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Õi saa’ mi läbi Tsirgulda’

lk 2 lk 3 lk 9

Tarrosõ Aira:
„A tütrigu’ tei’ vannost

rõivist päkäpikuperre – 
pässäpaaba, pässäteeda, 

pässälatsõ.“

Esä Andreas:
„Olõs vaia maahha jättä’

halva’ harinõmisõ’,
ḱavvu’ inäbä kerkoh,
olla’ kõigi vasta hüä.“

Hõrna Aare:
„Tuuaolinõ ineminõ saijõ
uma päätoidusõ kallost ni 
mõtsaeläjidõ lihast ja koŕat
hainust, juurist, seenist,
maŕost ja pähkmist.“
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maŕost ja pähkmist.“

KAUKSI ÜLLE

Tuust om hüäkene õks, õt Loode 
Oliver ummi märgotustalos-
 tõ käügih tulĺ  märgo pääle, õt 
asfaldiga ja betooniga kultuuri-
pääliinu kõrval võisi’ olla’ ka 
Soomõ-Ugri kultuuripääliina’. 
Noid omgi no’ ütsjago olnu’. 
Edimäne olĺ  Bõgõ 2014. Obi-
nitsa ka käve Moskvah võistlõ-
mah ar’, a õs olõ’ tuukõrd viil 
olu’ kütse’, õt Vinnemaa maa 
päält säänest avvu ar’ laskõ’. 
Obinitsal õnnahu olla’ kultuuri-
pääliin aastagal 2015. 

Varunini Paveli valmis-
tõt suur Tsirgu kujo (noid om 
jo kats – üts soruh tsiibuga ja 
tõõnõ lindu alostavidõ tsiibuga) 
om hõimumaailmah võet hoit-
misõ ala nigu õks pühäse’ vai 
puusli’. Õgah kultuuripää liinah 
omma’ tekkünü’ mõnõ’ hoolõ-

lidsõ’ tsirguimä’, nigu Seto-
maal Hõrna Rieka ja Mulgi-
maal Laande Alli. Siihkot-
sil tasos miilde tulõta’ seto 
delegatsiooni sõitu Bõgõhe 
läbi lumõtormi olõmatut tiid 
piteh, niisamatõ Seto Miihi 
Summa, Mokornulga koori ja 
Kaljulaidi Marina sõitu Isz-
kaszentgyörgy ja Veszprémi 
küllä.  Liinal ja maal om õks 
vahe’ seeh – Pühäjüri külä-
keseh Iszkaszentgyörgyh panti 
meid lossi elämä, Ungari liinah 
Veszprémih olĺ  bankett suurõ 
ülikooli meetrilaitusõh kalido-
rih! Marimaal Miškanih kävemi 
Riekaga talsipühi aigu avamisõl 
ja saimi tulitsidõ hobõssidõga 
riisõitu naudiskõlla’!

Śookõrd, 27. novembril vei 
Seto esindüse sõit Mulgimaalõ 
2021. aastaga kultuuripää-
liina lõpõtamisõlõ Abja-Palu-
ojja. Sääl olĺ  viil lisas XIII Mulgi 

konverents ja Mulgi Kultuuri 
Instituut 25 tähistäminõ. 

Abja spordi- ja tervüsekes-
kusõ spordisaalih olli’ kardina’ 
iih ja vaip maah ni kogonõsi 
ümbre 100 mulgi, seto ja muie 
kantõ rõivih rahvast. Lavva’ 
olli’ loogah söögist ja käsitüüst.

Tuudi sisse Soomõ-Ugri lipu’. 
Seto lippu sääl olõ-s, a väsü-
mädä lipukandja Hõrna Aare 
olĺ  suurõ Seto lipu üteh võtnu 
ja tuu lipupesä sai ka täüdet!

Alostusõh võti’ sõna Mulgi 
vanõmp Malingu Arvo, pre-
sident ja mulkõ iistkõnõlõja 
Ärmä Toomas (Toomas Hendrik 
Ilves), kultuuriministri Teriku 
Tiit tunnist́, õt tä om ütelt puult 
võro verd, a tä läts nii ruttu 
minemä, õt kodokülä jäi vällä 
uurmalda’. Kaljulaidi Kersti ter-
vit́ muudsalt ekraani päält, esi’ 
olĺ  Õuruupah.

