, õed-vennad, bussijuhid lükatakse liikumisse ja tänavapilti ilmestab koolipäeva alguse ja lõpu sebimine. See on äärmiselt mõnus vaatepilt ja ka sisuline muutumine
inimeste suhtluses ja läbikäimises. Me tahaksime,
et see oleks pidevalt nii, aga üks Covidi kurat käib
mööda maailma. Mis me selle vastu teha saame?
Vaadates tagasi suvele, võin heameeles tõdeda,
et oleme korraldanud kõik Setomaa rahvarohked
üritused ettevaatlikult ja kontrollitult ning ühtegi
nakkuskollet üritustelt lisandunud ei ole. Selle üle
on mu meel rahulik. Viimane paasapäeva jumalateenistus ja ristikäik ning sellele järgnenud matustel olemine oli vaatamata vihmasele ilmale rahva
rohke ja me tundsime ennast oluliselt turvalisemalt
Covidi osas, sest korraldajad, täites Vabariigi Valitsuse määrust, suutsid kenasti testimise ja dokumentide kontrolli läbi viia. Kõik, kes tõstsid häält
ja protestisid, peaksid vaatama ikka peeglisse ja
saama aru, et maailm on muutunud ja teaduslikele
põhjendustele ei ole alternatiivi.
Heameelt teeb see, et lehe väljaandmise päevaks on Värska lasteaias avatud neljas rühm, mis
on setokeelne! Algatusrühma ja valla volikogu ees
müts maha, et nad on julgete otsustega selle asja
võimalikuks teinud. Edaspidine rühma edukus sõltub lastest, lastevanematest, õpetajatest ja mitmetest teguritest veel, aga selleks meile kõigile
kannatlikkust!
Setomaa vald on üks suurima elava kultuuri
pärandiga vald Eestis! Hoiame seda!
RAUL KUDRE,
Setomaa
vallavanem

Setomaa Vallavolikogu
valimised 2021
MARTIN SULP
Setomaa valla valimiskomisjoni esimees

Vähem kui kahe kuu pärast,
oktoobris 2021 toimuvad taas
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimised. Alljärgnevalt info
valimiste ja valimiskomisjoni
töökorralduse kohta.

Valimiskomisjon
Setomaa valla valimiskomisjoni
koosseis: esimees Martin Sulp,
aseesimees Helle Palok, liikmed Erika Joonas, Ulvi Oper ,
Liina Metsakaev, asendusliikmed Kaja Pargas, Karin Viljus.
Valimiskomisjoni asukoht:
Setomaa vallavalitsuse ruum nr
211 aadressil Pikk tn 12, Värska
alevik, Setomaa vald. Valimiskomisjoni tööaeg: perioodil
18.08.2021 – 15.09.2021 esmaspäevast kuni reedeni kella
9–12 ja 14–16, sh 7.09.2021 ja
9.09.2021 kella 10–18.

Ühtne valimisnädal
Valimiste periood koondub
ühte nädalasse. Esmaspäevast
laupäevani saab hääletada nii
pabersedeliga jaoskonnas kui
ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult
pabersedeliga hääletamine.
Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle
veel ära muuta.
Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset
valimisringkonda. Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
Kodus hääletamine toimub
valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab
esitada telefoni teel reedel ja
laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval kell 9–14.
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14.10
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EELHÄÄLETAMINE
Keskuste
jaoskondades
hääletamine
kella 12–20

VALIMISPÄEV

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
kella 12–20

E-hääletamine
11.10 kella 9 kuni 16.10 kella 20
Asukohas hääletamine
Paindlik jaoskonnavalik
Kohalikel valimistel saab valija
nüüd oma valimisringkonna
piires hääletamas käia endale
sobivaimas jaoskonnas. Selle
võimaluse tagab elektrooniline
valijate nimekiri, mis asendab
seni jaoskondades kasutusel
olnud pabernimekirjad. Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja
teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

Jaoskonnas
1. Valija tuvastatakse isikut
tõendava dokumendi (ID-kaart,
pass, juhiluba) alusel.
2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse
valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja
vastu. Selleks on jaoskondades
eraldi allkirjalehed.
4. Valija läheb valimiskabiini,
kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
5. Enne kokkumurtud sedeli
valimiskasti laskmist vajutab

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
kella 9–20

Kodus hääletamine

jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

Valimiste teabeleht
Igale aadressile, kus elab kas või
üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt
oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud
eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
Teabelehel on kirjas üldine
info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas. Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

Valimisõigus
Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal,
kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad muu Euroopa
Liidu liikmesriigi kodanikud,
Eestis püsivalt elavad välisriigi
kodanikud ja Eestis püsivalt
elavad kodakondsuseta isikud.

Poliitiline agitatsioon
Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal
ja poliitilist selgitustööd tohib
teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees peab olema
tagatud valimisrahu.

E-hääletamine
E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse, või mobiil-ID abil. Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma
ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi. NB! 30
minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle
kohalejõudmist kontrollida
nutiseadme abil.

Koroonaviirus
Kardetavasti tuleb sügiselgi
arvestada viiruse levikust
tingitud piirangutega. Seepärast kanna hääletusruumis maski, hoia teistega vahet,
desinfitseeri käsi, võimalusel luba eakad järjekorras ette ja
käi võimalusel jaoskonnas enne
valimispäeva.

Kultuurist ja haridusest ja piirangutest
KARIN VILJUS
Setomaa Vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Koroonaviiruse levik pole sel
suvel Setomaa kultuuriürituste korraldajaid hellitanud.
Kiiresti muutuvad koroonaviiruse tõkestamiseks seatud piirangud, rahvaarvude piirmäärad, vajadus tõendada COVID19 haiguse läbipõdemist või
COVID-19 vaktsineerimiskuuri
läbimist või negatiivset testitulemust, kiirtestimise võimaluse
korraldamine ja paljud muud
nõuded, mida ürituste korraldajad on pidanud täitma, et
tagada külastajate tervisele turvaline ja ohutu üritusel osalemine. Ma mõistan, et aeg ja olukord on keerulised. Ma mõistan neid, kes ei soovi end vaktsineerida ega testida. Ma mõistan inimeste pahameelt, aga
peame endile teadvustama, et

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korraldusi tuleb meil
kõigil järgida. Tänan südamest
kõiki mõistva suhtumise eest!

Lüübnitsa sibulaja kalalaat toimub
On hea meel kinnitada, et
Lüübnitsa sibula- ja kalalaat
28. augustil toimub. Huvi laadal
kaubelda on väga suur, kuna nii
mõnigi teine toimuma pidanud
suurlaat Eestis jääb ära. Küll
aga peame järgima ka laata korraldades kehtivaid piiranguid
ja Terviseameti juhiseid ning
tagama kauplejate ja külastajate ohutuse ja turvalisuse
koroonaviiruse suhtes.

Kehtivad nõuded
Laada alale sisenemisel on vajalik tõendada COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID19 vaktsineerimiskuuri läbimist

või negatiivset testitulemust.
Aktsepteeritud on nii digitaalsel kui ka paberkujul tõend.
Oluline on, et tõendi loomise
algatab inimene ise patsiendiportaalis nende andmete pealt,
mis tervishoiutöötaja on tervise
infosüsteemi saatnud. Patsiendiportaalis on võimalus luua
EL digitaalne COVID immuniseerimise tõend, EL digitaalne
COVID (negatiivse) testi tõend
või EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend. Immuniseerimise tõend kehtib vaid juhul,
kui immuniseerimine on lõpetatud. Vastasel juhul tõend ei
kehti.

Kohapeal on
testimise võimalus
Kellel eelnimetatud tõenditest
ühtegi ette näidata pole, on võimalus ennast kohapeal testida.
Testimist korraldab tervishoiuteenuse osutaja OÜ Ennetaja.

Võimalik teha ainult testi, mis
võetakse ninast. Testi tulemus
selgub 10 minuti jooksul. Test
maksab 10 eurot ja tasuda saab
nii sularahas kui ka kaardiga.
Korraldajad tagavad osalejatele võimalused käte desinfitseerimiseks. Üritusel on soovituslik kanda maski. Haigustunnustega inimesi üritusele
ei lubata.

Õppeaasta algusest
Kuidas ja milliseks kujuneb
kooliaasta algus, selle osas täna
veel selgust ei ole. Kas õppeaasta avaaktuseid Setomaa
valla koolides korraldatakse või
mitte või korraldatakse väiksemas mahus või vähemate osalejatega, see on kõik veel selgumas. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Setomaa
vallavalitsuse eesmärgiks on
hoida kõik õppe- ja noorsootööasutused avatuna. Selleks

on kõigile haridusasutustele
saadetud konkreetsed juhised,
kuidas erinevate olukordade
puhul toimida. Infot ja juhiseid lastevanematele edastavad
haridusasutused läbi e-päevikute, kodulehtede ning muude
infokanalite.

Tasuta nõuandeliin
Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Koolipsühholoogide Ühing sõlmisid lepingu,
kus kinnitati, et 1. septembrist alustab tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad,
õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda
hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud
koolipsühholoogiga mugavalt,
anonüümselt ja tasuta.
Nõuandeliini eestikeelne

number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kella 16–20
ning venekeelne number 1227
teisipäeviti kella 16–20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi
kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid. Nõuandeliin avatakse 1. septembril (allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumi veebileht hm.ee).

Ühtlustatakse
toitlustamise hinnad
Alates 1. septembrist 2021 ühtlustatakse kõikides Setomaa
valla üldhariduskoolides toitlustamise maksumus. Setomaa Vallavalitsuse 17.08.2021
määruse nr 4 kohaselt maksab lõunasöök õpilasele 1,00
euro (rahastab riik), oode õpilase 0,50 eurot (maksab lapsevanem) ning lõunasöök haridusasutuse töötajatele 2,00 eurot.
Ilusat suve lõppu ja head uut
õppeaasta algust!
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Seto sõjaväe paraad Seto Kuningriigis

ELi COVID tõendi saab
SKA teeninduspunktist
Sotsiaalkindlustusameti
(SKA) teeninduspunktid võtavad vastu avaldusi ELi COVID
tõendite loomiseks eestlastele
ja Eesti isikukoodi omavatele
välismaalastele, kellel ei ole
võimalik neid endale ise patsiendiportaalis luua.
Kui seni väljastas inimesele vajadusel tõendi Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) Tallinnas, siis nüüd tekib inimestele
see võimalus üle Eesti erinevates Sotsiaalkindlustusameti
teeninduspunktides.
Lisaks Tallinnale hakkavad
EL COVID tõendeid vaktsineerimise, negatiivse testi või läbipõdemise kohta väljastama ka
Tartu, Pärnu, Rakvere, Rapla,
Türi, Valga, Viljandi, Võru,
Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kuressaare, Kärdla,
Narva, Paide, Põlva, Rakvere,
Rapla, Türi, Valga, Viljandi ja
Võru Sotsiaalkindlustusameti

teeninduspunktid. Täpsed aadressid ja vastuvõtuajad leiab
aadressilt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/kontaktid/
sotsiaalkindlustusameti-klienditeenindused.
Sotsiaalkindlustusametisse
pöörduvatel välismaalastel
peab tõendi loomiseks olema
Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita
avalduse ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti
teeninduspunkti ning seejärel
saadetakse EL COVID tõend
kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi
vaktsineerimistõendi saab luua
ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda
Eestis erinevatel üritustel, peab
vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta.

Sotsiaalkindlustusamet

Foto: kriis.ee

Tunnustati tublimaid
noortevaldkonna tegijaid

Seto sõjaväe paraadiga anti au seto rahvale ja ülemsootskale. Paraad toimus tänavu nii maal kui merel. Ülemsootska võttis vastu
paraadi juhi sootska Aare Hõrna tervituse.
Fotod: Harri Sundell

Piiriveekogule registreerimise number muutub
30. juulist muutus telefoninumber, millele lühisõnumit saates saab piiriveekogule mineku ja tagasituleku
registreerida. Uus number on
(+372) 5700 0001.
PPA piirivalveosakonna juhtivpiiriametnik Rain Arumäe
märkis, et numbri vahetus on
seotud teenusepakkuja vahetusega, kus hoolimata pingutustest ei õnnestunud paraku
jätkata varasema numbri
kasutamist.
SMS teel registreerimiseks
tuleb seega edaspidi saata
lühisõnum uuele numbrile
+372 5700 0001. Piiriveeko-

gule minnes tuleb saata antud
numbril tekst „Algus“ või „A“
ning piiriveekogult tagasi tulles tekst „Lopp“ või „L“.
PPA soovitab inimestel kasutada piiriveekogule mineku
registreerimiseks iseteeninduse veebilehte www.piiriveekogu.ee, kus esmakordselt tuleb luua endale kasutajakonto, misjärel saab iga kord
lehele sisse logides mugavasti
teatada piiriveekogule minekust ja tagasitulekust.
Ka kohaliku kordoni numbrile helistajat teavitab edaspidi automaatvastaja võimalusest registreeruda piiriveeko-

gule iseteeninduses või SMS-i
teel. Kui inimene ei leia siiski
võimalust iseteeninduse kasutamiseks, registreerib tema piiriveekogule mineku või tagasituleku sama kõne käigus piirivalvur, nagu see varasemalt on
olnud.
„Iseteenindus on piiriveekogule minejatele siiski kiirem ja
mugavam lahendus kui kõnejärjekorras ootamine ja oma
piiriveekogule mineku või tagasituleku registreerimine telefonitsi. Mida rohkem inimesi
asub iseteenindust kasutama,
seda enam saame ka oma piirivalvureid suunata põhiülesan-

nete täitmisele, see on piirivahejuhtumitele ja päästesündmustele reageerimisele,“ selgitas Arumäe.
Piiriveekogule minek on
reguleeritud riigipiiri seadusega, mis ütleb, et veesõiduki
või muu transpordivahendiga
Narva jõele, Narva veehoidlale, Lämmi- ja Pihkva järvele
minek ning sealt tagasitulek
tuleb registreerida.
Samuti tuleb registreerida
veesõiduki ja muu transpordivahendiga Peipsi järvele minek
kaugemale kui üks kilomeeter
kaldast.

Politsei- ja Piirivalveamet

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 11. augustil Kääpal
Võhandu puhkekeskuses toimunud Võrumaa noorte suvepäevadel Võru maakonna noortevaldkonna tublimaid.
2021. aasta maakonna noortevaldkonna silmapaistvamad
tegijad on:
• Aasta noorsootöötaja 2021
– Mari Mandel
• Aasta koostöö noorsootöös
2021 – noortekeskuste kevadine osturalli – Jaanika Orav ja
Airi Parv
• Aasta tegu noorsootöös
2021 – Urvaste Kool – õpilasmalev HEV õppijatele. Meeskonda kuulusid Ellen Varov,
Rainer Kaseväli, Kaja Roots,
Inge Salumaa, Jaanika Käst.
• Aasta noor 2021 – Triine
Beate Tagamets
• Pikaajaline panus noorsootöösse 2021 – Karel Saarna

• Esile tõstetud kogukondliku
panuse eest – Timo Kudre
Oma tervitussõnades kutsus
arenduskeskuse juhatuse liige
Tiit Toots noori üles olema
aktiivsed nii oma kogukonnas
kui noortekeskuses. „Kui olete
ise aktiivsed, osalete oma kogukonna ja noortekeskuse tegemistes, pakute välja uusi ideid
ja aitate neid ellu viia, siis rikastate ka oma kogukonna elu.
Pealegi jääb aktiivne noor paremini silma kohalikele otsustajatele, mis avab teile kindlasti
uusi uksi, mis passiivsetele
noortele suletuks võivad jääda.“
Tunnustused andsid üle
Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots, Võru abilinnapea Sixten Sild ja Võru
vallavanem Kalmer Puusepp.
Kokku esitati tunnustamiseks
12 kandidaati.

Võrumaa Arenduskeskus

Võru maakonna noortevaldkonna tegijad.

Foto: Birgit Pettai
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Luikjärve talukoha kordasaamiseks ees veel palju töid
IVO POSTI
Setomaa Muuseumide direktor

Liikudes ringi Setomaal, on
näha palju talukohti, mis on
halvas seisus. Mitmed neist
on minu meelest juba jäädavalt lagunenud ja neid enam
päästa ei õnnestu. Parimal
juhul on sealt võimalik saada
vana materjali teiste hoonete
parandamiseks. Osa vanadest taluhoonetest on ka veetud minema. Hiljaaegugi nägin
Tartu lähedal kunagi Setomaalt
minema veetud vana suitsusauna. Ma arvan, et kuigi see
saatus on mõnevõrra parem
kui lagunemine ja häving, on
siiski eelistatav vanade hoonete omale kohale jäämine ja
säilimine.
Viimastel aegadel on üsna
palju olnud erinevates koh-

tades teemaks Luikjärve talukompleks, mis hetkel mõneti
kesises seisukorras.
Luikjärve talukompleksi ostis
teatavasti omal ajal Meremäe
vald Obinitsa Muuseumile, et
seda arendada. Olen saanud
aru, et mõte oli teha sellest sarnaselt mujal maailmas olevatele n-ö elava ajaloo keskus, kus
külastajale näitavad taluelu inimesed, kes elavad nii, nagu tollal elati. Külastajal on ajuti võimalus ka ise selles tööprotsessis osaleda.
Alates omandamisest on
Luikjärve talu renoveeritud erinevatel aastatel: 2010.
aastal renoveeriti saviseintega loomalaut, 2011 taastati
kuur, vahetati kõlguse alumine palk, paigaldati laudale
uus uks; 2012/2013 taastati
laudakompleks ning tehti eeltöid aitade taastamiseks; 2014

Uma Mekk avas Võru
Maksimarketis kohalike
talutoodete müügiala
ANGELA VIILUKAS
Uma Mekk koordinaator

Ehtsad ja puhtad maitseelamused võrumaistest kohalikest
talutoodetest on nüüd paremini kättesaadavad kui kunagi
varem.
Uma Mekk väiketootjate ja
-talunike soovist ning Coop
Võru Maksimarketi vastutulelikkusest on sündinud väike
pood suure poe sisse. Nüüd
on Võru Maksimarketis kohalikel talutoodetel oma müügiala, kust leiab laia valiku Uma
Mekk tooteid. Kohalik võrumaine toidu- ja joogikraam on
mugavalt kättesaadav ühest
kohast.
Kaubavalik riiulitel muutub
vastavalt hooajale ja tooraine
saadavusele. Hetkel on valikus hoidised, küüslaugutooted, pasteet, ahjulihast leivamäärded, munad, astelpajutooted, kitse- ja lehmapiimast erinevad juustud ja maiused, sõir,
taimeteed, maitseürdid, astelpajuõli, jahutooted, maiustused, mesi, limonaadid ja naturaalsed mahlad.
Külastades kangemate joo-

kide osakonda, leiad sealt Uma
Mekk märki kandvad veinid,
vahuveinid, siidrid ja õlled.
Valides Uma Mekk märgisega toidutoote, võid kindel
olla, et see on kvaliteetne ja
ehe. Eelistades kohalikku toitu,
sinu keha tänab sind selle tervisliku valiku eest. Samuti toetad nii väiketalunikku, et tema
saaks ka edaspidi head ja kvaliteetset toitu kasvatada, toota
ja pakkuda.
Rikasta oma toidulauda ja
lase maitsemeeltel rännata
Uma Mekk radadel.
** *
UMA MEKK on kohaliku
Vana-Võromaa piirkonna toidu
ja joogi kaubamärk.
Uma Mekk märki kandev
tooraine on Eestimaa kagunurgas ehk Põlva-, Valga- või Võrumaal kasvanud või siis kohalikust toorainest valmistatud
toodang.
Siinsele toidule annavad
omase maitse ehk uma meki
meie maa ja mets, kust toidu
kraam alguse saab, ning esivanemate tarkus, oskused ning
tavad, mille järgi on söök valmistatud.

Uma Mekk väljapanek Võru Maksimarketis. Foto: Angela Viilukas

toimus peavärava taastamine,
aitade tõstmine ja loodimine.
Uued katused on saanud kuur
ja aitade rivi. 2019. aastal võeti
lahti ja laoti renoveeritud vundamendile uuesti üles elumaja,
tööde hulgas oli ka uus ahi ning
katus. 2020. aastal oli Luikjärve
talukompleks prooviks avatud
suveperioodil kolmel päeval
nädalas.
Töid on siiski veel väga palju
ees. Sel aastal toimus esimene
talgupäev kevadel, mil sai likvideeritud järjekordselt suur hulk
ehitussodi ja muud materjali.
Talgupäevi tuleb veelgi.
Praegused kaks kehvas seisus katust ongi plaanis ette
võtta talgute käigus. Väravast paremale jääva kõlguse
katus on esialgu plaanis presendiga katta, kus võimalik,
asendada mõni üksik eterniitplaat. Sukõrmani katusekonst-

ruktsioon tuleb paraku maha
võtta, et saaks hakata üldse seal
all toimetama. Siis saab katta
palgid ja hakata seest sodi välja
vedama.
Kõik see on küll tore, kuid
enamik seniseid töid on tehtud
n-ö võõra rahaga – kas siis Eesti
või Euroopa fondide rahastusega. Muuseumi enda vahendid on äärmiselt piiratud ning
seda ka töötajate osas. Siiski
püüame toimetada võimaluste
piires kõige parema tulemuse
nimel.
Elu näitab üldiselt, et ükski
tühjalt seisev hoone ajas kaua
vastu ei pea, olgu seal siis
ajuti mis iganes tegevused.
Iga hoone tahab saada peremeest, kes seal sees elab ning
selle eest pidevalt hoolitseb. Ka
väiksemgi remonti vajav lagunemismärk võib osutuda hiljem
hoonele surmavaks, kui seda

õigel ajal tähele ei panda. Seetõttu ongi oluline, et Luikjärve
talus oleks sees pidev elu ja
seda ka talvel. Sellest lähtuvalt
pakun laiemale ringile mõtiskluseks välja ühe idee, mis ei
ole iseenesest originaalne, sest
olen seda kuulnud ringlemas:
ehk oleks mõistlik müüa talukompleks eraomanikule, kes
suudaks selle eest hoolitseda
aastaringselt.
Ma saan täiesti aru, et see
idee võib olla mõnes mõttes
provokatiivne, kuid siis ärgitabki see mõtlema Luikjärve
edasise saatuse üle. Seda mõtet
toetab asjaolu, et Setomaal
on päris suur nõudlus talude
järele, ja seda nii neil, kes siin
kohapeal elavad, kui neil, kes
ei ole siit küll pärit, kuid ometi
on otsustanud oma edasise elu
siduda just selle paigaga. Kohe
kerkib üles loomulikult küsi-

mus, et mida peaks tegema saadava rahaga.
Olen arvamusel, et raha
peaks jääma paikkonda. Kõigepealt oleks mõistlik seda kasutada Luikjärve kõrval asuva
Tobrova tsässona kordategemiseks. Seejärel korrastada
Obinitsa tsässon ning ülejäänut kasutada Obinitsa muuseumihoone II korruse remondiks, et sinna teha avahoidla,
mis võimaldaks panna kõigile
vaatamiseks alatiseks välja seni
kappides varjul oleva kohaliku
pärandi. Nii oleks ühelt poolt
kindlustatud Luikjärve talukompleksi edasine püsimajäämine ja teisalt mitmete teiste
kohaliku kogukonna jaoks oluliste objektide korrastamine.
Kui kellegi aga peaks olema
veel ideid, mil moel Luikjärvel
edasi talitada, siis olen väga
avatud neid kuulama.

"HARJUMUSE JÕUD"
AVATUD LOENG
29.09.2021
VÄRSKA GÜMNAASIUM
kell 18:00
KADRI RÄÄGIB HARJUMUSTE KUJUNDAMISE PÕNEVAST MAAILMAST,
KUIDAS MUUTA OMA KÄITUMIST JA TEHA SEDA NII, ET SEE JÄÄKS PÜSIMA.

KADRI HALJAS
KUNAGI POLE LIIGA HILJA ALUSTADA!

PSÜHHOLOOGIADOKTOR

PSÜHHOLOOGIADOKTOR KADRI HALJAS OMAB
MITMEKÜLGSET KOGEMUST LASTE TERVISEKÄITUMISE
EDENDAMISEL

TASUTA
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Koolielo saa aastaga iist
Miktämäe koolih
Ma löüdse 2019. aastagal vanaimä man
vanavanaimä Juliana Ridalu kirotõt mälestüse’,
midä oll 21 lehekülge. Tä oll nuu’ kirja pandnu’
1983. aastagal nõukogodõaigsõhe kiräplokki. Paari
aastaga peräst vanavanaimä kuuli, tä oll sis 87
aastakka vana. Edimätse huuga’ ma eiski’
loe-es nuid mälestüisi, panni kõrvalõ, õt kunagi’ loe.
A minevä aastaga võti ja loi üte kõrraga’ läbi!
Nii huvtav oll! Olli’ väiga’ ladusalt kirja pant.
Päämätselt kirotas tä uma latsõiäst TsaariVinnemaal Pihkvah. Kinkõl inäbä huvvi, sis FB
Setomaa grupih omma’ timä mälestüse’ üleväh.
ROOTSI ANDRES
Vanavanaesä Semjon Reisengof
oll üts Petra neläst pujast. Semjon oll tüüh raudtii pääl, kas
vedurijuht vai määnegi’ ülep,
olõ-õi tiidä’, a vanaimä mälehtäs timä ilosat ja uhkõt vormirõivast. Mäntselgi’ aol oll raudtii pääl auruveduri õnnõhtus,
koh sai ka’ Semjon vika ja tsaari
aamõtkund pakk kõigilõ avariih
olnuilõ tasos kas eloaolist pensioni vai kõrraga’ kätte kindla
hulga rahha. Semjon võtt raha.
Näide suguvõsa oll väiga’ ettevõtlik ja nii nakas timägi’ kõrraga’ toolõ rahalõ tiinmiskotust otsma. Kõgõpäält oll mõtõh
Tartohe maja osta’ ja puut tetä’.
Tuust saa-as asja, a tä ehit hoops
Miktämäele koolimaja, oppajilõ elomaja ja ütte otsa kauplusõ. Hoovi pääle lask ka’ suurõ
keldri ehitä’, kohe saasi’ kauplusõ söögikraami panda’. Koolimaja sai valmis 1912. aastagal.
Pia pääle maiu valmist saamist
Semjon jäi haigõst, oll määnegi’
sisemäne hädä (Juliana arvas õt
täühaigus) ja viidi Petsere haigõmajja. Ku Juliana oll viimäst
kõrda haiglah miist kaemah, hoit
miis naase kätt ja ütel hilläkeiste:
„Juliana“ ja kuuligi’. Oll 28. septembri 1924. Mu vanaimä Alice
oll sis katõaastaganõ.
Edimält oll koolih kats klassi,
sis kol’, kooni’ 1930. aastagani’
nelli klassi, säält edesi jo 6-klassilinõ algkuul. 1945 kõrraldõdi
kuul ümbre 7-klassilitsõs koolis. Edesi lasõ kõnõlda’ Julianal
hindäl, kiä tull Pihkvast Miktämäele 1919. aastagal.
Mu edimäne oppaja-aastak naas 1919. aastaga sügüse.
Latsõ’ ja juhataja Jennes tulli’
oktoobrih. Edimält mi olli kõik
üteh klassiroomih, I ja II klass
kuuh. Miktämäel oll inne olnu’
vinnekeeline kuul ja juhataja
Jennese tulõkiga’ alost sääl edimäne eestikeeline kuul.
1918. aastaga oktoobrih lätsi’
Eestist vällä Säksa okupatsiooniväe’ ja Magnus Jennes kirot
uma aruandõh, õt „palka om
massõt õnnõ 4 kuu iist 1. nov
1918 – märts 1919 700 ruublit kuuh. Pääle 500 ruubli oll
kõik palk „kerenskitõh“, minkõst
määnestki’ kassu olõ-õi. Oktoobrikuu tõõsõ poolõ palgast vei’
säkslasõ’ ar’.“
Koolil olli’ opmisvahendidõst
149 pilti, kaarti, tabõlit. Opmisvahendit kiilih oll 49, matemaadigah 9, luudusoppõh 43, maatiidüseh 4, aoluuh 32, tõisih
ainih 16. Raamadukogoh oll 130
vinnekeelist raamadut.

Näütüses 1920/21. oppõaastagal oll kuul 3-klassilinõ, ütekomplektne. Opminõ naas
pääle 8. novembril ja oll kooni’
14. maini’. Kuul saa-as varahappa pääle naada’ tuuperäst,
õt olõ-õs ahopuid ja majaumanigulõ oll üür masmalda’. Opilaisi oll I klassih 9 poiskõist ja 5
tütärlast, II klassih 6 poiskõist
ja 5 tütärlast ja III klassih 11
poiskõist ja 7 tütärlast, kokko
43 last. Kõik opilasõ’ olli’ rahvusõlt eestläse’, näist 1 lutõriusku
ja 42 apostlikku õigõusku.
Katõgese tüü tegeminõ oll
lühkot aigu. Kõrvalküllä Rõsnahe tetti ka’ kuul, kohe Jennes
tüüle läts ja nii ma jäi ütsindä
Miktämäele katõ klassi pääle.
Tuu oll rassõ aig: ma olli alos
taja, pedagoogika tävveste
tundmalda’ ja mõista-as eesti
kiilt. Õnnõs tull kõrvalkuuli
Toomasmäele Võromaalt nuur
oppaja Erna Vijard [1], kiä oll
väiga’ sõbralik ja armas muiälinõ tütärlats. Timä esä oll
kuulmeistri Võromaal, nii õt
koolielo oll tälle parebahe tutva
ja tiidmisi inäbä. Ku tä sai tiidä’,
õt Miktämäel om ka’ üts nuur
oppaja, sis tä otsõ mu üles ja
meist sai’ hüä’ sõbrakõsõ’.
Timäle ma seledi ummi murrit, naksi timäga’ eesti keeleh kõnõlõmma, nii õt siist ma
sai uma edimätse eesti keele
mõistmisõ. Ma julksi jo Reisengofiga’ (Semjoniga’) eesti keeleh kõnõlda’. Erna kõnõl mullõ,
õt Võro liinah kõrraldadas
oppajilõ kursuisi ja sinnä’ ma
sis 1920. aastaga suvõl lätsigi’.
Ma opõ hoolõga’, edimält
kirodi loengu’ üles vinne keeleh, perästpoolõ jo eesti keeleh. Kursusõ’ olli’ algkoolioppajilõ ettevalmstusõs, ka’ edesiharimis-suvõkursusõ’, koh
ma 1. septembril 1922 sai algkooli oppaja kutsõõigusõ ja lua
opada’ laulmist. Sai pall´o vaiva
nätä’ suvõl juuni-juuli-august.
8 tunni pääväh ja mitmõl koolivaheaol. Mitmõ’ kursusõkaaslasõ’ saa-as eksamidõlt läbi,
näil oll vaia vahtsõlt eksami’
tetä’ Talinah ja Rakvereh. Kül’
om hüä nuil nooril, kiä’ saava’
koolih oppi’! Ma sai pedagoogilitsõ keskharidusõ.
Ma olli Mäe valla Miktämäe
kooli juhataja 1. august 1919 –
1. august 1940. Minno määräti
1. august 1935 vanõbas oppajas. 1. august 1940 – 28. august
1941 olli oppaja.
Ma tei umma tüüd süämega’
ja höste. Tuul aol nõuda-as
tüüplaanõ õga konspekte, a ma
naksi õgal õdagul valmstamma
järgmäist päivä. Ma olõ mitmõl
kõrral kaihtsõnu’, õt mul olõ-õi

Mäe valla Miktämäe algkuul, pildistet 28.07.1937.
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Ridalu Juliana
avvutasu’
■ 15.11.1947 rinnamärk

Semjon ja Juliana Reisengof.
alalõ ummi edimätsi konspekte.
Näütüses oll lugõmisõs jutukõnõ „Linda“. Linda oll väigokõnõ tüdrokõnõ, ummõhtõ tä
mõistsõ mitmit tegemisi tetä’.
Ma loi kõvastõ juttu, sis jutusti,
sis tei küüsümüse’, panni paika
opilasõ’, kinkõ käest küüsü, kiä
jutustas, kuvvamuudu vii läbi
vestlusõ’, midä mi kotoh tii ja
kuvvamuudu mi avida immä.
Peräst panni jutu sisse matemaadikat. Arvõstami kokko
tütärlatsi, poiskõisi jne.
Kõik tuu panni hindäle vihko
kirja ja säänestmuudu õga päiv.
Ma tiiä-äs, om tuud vaia vai
olõ-õi. Ma tiidse õnnõ, õt ma
olõ ull, a uma tüü pia tegemä
ar’. (Mõtõlda’ õnnõ tämbätsidõ
nuuri oppajidõ ja näide ette-
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valmstusõ pääle!) Ma elli edimäist kõrda maal ja tuuperäst
oll mul pall´o rassõp ka välähpuul koto.
Huvtav oll tuu, õt mu opilasõ’
kõnõli’ umma kiilt segi vinne
keelega’. Näütüses nä mõistsõ’
koolitarvit nimetä’ õnnõ vinne
keeleh ja tuudki’ võlssi: raamat oll niga (õigõ книга),
tint tsernila (чернила), sulg
perro (перо), pleiäts randas
(карандаш). Ku ma pääle koolipäivä ar’ lätsi, sis ütli’ latsõ’
kavva aigu „Prasai!“ (прощай)
ja tull aastakki tüüd tetä’, õt
tuust vallalõ saia’. Kah́os opata-as tuul aol koolih vinne kiilt.
Koolih koolitiinjit olõ-õs ja
nii tull oppajal kuuh opilaisiga’
klassiroomi’ korsta’ ja küttä’.

„Haridustüü iihrindlanõ“
iihkujoligu oppõ- ja
kasvatustüü läbiviimisõ iist.
■ 8.03.1952 Viländi I 7. kl.
Kooli tenokiri hüä tüü
iist nõukogodõ nuuri
kasvatamisõl.
■ 3.03.1955 Viländi
haridusosakunna kitmiskiri
kohusõtundligu tüüülesandidõ täütmisõ iist.
■ 23.11.1957 Viländi rajooni
TSN täütevkomitii kitmiskiri
iihkujoligu tüü iist.
■ 25.10.1957 A/ü
vabariikligu komitii ja
haridusministeeriumi aukiri
iihkujoligu vinne keele
oppamisõ iist.
■ 26.02.1958 Viländi rajooni
TSN täütevkomitii kitmiskiri
iihkujoligu ja pikäaolidsõ
tüü iist pedagoogilidsõl
alal.
■ 17.11.1958 teenete iist
nuursuu oppamisõl ja
kasvatamisõl tunnistõt
Eesti NSV teenelises
oppajas.
■ 3.03.1959 Viländi raooni
haridusosakunna kitmiskiri
iihkujoligu tüü iist.
■ 6.06.1959 haridusosakunna
kitmiskiri.
■ 27.08.1959 haridusosakunna
ja a/ü kitmiskiri.

Roomi’ olli’ külmä’. Juhtu
tuudki’, õt latsõ’ tõi’ kotost ütsi
halga üteh.
Ümbretsõõri olti arõnõmalda’, kiräsõnna tunda-as
sukugi’, ajalehti teltä-äs. Tuu
kõik tekk koolitüü rassõbast
ja pidurd opilaisi arõnõmist.
Ostõta-as latsilõ koolitarbit.
Perästpoolõ ostõti hoolõkogo
trahvirahost koolilõ kooliraamatit opilaisilõ ilma rahalda’
kasutamisõ jaos. Kooni’ 1922.
aastagani’ olli’ koolih kirotamisõ jaos kivitahvli’ ja krihvli’.
Koolimööbli oll väiga’
vilets. 4-istmõlistõ pinki pidi
mahtumma kooni’ 7 opilast. Klassõh oll liisnalt pall´o latsi, mõnõl aastagal oll
klassih kooni’ 50 opilast.

Kooliraadius oll suur, tii’
kehvä’. Latsi tull hummogidõ vasta võtta’, talvitsõl aol
näide külmänüisi kässi ja jalgu
lumõga’ hõõrdu’. Sagõhõhe tull
ḱavvu latsi kododõh ja kõnõlda’,
õt mille om vaia koolih ḱavvu’,
panda’ kokko kooliiälitsi latsi
nimekiri. Mõnõki’ vanõba’ ütli’,
õt näide tütär saa ilma koolih
ḱaumisõldagi’ mehele, olõ-õi
vaia kuuli minnä’. Kodotöid
tei’ latsõ’ kehväste, kotoh näid
avitõda-as. A oppajidõga’ olli’
latsõ’ ja näide vanõba’ lugupidävält ja avvustusõga’.
Sääne oll olokõrd Miktämäe koolih katõkümnendäil
aastagil. Peräst läts kõik tävveste tõõsõst. Kõgõst tuust võit
arvu saia’, selle õt tsaarivõimu
peränd oll Setomaalõ rassõ.
Kõgõ edimäne inspektor
oll Banderi nimega’ miis, kinkõl olõ-õs vastavat haridust.
Tä tull kuuli, kõnõl oppaji
dõga’, kai kõrrast üle ussõ ja
sõit minemä. 1920. aastagast
oll inspektoris mitmit aastakki
koolinõvvoandja August Usai
[2], kiä oll elokutsõlt pedagoog.
Tä läts süvvä koolitöiega’, and
oppajilõ juhatuisi näide tüüh.
Peräst tull inspektoris Greenberg. Timä oll korgõba haridusõga’, innine Võro Oppajidõ
Seminari oppõjoud, matemaatik. Revidiire põh́aligult, a algklassõ pedagoogikah oll Usai
parep. Inspektorina olli’ tüüh
viil ka’ Viilup ja Paas.
Ma olli Miktämäe koolih 30
aastakka, kooni’ 1949. aastagani’, ku ma tulli Viländihe
tütre mano, kiä oll siih mehele
lännü’. 1. septembril naksi
tüühü Viländi Mittetävveliguh
Keskkoolih vinne keele oppajana. Pensi pääle jäi 1. novembril 1959. aastagal. Perästpoolõ
olli vaehtõpääl viil asõndaja
Tääksi koolih ja Hallistõ koolih.
[1] Erna Pauline Kama (Vijard; 1900–
1961) oll oppaja, Mammaste ja Rosma
algkooli juhataja, seltsitegeläne ja
naiskodokaitsja.
[2] August Usai (1880–1941) oll
oppaja, koolijuht ja poliitik, 1920–
1927 Petseremaal koolinõvvoandja,
tapõti Tarto vanglah.
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Mõnõst sügüsetsest
kerigupühäst
NASSARI ELVI
Suur maaŕapäiv oll´ vana
kalendri perrä 15. 
augustil,
nüüd peetäs kats nädälit
ildampa. 28. augustil omma’
Petseri ni Kurõmäe Pühtitsa
maastõrah suurõ’ palvusõ’ ja
ristikäügi’. Inne maaŕapäivä
paastõti kats nädälit. Maaŕapäävä paiku nakas rüäkülbminõ ja tindipüük, lõpõtõdi
ar’ üüsene hobõsõkaŕataminõ,
öütsih käüminõ. Ku suvõl tuudi
kari lõõnast kodo, sis pääle
suurt maaŕapäivä nakaś pääle
kaŕahkäüminõ pikil päivil.
Rügä külbeti maaha suurõ
ja väiko maaŕapäävä vaihõl,
vanast sis ao seeh 15. august
koon’ 8. september. Suurõst
maaŕapääväst väikohe maaŕapäivä oll´ kol’ nädälit ni kol’
päivä. Tuul pääväl olõvat pühä
Maaŕa viidü kerkohe ristmisõst. Tuud päivä peeti Laossinah, koh oll´ Maaŕa nime pääle
tsässon. Irboskah kah vindläse’
peie’ väikomaaŕapäivä suurõst pühäst. Väikomaaŕapäävä
aigo käüti kurõmaŕah ja süüdi
ubinit.
Maaŕapääväst mõni päiv
edesi, vana kalendri perrä 18.
augustil peeti rollapäivä (trolla
päivä), mia oll´ pühäde usukannatõjidõ Floori (Rolla) ja Laurentsiusõ (Lauri) mälestüspäiv. Voronitsah, koh oll´ Rolla
tsässon, peeti küläpraasnikku.
Rollapääväst alostõdi rükä
külbmä, a inne viidi rüä’ kerkohe õnsta’: kotisuukõnõ lasti
vallalõ ni künnel panti sisse
palama, poolõ’ rüä’ saiõ’ papõlõ,
poolõ’ tuudi kodo. Nuu’ pühtsedü rüä’ külbeti põllu pääle
kõkõ edimält, kutsti papp õnstama, kiä visaś kol’ vuuri. Rollapäivä veiga peeti Saalesjah. Sääl
oll´ kerkokõnõ, kohe talomehe’
veie’ rüki kotkõsõga üteh. Rollapäävä pallõldigi kaitsõt põllusaagilõ, tuulaiga olli’ pakso’
mõtsa’ ja tuuperäst ka suurõ’
halla’, tõõnõkõrd võidsõ tõuvili halla kätte jäiä’.
Kats nädälit pääle maaŕapäivä oll´ ivanaskoro(o)na –
pühä Ivani (Jaani) pää maaharagomisõ päiv. Vana kalendri
perrä oll´ tuu 29. augustil,
vahtsõ perrä 11. septembril. Jaani mälestüsest paastuti, tüüd tuul pääväl tetä-äs.
Vindläisil oll´ keelet tuul pääväl aida minnä’ ni midägi höörkut (kaali, kapstast) lõigada’ –
olõsi’ pää ragomist miilde halgahtanu, olõ-õs sukugi sünnüs.
Kinkõl näil ristinimest Ivvan,
läts kerkohe. Ja peräst tõi kodo
pudela, õt pito pitä’. Ivanas

Ilkandrapäiv Popovitsah 1960.

korona aost pidi’ rüä’ maaha
tettü olõma.
Väikomaaŕapääväst oll´
kuus päivä viissenjahe ja tuu
oll´ üts nätäl inne ilkandrapäivä. Viissenjapäiv oll´ Krõstosõ risti löüdmisõ päiv, minkõ
kotsilõ vindläse’ ütli’ vozdviženje, oll´ 14. septembril. Tuu
olõvat päiv, ku Kreeka kuningas Konstantin ja kuninganna
Helene löüdnü’ Krõstosõ risti.
Kerkoh tetti vanal aol teenstüse lõpuh inemiisilõ õliga ristkene otsa ette. Tuul pääväl teie’
ka kabõhõsõ’ kotoh inemisõ ja
eläjä söögi pääle riste, õt tuul
pääväl saa kõik pühendetüs.
Viissenjat ülti ka hussipäiv, õt
hussi’ läävä’ maa sisse. Mõnõh
paigah ülti tuud ka kardohkapäiv (tuul pääväl keedeti vahtsit kardohkit). Ilm läts viissenjapääväl külmäst, vindläse’ ütli’,
õt aig, ku pindśak tulõ vaelda’
kaska vasta.
Viissenja oll´ paastupäiv.
Mälehtedi hingi, ka nuid, kiä’
uppunu’, tullõ palanu’ vai sõtta
jäänü’. Mindä-äs mõtsa õga
marja, a ku oll´ vaia, sis tuvva-as
mõtsast kimmähe midägi kodo
– muido tuut pikäeläjä (hussi)
kodo. Kõnõldi, õt tuul pääväl käävä’ hainaalodsõ’ parvõh ja hussi’ võiva’ tulla’ perrä,
kogoni kodo. Ütte miist naanu
huss kodo minneh takah ajama.
Üts miis paenu, huss võtnu hinnäst kerrä, ajanu takah. Avida-as muu, ku visaś tubagupunga maaha ja peräkõrd vil
piibogi perrä, sis õnnõ jäi hainaalonõ maaha. Vanarahvas
kõnõli, õt hussikunigal olõvat
korgu hari pääh ja kiä tuu haŕa
kätte saa ni ar’ kiit ja süü, nakas
tsirgukiilt mõistma.
Inne mihklipäävä nädälit
oll´ pühä Nikandra (Ilkandra)
mälestüspäiv, vana kalendri
perrä 24. septembril (nüüd 7.
oktoobril). Ilkandrat peeti eläjäpuuslist. Vanarahvas kõnõli,
õt tuu pühämiis olõvat tahtnu
elämä jäiä’ Meremäe kanti,
a sääl olõ-õs rahhu. Läts ar’
Pihkva taadõ suurõ suu pääle,
koh elli salassikõsõh (onnih).
Sis ku timä haigõst jäi, olli’
mõtsaeläjä’ veenü’ tuust liina
sõna. Tuu kotusõ pääle ehtedi
pääle pühämehe kuulmist
avvust illos kerk. Kõnõldi, õt
tuu kotusõ pääl oll´ sääne läteh,
õt ku viskat vaskraha sisse, lätt
tuu hõpõst. Ilkandralõ avvust
peeti küläpühhä Popovitsah, sääl om timäle pühendet
tsässon.
Pääle ilkandrat tull´ mihklipäävä pühä, a mihklipääväst olõ
kirotanu pikembält mineväaastatsih Setomaa lehe numbritõh.
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Seto Instituudi kõrraldõt
nuurilaagrist Obinitsah
RAUDOJA AHTO
Seto Instituudi vedosnik

Aastit om Seto Instituut
pruumnu vällä märki’ tuud, õt
kuis jakkusi’ sääntsit uurjit, kiä’
tahtva’ setokõisi ja Setomaaga
tegeldä’. Mi anna küll vällä raamatit, kõrralda konverentse,
anna noorilõ ja ka vanõpilõ
nõvvu ja eski kuningriigipäävä
aigu jaa parõbilõ magistri- ni
bakalaurõusõtüü tennü’ noorilõ stipendiummõ, a õks om
veid´o. Rassõ om saia’ mano
inemiisi, kiä’ tahasi’ tegeldä’
õgapäävätselt Setomaaga. Jah,
tuud õt mõni päiv aastah ilota’
ni kul´ata’, sääntsit om viländ.
Nii saiõgi talvõl vällä märgit
tuu, õt tulõ tetä’ pikõp laagri
noorilõ, kiä’ kas lõpõtasõ’ gümnaasiummi vai om jo korgõpah
koolih edimätsel-tõõsõl kursusõl ja nakasõ’ hindäle uurmisõ jaost teemat vällä sortma.
Laagri hõiksi vällä maikuuh ja
andsõ aigu hindä kirjapandmisõst 10 päivä, a juhtu nii, õt
laagri vasta oll´ huvi väigadõ
suur ja nimekiri sai täüs jo edimätsel pääväl.
Plaan oll´ vasta võtta’ 15
nuurt, a jah-sõna ütli mi säitsmetõiskulõ, selle õt mõni
vaest saa-i tulla’ vai õks juhtus midägi. A ku laagri oll´
käeh, olli’ kõik 17 nuurt kõpsti
kohal. Laagri aos mi plaansõ
nätäl inne kuningriigipäivä, õt
sõs kinkäl om rohkõpa aigu, saa
ka Lobotkahe kuningriigipääväle jäiä’.
Registriirmislehti päält tull´
vällä, õt inäbüs nuuri tiiä-s
kukki pall´o seto kultuurist, a
nätä’ oll´, õt huvi om suur, ja
nii saiõgi pääväkava tett niimuudu, õt olõsi’ kokkosaamisi
kimmäste kultuurihoitjidõga,
põnõvit kotussit ja saasi’ ka
õgaüts eis’ midägi tetä’. Parhilla’ proomigi tuust väiko ülekaehusõ tetä’, mis nuu’ nelli
päivä meele sõs tõiõ’.
Kokkokorjuminõ oll´ tõõsõpäävä lõunast Obinitsah. Edimält saadi tutvast, oll´ jo nuuri
kokko korjunu üle Eesti ja inäbüs tunnõ-s ütstõist ja mi ka
tiidse näide nimmi ja õnnõ
tuud, midä nä paari sõnaga
hindä kottalõ olli’ kirotanu’.
Päält tuud saiõ tettüs väigokõnõ tsõõr Obinitsa pääl –
ommõ jo siihki nii pall´o, minkäst kõnõlda’ ja midä näüdäda’
– vana kotusõ pääl vahtsõnõ
tsässon, vana tarõ ja külätii kotusõ’, Tuhkvitsa uja, mis
ommõ järvest üles nõstõt, kuulkerik, Jumalapedäjä’ jne-jne.
Päält väigokõist kul´atamist
võõdõti suund Kiiovahe, Sarvõ
Õiõ poolõ, koh kõnõldi seto
keelest ja elost, panti nuuri
seto rõivilõ ja kaeti ka tuud,
kuis inemisõ’ maal eläse’. Tuuga
olõ-s päiv viil läbi. Õdagu lõpõt´
Obinitsa puhkõmajah filmiõtak,
koh Siimetsa Moonika ja Karro
Silvia näütsi’ ni kõnõli’ vannost
ja vahtsõpist Setomaa kottalõ
tett filmest.
Tõõnõ päiv naaś pääle
väiko matkaga Härmä Müürümäele. Sääntsit ilosit liivakivi
kaldit saa-i õgalpuul nätä’ ja
niisamatõ tii pääle ka jää-i.
A meil jäie, selle õt plaan oll´
sõita’ Küläoro küllä Otsa And-

Seto Instituudi laagrih opati nuuri seto rõivit kandma.
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Mõnõ’ mõttõ’, mis noorõ’ kirja pandsõ’
■ Kui üldjoontes oli laagri eesmärgiks tulevaste

seto kultuuri uurijate ettevalmistamine, siis mulle
kui laagrilisele pakkus rahuldust ka see, et kohe
käe külge sain lüüa ja Viro kiviristile infotahvli
paigaldada. Usun, et noort ja motiveeritud
tööjõudu tasuks tulevikuski julgelt rakendada,
kui mõni töö tegemist vajab.
■ Laagrisse saabudes oli seto keel mulle kui
võõrkeel, mille kaunis kõla mind lummas ja
vaimustas. Tasapisi kadus selle ümbert endine
salapära, keel sai selgemaks ja arusaadavamaks,
kuid ilu jäi alles, ehkki muutus varjatuks
ja tajumatuks, nagu oma emakeele puhul.
■ Reegi majas panin tähele, et raamatukokku jäi
üks seltskond päris pikalt püsima, kirjatööde jaoks
ideede ja inspiratsiooni (ja julguse!) kogumiseks
on see väga hea koht.
■ Ma tahaksin alustada tänusõnadega. Esiteks
aitäh niivõrd ägeda laagri korraldamise eest,
mis oli samaaegselt väga lõbus ja silmaringi
avardav! Ajaline jaotus erinevate valdkondade
vahel oli hästi tehtud, samuti oli hea üleüldine
teemade spektri laius (noh et tõesti Kolla rääkis
loodusjuttu ja Aare valdavalt ajaloost ja Õie
juures tuli juttu toidust, riietusest ja keelest ning
räägiti veel arhitektuurist või mööblist
või usundist jne-jne).
■ Ja siis veel aitäh, et te ise nii ägedad inimesed
olete ning nõnda ägeda pundi kokku tõite. Kui
mul enne veel oli pisut ebakindlust, et kas ajalugu

rese poolõ, koh oll´ plaan
kõnõlda’ tuust, kuis kalla püvvetäs, ja ka eis’ tetä’ nooda- ni
kuuritsapüüki ja päält tuud ka
kalla süvvä’. Tuu jaost, õt kalla
süvvä’, tulõ tä ka ar’ puhasta’
ja valmist tetä’. Tuud kõkkõ
mi ka teie. Kalapüügiga lää-s
kõõ parõbahe, a no peris ilma
ka jää-s. Tuuiist kalasöögi’ mis
tetti, saiva’ värskist kalast nii
hüä’, õt andsõ’ silmä’ ette ütskõik määntse restorani söögile. Oll´ tuust sõs lämmäst
ahost võõdõt suitsulatk, värskilt praadit sudaka’ vai suurõh
paah keedet kalaruug. Kõtt täüs
süüd ja jalki rattilõ, õt kaia’ üle
mõnõ’ Setomaa pühä’ lätte’.
Obinitsast oll´ miika üteh
tulnu Valgu Heiki, kiä mõist
lättist ja pühhist kotussist nii
höste ja targastõ kõnõlda’,
õt tuud võit pikält kullõlda’.
Ja Heiki oll´ ka Viro tsässona
kotust kaibnu, sääl olõv kivirist saiõ kaibmisõ käügih pistü
aetus. Juulih oll´ ka katus vihma
iist pääle ehitet, a olõ-s joutu

on ikka see kõige õigem valik, siis kogu selline
teadmishimuline õhkkond, mis laagris oli koos
kirjanduskeelepärimusajalookultuurigeoloodus
ja muidu teadusrahvaga, andis valikule kinnitust.
Aitäh!
■ Mulle jäid laagrist enim meelde rõivaste
proovimine, mida olin tahtnud juba ammu teha, ja
õhtused laulmised ning pillimängud, mis tekitasid
eheda ja sooja ühistunde. Ning loomulikult kõik
toredad inimesed ja uued tutvused.
■ Lisaks andis laager mulle kinnitust, et soovin
sarnaste teemadega edaspidigi süvitsi tegeleda.
Mina tuleksin kindlasti sarnasesse laagrisse
tagasi ning kutsuksin sõbrad ka kaasa! Edu
järgmiseks aastaks ja loodan, et kohtume taas!
■ Laager oli väga ülevaatlik, heitsime pilgu
erinevatesse seto kultuuri aspektidesse (usund,
kultuurilugu, kohalik ajalugu, leelo ja tants,
loodus, arhitektuur, kirjandus). Ülimegalahe,
et meiega tegelesid oma ala eksperdid.
Suur tänu korraldajatele!
■ Väga äge värk. Üldse oli seda usu jõudu
ja kohalolekut pidevalt pisut õhus, mis ilmselt
annabki Setomaale selle võluva ja natuke
salapärase tunnetuse.
■ Seto muuseum Värskas oli ülilahe, sinna läheks
veel ja veel.
■ Meeleolukad laulu- ja tantsuõhtud jätsid mõned
väga ilusad mälestused.
■ Väga-väga hariv ja südamlik, armusin Setomaasse.

viil infostendi pistü panda’. Nii
saiõ ka laagri nuuriga päält śoo
pühä kotusõga tutvastsaamist
stendi alus ehitedüs ja stend ka
pääle pant.
Õdagusöögist oll´ laud laaditõt Obinitsa Taarka Tarrõ, koh
õdagusöögi kõrvalõ sai kullõldus Hõrna Aare mõttit Setomaa
kotsilõ.
Tuuga olõ-s päiv viil läbi –
kokko oll´ lepüt leelo- ni tandsuopitarõ. Tśurrõlõ olli’ miihilaulust kõnõlõma ni laulu
oppama tulnu’ Järvelilli Rein,
Riitsaarõ Evar ja Raali Ain,
näiosilõ Valgu Meel ja Kaiseli
Mari. Laulutsõõri olli’ haarõt
kõik noorõ’ ja nä taha-s kuigi
otsõ kokko tõmmada’. Saa-i
üldä, õt ka tandsuopitarõh oll´
inäbüs nuuri väläh. Nuuri kottalõ piät ütlemä, õt kiä’ mõista-s inne tandsi’, sõs nuu’
saiva’ kõrraga tandsu’ selgest.
Õkkamuudu väigädõ tubli’ ja
andõka’ noorõ’.
Kolmas laagripäiv oll´ plaanit bussiga müüdä Setomaad

sõitmisõst. Ja mitte õnnõ sõitmisõst, a ka mitmõ kotusõ pääl
õks ka kokkosaamisõst kohaligõ inemiisiga, kiä’ mõistva’
kõõ parebahe kõnõlda’ ummist
küllist ni kotsist. Ja ka hindäl
om alati hüä kullõlda’, kuis
Liinamäe Eevi kõnõlõs Serga
küläst ni tsässonast, Miikse
kerigovanõp Prokopjevi Nikolai umast kerkost vai Laanetu
Koll´a Verska kandi luudusõst.
Päiv sai kokko pikk ja põnnõv,
a õks oll´ õdagu nooril joudu
puul üüd laulda’ ja tandsi’.
Riidi ollegi kätte joudnu ja
aig kokkovõttit tetä’ ja üteh
Setomaa uurjidõga plaani pitä’,
kuis edesi saa ja kuis ülikooli’
saasi’ nuuri avita’.
Päält laagrit palssi mi ka
nuuri, õt olku’ hüä’ ni anku’
meele ka tiidä’, mis näile meeleperi oll´ vai hoopis halvastõ.
Ait´umma kõigilõ, kiä’ avidi’
laagrit tetä’ ja vitä’! Ja muidogi
ka Setomaa Kultuuriprogrammilõ ja Kultuurkapitalilõ, kiä’
tengelpunga vallalõ teie’.

11

August 2021 Nr 8 (381)

Ufaa liinah Baškiiriah
kultuurifestivalil Folkloriada
HAAVALO ILME
Mõ guljali kak kukuški,
veselilisj kak vesnuški,
vot spasibo vam za eto,
ne zabudem mnogo leto.
Säntse’ olli’ seto leelopargi Siidisõsarõ lõpulaulu
sõna’ väiga’ suurõ amfitiatri
lava pääl Ufaa liinah Baškiiriah suurõjoonõlitsõ kultuuri
festivali Folk
l oriada 2021
lõpupidostusõl.
Näile, kiä’ viil täpselt tiiä-äi,
mia om Folkloriada ja midä sääl
täpsebält tetäs, mi anna mõnõ
sõna selgitüses.
Folkloriada om üleilmsõ
kultuuriorganisatsiooni CIOFF
ellokutsut sündmüs, minkõ
tsiht om tutvusta’ erinevvi rahvidõ kultuuri ja traditsiooni.
Edimäne Folkloriada oll 1970.
aastagal. Festivali kõrraldõdas
erinevidõh kotussih õga nelä
aastaga takast, sis või julgõlt
üldä’, õt Folkloriada om ku kultuuriinemisi olümpiamängu’.
Śookõrd, arvult kuvvõs festival, oll plaanih pitä’ jo aastak varahappa, 2020. aastaga
suvõl, minkõs Eesti Folkloorinõukogo juhatusõ otsusõl Eestit esindämmä valit leelokoor
Siidisõsarõ ja rahvatandsuansambli Kiitsharakad naksi’
valmstumma jo aastaga edeotsah. A pia sai selges, õt Hiinast pääle naanu’ kuri tõbi tougas festivali aastaga jago edesi.
Haŕotaminõ raisku lää-äs, selle
õt 2020. aastaga suvõl sai Siidi
sõsarõ Haavalo Ilme iistvidämisõl kunigakoori tiitli. Ja tuu
avvuligu nimetüsega’ mintigi’
esindämmä Eestit ja setokõisi
kultuuri 2021. aastaga juulih
Vinnemaa ala kuuluvahe Baškiiria autonoomsõhe sotsialistlikku vabariiki, Volga jõõ ja
Uurali mäe vaihõlõ.
Oh tuud lusti ja oh tuud hüvvämiilt! Kokko tull rahvamuusikit õgast ilmajaost – Aafrikast, Õuruupast, Ameerikast,
Aasiast … kokko 37 maalt,
üle 2500 esinejäga’. Õgal riigil olli’ üteh kõgõ pareba’ pala’
uma rahvuskultuurist: tandsu’,
laulu’, pilli
l uu’, kostüümi’.
Saa-as muud, ku imehtellä’,
õt ku erinevä’ omma’ mi kultuuri’ ja ku erinevä’ mi tandsu’.
Mõni Aafrikamaa esindüs karas
trummipõrina perrä laval sama
kergehe ku batuudi pääl, tõõnõ
esindüs Kesk-Ameerikast tõm-

Siidisõsarõ Folkloriadal.
mas tähelepanu puusadõ ja
lillilitsi kostüümega’, kolmas
mõistsõ mängi’ pilli eismuudu.
No’ näütüses baškiirel om sääne
vilepill, midä mängtäs vallalitsi huuliga’, hambidiga’ torost
kinni hoitõh. Proomi’ tuud sis
perrä tetä’!
Folkloriada 8-päävädse
programmi juhat sisse suurõ
joonõlinõ avatseremoonia
Ufaa Lenini-nimelitsõl huultsal iäpaleeh Ufa-Arena, koh
loeti ette ka’ tervtüstelegramm
Vinnemaa presidendilt Vladimir Putinilt. Oll õks uhkõ tunnõh kül’, ku’ seto rõivih Siidisõsarõ esindäjä Eesti lipu lava
pääle kand.

Tegusa’ päävä’
Järgmätsel pääväl oll kostüümeh osavõtjidõ rongḱauk
Ufaa liinahuultsil, koh õga saa
meetri takah tull tetä’ piätüs
ja liinarahvalõ karmoška pilli
helü perrä seto rõivih „Serjožat“ tandsi’. Kuum oll umajago, a õga Eestimaalgi’ pall´o
jaahep olõ-õs. Rongḱaugiga’
jouti Toratau kongressimaja
amfitiatri ette ülessäet väiga
suurõ lava ette, koh tandsti
hinnäst Guinnessi rekordidõ
raamaduhe osalõmisõga’ ilmarahvidõ tsõõritandsuh, aoluulidsõlt kõgõ suurõbah riike ja
osavõtjidõ arvu poolõst. Rekordit jäädvüstämä tulnu’ droonõ
oll õhuh inäbä ku meil viläkorstusõ aol kurgi põlda pääl.
Edesi lätsi’ tegusa’ esinemispäävä’ Baškiiria küllih. Külälisõ’
jaotõdi gruppõhe ja õgalõ grupilõ olli’ uma’ esinemiskotusõ’.
Eestläisi tuurikaaslaisis olli’

Siidisõsarõ kogo pilt

Paraguay, Benin, Tšiili, Horvaatia ja India. Õga riik astõ üles
poolõtunnidsõ kavaga’.
Eestläisi kava oll kokko säet
säänestmuudu, õt tõõnõtõõsõ
ala sai’ ummi oskuisi näüdädä’
nii Siidisõsarõ ku Kiitsharakad. Mõistagi’ om mõnikümmend mintat liisnalt lühkokõnõ aig, õt edesi anda’ seto
leelo tähendüst ja sügävüst, a
kahtlõmalda’ and Siidisõsarõ
hindäst kõgõ pareba, õt kokko
panda’ ja ette kanda’ kava, mia
and ülekaehusõ seto leelost,
tandsast ja pillimängust.
Väiga’ höste võõdõti vasta
leelohelül helisev kohalikõlõ
mõistõtavah keeleh laulõt lõpuleelotus. Erälde panti tähele
pillimiihi neläst pundikõist,
kiä’ olli’ kokko tulnu’ Eesti erinevist kotussist, a kinkõ kokkomäng helisi ku hõpõraha.
Eiski’ aastakkõ kuuhḱaunu’
küläbänd olõs mi pillimiihi
meisterlikkust kuuldõh kahvatanu’. Siidisõsarõ Sass tõmmas lõõtsa, Läänemaalt Pille ja
Piret mänge’ viiolit ja akordioni
ja Paldiskih resideeruv Lauri
mänge viiulit (a bussisõitõ aigu
mänge lauljilõ samahöste akordioni kõrvalõ).
Paldiski sai Baškiirimaal
inneolõmalda’ populaarsõs
kotusõs. Olõ-õi üttegi’ baškiirlast, sipupüksõ kandjast
vanakõsõni’, kiä tiiä-äi Paldiskit. Ja tuud mitte Lauri väiga
hüä pillimängu peräst, a tuuperäst, õt Baškiiria rahvuskangõlanõ Salavat Julajev om
matõt Paldiskihe. Salavat Julajev om midägi’ samasäänest
nii ku setokõisilõ Peko. Tuuperäst olli’ eestläse’ Baškiiriah

nii ku jumala staatusõh. Lää-äs
müüdä üttegi’ tele- vai raadio
intervjuud õga üttegi’ kõnõlõmist kohalikõga’, koh olõsi-i
jutust tulnu’ Paldiskih umma
igäväst unnõ puhkav Salavat.
Säänestmuudu lätsi’ päävä’
nii ku herne’ – tuuritõdõh Djurtulih, Janaulih, Verhnije Tatõšlõh, Neftekamskih, Verhne
jarkejevoh, kokko saieh erinevidõ inemisiga’, kullõldõh erinevvi jutta, kõnõldõh Eestimaast ja eestläisist, Setomaast
ja setokõisist. Saa’ kaamera’
ja tuhandõ’ telefoni’ võti’ üles
seto rahvarõivit ja jutta seto
kultuurist.
Tagasi Ufaahe joudõh uut iih
viil pidolik lõpušõu, koh õga
riik sai uma maa tutvustusõ
jaos aigu viis mintat. Mi panni
tuuhu lühkohe aigu üte seto- ja
tõõsõ vinnekeelidse leelotusõ,
a tuust oll viländ, õt saia’ amfitiatri jalamilõ kogonõnu’ rahvahulgalt tenotähes üts lämmi
ja võimas aplaus.
Oll uskmalda’ hüä tunnõh,
ku baškiirlannadõst noorõ’
grupijuhi’ meele ar’ minemisõ
aigu lauli’ puhtah eesti keeleh
ette laulukõsõ „Kaugel külas“.
Jumalaga jätteh oll pisarit, selle
õt tuu külälislahkus ja huulminõ, minkaga’ meid vasta võõdõti, oll siiras, süändlämmistäv
ja vastastikunõ.
Siidisõsarõ tennäs süämest
Eesti Folkloorinõukogo nõukoko, teno kinkõlõ mi sai eräkõrralitsõ võimalusõ tutvusta’
seto kultuuri kõõlõ ilmalõ.
Erilinõ teno lätt folkloorinõukogo avvulisilõ liikmilõ
Tominga Monikalõ, kiä oll eestläisi asõndamalda’ abikäsi reisi
organisiirmisõ man, ja Nassari
Elvile, kiä tävvend Siidisõsarõ
lavajoudu uma rikkaligu leelokogõmusõga’. Mi tennä Eesti
Kultuurkapitali rahvakultuuri
sihtkapitali osalitsõ reisitoetusõ iist. Mi tennä Kiitsharakit, kiä tegutsõs Tõldmakeri
Krista juhõndusõl, sujuva lavalitsõ kuuhtüü iist ja lõbusidõ
laulu- ja pillimängulitsi bussisõitõ iist.
Suur teno ja kumarus CIOFF
Folkloriada 2021 kõrraldajilõ,
vabatahtlikõlõ, kiä’ olli’ giidi’,
mentori’ ja tõlgi’; teno bussijuhele, söögitegijilõ, kihakuumusõmõõtjilõ ja kässidesinfitsiirjilõ, turvaekipaažõ tüülisilõ
ja lavameistridõlõ!
Ja peräkõrra, kõgõ suurõp
teno muidogi’ Pekolõ!

Ütskõrd ütel´ Siina:
„Mamma, lupa’ liina …“
TORMI PIRET
II Seto tandsopido vedosnik

Olõ-õi tiidä’, kas mamma lubasi
vai lupa-as, a Talina vanaliina
kivve pääl käve 15. augustikuu
pääväl kostmah II Seto tandsopido „Kagoh kul´atasõ’“.
Setomaal peeti 14.–15.
augustikuu päivil kostipäivä, a
seto tandsja’ lätsi’ eis’ kostma
Eestimaa pääliina. Talina Vanaliina Päivi kõrraldaja’ tei’ jo
keväjä ettepanõhki tuvva’ seto
tandsopido liina kivvele. Sis, ku
oll´ pelädä’, õt Seto Folk üteh
tandsopidoga tulõ taudi peräst
ka timahava edesi tougada’.
Õnnõst sai nii folk ku tandsopido juunikuuh Setomaal ar’
peet.
Õgas tuuperäst Talina pido
pidämäldä’ jää-äs. Taudi pelgäminõ kasvi külh suurõbast
ja pääle hüvvi lähkonaabridõ Vinnemaa ja Läti julga-as
Talina pidolõ tulla’ ka Räpinä.
Tuuiist olli’ kõrdapite kotussõ
pääl hüä’ naabre’ Vahtsõliina
tandsja’ ja pillipark üteh vedos
nigu Leelansi Ingaga. Kitä näid
ette ja taadõ! Hüä tunnõh om
säändse naabrega kuuh toimõta’, kinkä pääle saat kimmäs
olla’, õt kõik jääs śoodmuudu,
nigu om kõnõldu. Tehnä, kull´a
Vahtsõliina rahvas!
Tore naaber setodega Vastse
liina ongi olnud. Oma vahva
murrakuga lauldes on nad peole
tulnud. (Tungla Leelo)
Pidopäävä hummogu korjusi’ tandsja’ ja pillimängjä’
tandso- ja kultuurikodo Modus
maja taadõ parkmisplatsi pääle
ja tahsamah massinidõ ja viilumpõ vaihõl sai tandso’ läbi
tandstus ja śoovoorinõ pido
paika pant.
Seto tandsopido ku perimüspido om uma olõhkilt suur
kirmask ja kattõ õkva ütelist
kirmaskit saa-ai olla’. Innekõkkõ oll´ üts naabre – Räpinä
– puudu. Hädä no, setokõsõ’

Seto tandsovägi Talinah.

tandsõ’ sis kats tandso inäbä.
Setomaal juunikuuh oll´ 10
tandso, a Talinah augustikuuh
12. Ummi tandsa mõist õga seto
õga kell tandsi’.
Pillimiihi ja lauljit oll´ ka
kõrdu veidebä ku Setomaal.
Täpsebält üldeh saie’ Leima
Evelin ja Tormi Ando Temmo
katõkõistõ 12 tandso mängtüs.
Seto tandsjit jakkus. Nii nuid,
kiä’ ka Setomaal tandsõ’, ku
nuid, kiä’ õnnõ Talina pidolõ
tulli’. Oll´ näid Talinast ja Setomaalt, Harjust ja Võrost, Räpinäst ja eiski Kilingi-Nõmmõlt.
Talina liinast tull´ seto tandsopidoliisi tervtämmä Talina
liinapää Kõlvarti Mihhail. Tuu
oll´ tandsorahvalõ ni kogo
seto kultuurilõ suurõst avvust.
Setomaa puult oll´ kotussõ pääl
augustikuu hakatusõh kiiora
järgmädsele ülembsootskalõ
üle andnu sootska Järvelilli
Rein.
Üts eisherälinõ päältkaeja
oll´ viil – I ja II Seto tandsopita
luulõhtusõ’ kirotanu Tungla
Leelo. Pääle pido arkaemist
arvaś Leelo: „Śoo oll´ tävveste
vana ao pido. Kõik nuu’ tandsja’
tulli’ ja tahtsõ’ niiväega ummi
vannu tandsa tandsi’. Kiäki
panõ-õs määnestki sundust –
mehe’ ja väigokõsõ’ latsõ’ tulli’
ja rõõmolidsõlt tandsõ’. Kogo
pido oll´ niiväega perss.“
Jah, seto tandsopido om
sääne, kohe saa tulla’ ütsindä
vai üteh paarilisõga vai üteh
sõpruga. Seto tandsopidol tulõ
tandsi’ pilli perrä ja ilmahki
olõ-õi tiidä’, ku mito vuuri pillimehe’ mängvä’, õi eiski tuud,
määne tands määndse perrä
tulõ. Seto tandsopidol saava’
tandsi’ ütehkuuh latsõ’ ja
noorõ’, mehe’ ja naase’, teedakõsõ’ ja paabakõsõ’.
Peräpidol Talina seto salongih arvssi’ tandsja’, õt III Seto
tandsopido tulõ pitä’ kol’ vuuri.
Saagu mõttes küpseks uued
suured teod! Jäägu setodele ikka
tantsupeod! (Tungla Leelo)

Tormi Pireti kogo pilt

Mille mi tei 5. hainakuu pääväl Küllätüvä küläh Rammsteini terrorit
MERCA
Päält riigijaanipäävä pito nakaś
mullõ silmä, õt mi väliköögih olõva muusigakesküse üte
kõlari sisse läts tsill´okõnõ hüürläne. Vahtsõ ao kõllõl omma’ jo
sääl all määntsegi’ mulgu’, õt
helü parõmpahe vällä päsesi’,
arva ma’. Hüürläne tull´ tast
vällä ja pisu ao peräst läts sisse
kah. Ku tä kohegi mulku sisse
lätt, sõs om täl plaan: pesä tetä’.
Esihindäst om hüürläisi sääntsit ja määntsit: mõnõ’ omma’
ka suvõ lõpuh, innemp kuulmist, rahomiilsempä’, a tõõsõ’

tüküse’ egäütegä tüllü, õkvalt
ku omma’ hinnäst käärütänü
viljust täüs tõmmanu ni surm
silmi iih eiski. Olõ-õi näile
otsaette kirotõt, õt kumma’ nä
omma’.
Pannimi tuupääle muusigakesküse käümä. Pisu ao peräst
linnäs hüürläne kõlli siist häiridü olõkiga vällä. Oll´ õtak.
Istimi tah viil mõnt aigu …
Tagasi timä tulõ-õs. Tuukõrd.
Sai vaihtõpääl Obinitsah oltu
ja koh viil: olõ-õs kuigi aigu
insekti kaeskõllõmist tetä’. Ja
tull´ vällä, õt nimä’ saiva’ sääl
tuuaig raholidsõlt toimõnda’.
Hainakuu algusõh seersevä’

hüürläse’ joba partsiviisi kõlli
mulgust sisse-vällä. Imre kai
toda janti pisu aigo, kaksõ hambidõga määntsegi teibi külest
juppõ ni kliipse kõllimulgu’
noidõga kinni. Arvssimi, õt śoo
teoviisiga saa kõik kõrda, a tutkit, brat!
Hüürläne om külh tsill´okõnõ, a lõvva’ omma’ kimmä’.
Läts õnnõ paar pääväkõist, ku
kliiplindile olliva’ ilosa’ mulgukõsõ’ sisse jürätü ja tsurmlõminõ jakku inneskitse huuga.
Istsõmi Imrega õdagu
väliköögih ja tuumatimi, midä
tetä’ … Mürgütämise vasta
saisõ ma’ kimmält: olõ tollõ

poolõst marurohilinõ. Tõõsõst
külest – kuis tuud kihvti kõlli
sisse toppi’. Penssu, näütüsest.
„Kullõ’, panõmi näile tümmi
pääle,“ tei ma’ ettepanõki, ku
laadanapulga toss tekḱ näid
õnnõ pisu hoimatsõmbast, a
arkolimisõst paistu-us määnestki märki. Ma tundsõ hinnäst ku kiudutaja, a tõõnõkõrd
või latsõlats küllä trehvädä’ ja
ku nättüsest mõnõ maŕakõsõga
tüküh hüürläst haukas … Võih,
taivakõnõ!
Muusigakesküseh oll´ õnnõ
kats plaati: Aapo „Kiriväne
ilves“ ja Rammstein. Edimädse
pääle näütä-äs putuski’ mää-

nestki herevüst vällä.
„Liig rahomiilne,“ arvssi ma’.
Imre pand´ Rammsteini
pääle, käänd´ punni’ põhja.
Ohoh! Nakaś näid mulgust
vällä tulõma ku soldanit palama
lännü laskõmoonalaost. Linnassivä’ ümbre kõlli uma
puultõist tunni vai nii. A imä
om jo sääl seeh … Naksiva’
sõs kõvõmba’ Rammsteinist
huulmalda mulgust õks sisse
minemä.
„Käänä’ bassinupp põhja!“
härgoti ma’. „Tuu mats piäs
näil õks süäme rütmäst vällä
ajama.“
Jaah … Tull´ vällä, õt mi muu-

sigakesküs om liisnalt muudnõ
massin, kiä päälekäänät bassi
tõisi tuunõga ütesugumatsõs
ar’ tuuń.
„Eeh,“ lei ma perämädses
käega. Võti kats nätsujuppi ja
teipi. Topsõ rõivaräbälä’ kattõ
kõllimulku ni kliipse lindiga
lajalt kinni. Kiä’ vällä jäivä’,
pruumsõva’ välästpuult teipi
jürädä’, kõllist kostsõ kah määnestki krõhva-krõhva hellü.
Kestse śoo sais mõnõ pääväkese, vaest nelli vai viis. Parhilla’ om kõlli ümbre ja seeh
raho. Tõõnõkõrd tulõ ette,
õt piät ummi piirimiihi kuigi
sortma …
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SÜNNÜPÄÄVÄ’ SEPTEMBRIH

VELLO LÕVI

Tuulõ Brittany – 22
5. september
Helmise leelotütrik

18.09.1956 – 7.08.2021

Nuursootska Operi Rain.

Sundelli Harri pilt

Intervjuu
nuursootskaga’
Kiä’ sa olõt ja kost sa peri
olõt?
Ma olõ Rain Oper, 15-aastaganõ, Setomaa piiri päält Niitsikult peri. Ma opi Orava koolih ja lõpõda 9. klassi. Olõ ka’
Nuuri Kotkastõ organisatsioonih Võromaa malevah.
Koh sa kõgõ inäbä kuulõt seto kiilt? Ku pall´o sa eis’
kõnõlõt vai arvu saat?
Kõgõ inäbä kuulõ seto kiilt
laulast, mullõ meelüs bänd
Zetod, ja vaehtõpääl kuulõ ka’
Verska päält. Ma väiga’ mõista-ai kõnõlda’ seto keeleh, a
ku kiäki’ mu käest midägi’ seto
keeleh küüsüs, sis ma saa arvu
õks. Ma tahasi’ kindlahe seto
kiilt ar’ oppi’ ja inäp seto keeleh inemisiga’ kõnõlda’.
Mäntse’ huvi’ sul omma’?
Minkõga’ sa vabal aol
tegelet?
Vabal aol ma ḱau sõpruga’
väläh ja ku om nuuri jaos
mõtõld üritüs, sis ma hüä meelega’ lää sinnä’. Ma tegele ka’
muusigaga’ ja väikop kõrvalhobi om jalgpall.
Ku kavva sa olõt karmoškat mängnü’ ja koh sa tuud
opõt? Mäntse’ mängo’ sullõ
hindäle kõgõ inäbä meelüse’
ja kiä om su iihkujo?
Karmoškat ma olõ opnu’ 2–3
aastakka. Kats aastakka opõ
Verska muusigakoolih ja peräst
aastaga olõ eis’ ummapääd
opnu’. Mu lemmik om muusik
Leima Matis. Tä om olnu’ mullõ
suur iihkujo karmoška mängmisõl ja ma olõ eis’ opnu’ timä
videokursusõ perrä hulga asju,
mia om andnu’ pall´o huvvi karmoška vasta. Väiga’ pall´o laula
olõ opnu’ timä videodõst. Mu
lemmigu’ omma’ Matisõ tett
„Tantsulugu“ ja „Luitekass“.
Mia om su jaost seto kultuuri man kõgõ tähtsäp vai
süämeperrä?
Mu jaos om seto kultuuri
man kõgõ inäp süämeperrä
tuu, õt kõik seto’, setomaalasõ’
hoitva’ kokko. Kõik omma’ hüämeelelitsõ’ ja hüä’ inemisõ’ ja
kõik avitasõ’ kõiki.
Midä sa arvat, ku pall´o’
noorõ’ pidävä’ seto kultuuri
parhilla’ tähtsäs ja hoitva’?
Ma arva, õt nuid nuuri om
olõmah pall´o, kiä’ hoitva’ ja
pidävä’ seto kultuuri tähtsäs ja
olulitsõs, tuuperäst õt seto kultuur om mu arvatõh huvitav ja
ütteviisi lahe.
Küüsse KAHUSKI PÄIVI

Mi siäst om lännü’ Lõvi Vello – Setomaa ja seto
aśa iist saisja. Kõva sõna ja õkvaütlemisõga’
võitlõja, samah ka’ praktik, vaimuineminõ
ja aatõmiis, oll tä kõõ avat olukõrda arvõstavidõlõ mõistlikõlõ kompromissele. Aastagil 1993–1999 oll tä Verska vallavanõp, aastagil 1993–2011 kõigi Seto Kongresse üts
pääkõrraldajaist.
Lõvi Vello süämeasi oll Setomaa ja Setomaa tulõvik. Tä oll üts päämitsi vedosnikkõ,
ku 1989. aastagal naati vällä andma Eesti
kodanikõ kaartõ Setomaal ja Petserimaal ni
tetti Petserimaa kodanikõ komitee. Säält edesi
Petserimaa saadikust Eesti Kongressil. Arvada’
säält ka Seto Kongressi mõtõh, minkõga Vello
tull vällä 1991. aastaga Kaika suvõülikoolih
Obinitsah ni edesi 19.08.1991 paasapäävä aigu
Obinitsa koolimaja kuuholõkil. Sis mürisi’ jo
sõamassina’ Talina poolõ ni lepüti kokko, õt
kongressi märgoga mindäs edesi sis, ku jummal elopäivi and. Massina’ lätsi’ tagasi, kost
tulli’, a kongressi tegemisõ võtsõ Vello üles
vahtsõst 1993. aastaga keväjä. 9.10.1993 astõ
III Seto Kongress kokko Verskah ni om seto
rahva esindüskogo täämbätse pääväni.
Aol, ku Vello oll Seto Kongressi pääkõrraldaja, om kongressi otsustõna vasta võõdõt
ja teos saanu’ järgmätse’ suurõ’ aśa’: setodõ
rahvusõs tunstaminõ ja Seto lipu kintäminõ,
Setomaa aolehe ja raadioprogrammi ḱaumatoukaminõ, toetuisi jagaminõ kontrolljoonõ
taadõ jäänü’ setodõlõ, Setomaa Valdu Liidu
luuminõ, Vabariigi Valtsusõ Setomaa Aśatundjidõ Komisjoni moodustaminõ, Setomaa kultuuriprogrammi ja arõnguprogrammi ḱaumapandminõ. Vello avit nuu’ mõttõ’ kongressilõ
tuvva’, läbi hääletä’ ja ello viiä’.
Vello oll väiga’ murõh kontrolljoonõ taadõ
jäänü’ Petserimaa idajao peräst ja pruumõ
tetä’ kõik, õt tuu maa saasi’ jal’ liidet Eestimaaga’. 1993. aastagal, ku piir oll viil vallalõ,
kõrrald tä tuujaost Petserimaa idajaoh allkirju
korjamist ja käve nuid ka’ eis’ talost tallo kogomah. Olukõrra pingelisust näütäs episood, koh
allkirju kogojil tull hinnäst Vinne sõduridõ iist
käkki’ seto tarõh kardina taadõ. 1994. aastaga
sügüsest kooni’ 1995. aastaga peräotsani oll
Lõvi Vello Vabariigi Valtsusõ eriesindäjä Petserimaal. Aamõdikotus kaotõdi peräst tuud,
ku Eesti loobusi Vinnemaa kuuhsaisu lännü’
aladõ tagasinõudmisõst.
Lõvi Vellolt om peri ka’ mõtõh ja algatus
luvva’ Seto instituut. Peräst tuud, ku Võro-Seto
instituudi mõtõh liiva juusk ja Võro instituut
tetti, oll tä Seto instituudi mõttõ kandja ja tutvustaja – nii Setomaal ku ka’ välähpuul tuud.
Päält 15 aastaga, pääle tuud ku oll kõnõlnu’

Aig
Koolukõnõ om jal’ kuŕastõ
tennü’, haardnu’ ar’ üte
mehekese, kedä tiidäs õgal
puul Setomaal ja Talina liinahki’, võõdõti miis, kinkõ
päämätsest süämeaśast oll
timä hindä sünnümaa.
Kõikaig mi joostõlõ ja
haara ütelt puult ja tõõsõlt
puult, kogo kokko kraami,
korja kokko kogotavva. Ja
sis om üte kõrraga’ kõik läbi,
midägi’ olõ-õi siih inäp vaia.
A tuu tii, õt siiä’, śooho päivä
jouda’, ommõgi’ elotii. Mi
kõik uma eloao seeh kamanda
minkõgagi’, tii midägi’, suurõbat, väikobat, tii täks säänestmuudu, mia om meele
süämeperrä.
Ma või üldä’, õt ma tiidse,
tśuut tundsõ Vellot, a tuu

Õnnitlõmi
till´okõist
vallakodanikku!

Mesikäpä Laivi – 52
6. september
seto söögi tundja
Ahvena Marika – 48
7. september
laulupargi Õiõ Seto’
leelo- ja pillinaane
Ojametsa Lea – 45
7. september
Hõpõhelme’ ja Meremäe
mehe’ leelonaane
Toomõ Iti – 55
8. september
leelonaane
ja leeväküdsäjä

kogokunnaga’, Setomaaga’ seot tiidläste ja
Kultuuriministeeriumiga’, sai tuu mõtõh teos
2010. aastaga keväjä, kavandõdust kül’ pall´o
tagasihoidligubal kujol – mitte riigi püsirahastusõl toimiva organisatsioonina, a projekti
põhitsõlt tegutsõva tsihtasutusõna. Tsihtasutusõ asutajidõ siäh esind Vello seto kogokunda.
Vello mõttist jäi’ mitmõ’ ello viimäldä’. Realisiirmäldä’ jäi mõtõh maapäälsest alalisõst,
aastaga läbi tegutsõvast Seto Kunigriigist,
koh õga päiv midägi’ toimus ja koh inemisil
olõs võimalik nätä’ tuud, kuvvamuudu Setomaal vanastõ õgapääväst ello eleti. Sääl pidänüs Vello kavvu perrä olõma Kunigriigi rahhu
vermmiskoda ja kõrd aastagah Kunigriigi päiv
– seto rahva kokkotulõminõ. Kunigriigi jaos
oll mõttõh valmis kaet kats võimalikku maatükkü: Obinitsa paisjärve lähkohe vai Piusa
kaivandusõ lähkohe, karjäärist tõõsõlõ poolõ
maantiid. Ello lää-äs ka’ mõtõh vahtsõst mastõrast Obinitsa piirkunda, vastakaalus kaotõt
Petseri mastõralõ.
Lännü’ om suur mõttidõ luuja, kõrraldaja,
iistvidäjä ja takasttoukaja. Miis, kiä toet kõkkõ,
mia om Setomaalõ kasulik, ja kiä and hindäst
Setomaalõ kõik, mia oll anda’. Vello mõistsõ ja
pruumõ Setomaaga köütä’ inemisi ka’ välähpuult Setomaad. Timä iistvõtmisõl ja osalusõl
olnu’ aśa’ omma’ jätnü’ tugõva jäle ja pall´ohki’
kujondanu’ täämbäist Setomaad.

Seto Instituudi nõukogo
Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo

kõik oll ütine seto aśa iist
väläh olõminõ, õt elo lääsi’
Setomaal seto muudu edesi.
Viimätsidõ aastagidõ jutatamisõ’ olli’ süämest süämehe,
innidse’ jutu’ olli’ päämätselt laja’ Setomaa elo kõrdasäädmisõst ja seto keele-
meele ja setokõisi alalõjäämisõst umal maal. Sis mi olli
noorõ’, virga’ ja arvssi, õt mi
jovva ja saa kõõga’ kõrda. Pall´oga’ saigi’.
Vello ku pääväpoiskõnõ,
kiä tull julgõlt, mõtõl, kõnõl
ja läts kipõlt edesi, kiä kae-es
tagasi, pelgä-äs midägi’. Säänestmuudu paistu. Timä
hing hoit seto hingi poolõ ja
pruumõ ka’ tõisi üteh haarta’.
Ńoo’ viimädse’ päävä’
omma’ pandnu’ jal’ süväste
mõtlõmma innidse ao pääle,
miilde tulõtamma, kuvvamuudu mi kokko korju, arodi,

ROXANNE
SILM

pei plaanõ ja vei nuid ello. Õks
säänestmuudu, õt üts tougas
ussõ vallalõ ja tõõsõ’ astõ’
takah, õt kuuh minnä’ ja olla’
tuuh aoh, midä mi eis’ kokko
säi, ehidi. Aoh saat õnnõ
mõttõh tagasi minnä’, tagasi
tiid olõ-õi, õks edesi. Vello
tii sai otsa. Timä tii oll laǵa,
a kah́os lühkokõnõ. Tä palli
minneh läbi, a uma tulõga’
näüdäs tõisilõ tiid, ragi
uma rahvalõ laeba raakõsõ
edesiminekis.
Kõik Vello tegemisõ’ jäävä’
jääjilõ alalõ, timä nimme jäiäs
manima, nimi jääs jälepääle,
hingekene jääs mi kõigiga’,
kiä’ mi timmä tiidse höste vai
veid´okõsõ, tä om meid kõiki
pututanu’ ja mõnõh mõttõh
herätänü’ ja avitanu’.
Ait´umma kuuh olt aost ja
kerget olõmist hingiilmah.

SARVÕ ÕIÕ

Leinämi
✝ Eha Kallas

Raudoja Ahto – 47
8. september
sootska, Seto Instituudi
vedosnik, Seto Kongressi
Vanõmbidõ Kogo
liigõh

Haukanõmmõ Tiiu – 87
20. september
Petsere 2. Keskkooli
innine oppaja
Karro Kärt – 22
22. september
Meremäe-Obinitsa
naiskoori laulja
Nurmeotsa Juta – 68
23. september
Helmise leelonaane
Kauksi Ülle – 59
23. september
kiränik, Mokornulga koori
leelonaane
Raua Siina – 91
25. september
Hõpõhelme’ ja Meremäe
mehe’ leelonaane
Ristimäe Ingrid – 65
25. september
Ilolisõ ja Madara’
leelonaane

Laaneotsa Annela – 43
8. september
sootska, Seto Latsi Kooli
vedosnik

Lehese Ester – 54
25. september
Mokornulga koori leelonaane, Meremäe-Obinitsa
naiskoori laulja

Pliineri Natalja – 70
10. september
Petsere 2. Keskkooli
innine oppaja

Liivago Imre – 34
25. september
Setomaa valla volikogo
asõesimiis

Tarrosõ Aira – 57
11. september
Mokornulga koori
leelonaane
Agafonova Marju – 57
11. september
Hõpõhelme’ ja Meremäe
mehe’ leelonaane
Sibula Tiit – 42
11. september
muusiumitüütäjä,
Liinatśura’ laulumiis
Variksoo Elena – 28
14. september
Seto nuuri koori
Tsirgukõsõ’ vedosnik
Petsereh
Tullusõ Kaja – 57
15. september
Setomaa Liidu kirotaja
Valgu Meel – 36
16. september
Nedsäjä külä arõndaja,
pilli- ja leelonaane
Batalinovskaja Linda – 83
17. september
Petsere 2. Keskkooli
innine oppaja
Helmi Aino-Maria – 77
18. september
Hõpõhelme’ ja Meremäe
mehe’ vedosnik,
Meremäe-Obinitsa
naiskoori laulja
Luga Maie – 61
19. september
Sõsarõ leelonaane

Setomaa Vallavalitsus
suuv õnnõ:
Aino Seeba
Valentina Kandla
Sinaida Raud
Laine Nõlvand
Sinaida Sarapuu
Ludmilla Lennuk
Maria Saarela
Raissa Rassadkina
Zinaida Mäepalo
Aino Lummo
Aleksei Kozlov
Raissa Rogatšova
Heino Kuuse
Maria Nisu
Linda Saviots
Maria Tillo
Helgi Ubinhain
Hulda Helekivi
Anna Mokrikovskaja
Külli Kauksi
Evald Pähn
Aari Veski
Silvia Eelsalu
Viktor Harju
Saima Lepaste
Saveli Tšubajev
Aino Ledjanova
Kalju Teppo
Pille Nooni
Endel Toomemägi
Viktor Perve
Krista Mõisja
Mihhail Bogatov
Senni Tamm
Nikolai Prokopjev
Vaido Kooser
Koit Laanemäe
Aare Kuura
Luule Tuusa
Mihail Matrosov
Siina Möldri
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