„Mulgimaa maailman ja 

maailm Mulgimaal“ teemal 
pidi korgõ linnuga ettekandõ 
linnugijuht ja SuperSky tegev-
juht Lubja Mart. Timä kõnõĺ, õt 
kuis linnuk üldse õhuh püsüs ja 
midä tulõ meeleh pitä’, õt saas 
linnada’, pääle tehnilidsõ värgi 
om tähtsä miiskunna ütistüü. 
Olĺ  sääne alltekstiga ettekan-
nõh, määntsit nüüd pavvõr-
pointi ajastul kõrrast harvõm-
bast jääs.

Silmä paistsõ ka Mulgi-
maa ettevõtja Chaga tegev-
juht Kabritsa Siimu ettekannõh 
„Mes om Mulgimaal maailmalõ 
pakku?“ Jutt olĺ  kõoseene vai 
kasõkäsnä vai pässiku põhit-
sist tervüse- ja ravituutist, midä 
müvväs jo kümnehe välisriiki. 
Uma rahva mälust ja ravimtai-
mist kuuhtüüh meditsiiniuur-
misõ asutuisiga olli’ märksõna’. 
Pand́  kässi kokko lüümä!

Laande Alli kõnõĺ  „Kudas 

me mulgi kultuuriperändüst 
elun oiame?“, Viita Leelo arot́  
vaimsõ kultuuriperändüse ja 
UNESCO võimalusist Mulgi-
maal. Arotaminõ viil käü – 
mulgi mustri’ om üts võima-
lik teema.

Mulgi Kultuuri Instituudi 
juhataja ja kultuuripääliina 
iistvidäja Grenbergi Ave tut-
vust́ kultuuripääliina tegemisõ 
kõrdaminekit ja koolitunnõ. 
Ku ollimi ar’ kaenu’ ka vilmi-
kese kultuuripääliina aastagast, 
paistu küll, õt kõrdapiteh tett 
olĺ  kõik! Ja viil nii keerolidsõh 
pidevä maskiballi olukõrrah. 
Kuuhtüüd tetti Eestih tegutsõ-
vidõ soomõugrilaisiga, selle õt 
karoonakardin om kontrolljoo-
nõl paksolt iih.

Kuulutõdi vällä Mulgimaa 
Uhkus – Lilli Looduskeskusõ 
iistvidäjä Laanemetsa Ly.

Sis tulĺ  Tsirgu pidolik üleand-

minõ Baitereki küläle, osalid-
sõlt läbi õhusilla. Seto esindüs 
lasḱ ka Tsirgu viil käest kätte 
kõigi üskä tsitsmä, umaaignõ 
Obinitsa kultuuripääliina 2015 
liinapää lauĺ  Tsirgulõ edendüs- 
ja hoiusõna’. Nädäläst jääs Tsirk 
Setomaalõ ja sis lätt linnatõh 
tiile Baitereki küllä, koh avvu-
konsul ja külä tedä joba uut.

Sis naati õnnitlõma ja tervi-
tämä ja Seto Instituut, Setomaa 
vald ja Setomaa Liit anni’ üle 
kingitüisi Mulgimaa iistvidäjile.

Segäkuur lauĺ  ja Lõõtsa-
vägiläse’ panni’ tandsupido 
pistü, Seto Miihi Summa väiko 
esindüs lauĺ  ka mõnõ’ miihi-
laulu’. Süüdi torti ja lüüdi 
tandsu pido lõpuni.

Õi saa’ mi läbi Tsirgulda’, tä 
om tulnu, pesä tennü hõimu-
rahvidõ ello ja tsirguhoitjidõ 
hinge. Tä avitas keelel, laulul 
ja ummil kombil edesi ellä’!

Seto esindüs Abja-Paluojah Soomõ-Ugri kultuuripääliina lõpõtamisõl.  Mulgi Instituudi kogo pilt
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Hüä seto rahvas!
Aastak nakas läbi saama ni om aig kokkovõttit tetä’ ja 
mõtõlda’, midä hüvvä 2021. aastak tõi vai miä süäme 
pääle jäi. Looda, õt hüvvä olĺ  õks aastaga joosul inämb. 
Seto’ omma’ kaemalda Eesti riigi piirangutõlõ toimõka’ 
ja tegusa’ olnu’ ni uma rahva kultuuri edenemisõ hääst 
palĺo tennü’. Aastaga lõpupoolõ ni vahtsõ aastaga algu-
sõh om mitmit tenosündmuisi, koh tunnustadas mi 
ummi inemisi tuu iist, õt nä omma’ toimõtanu’ umma 
miilt pite, a tuud om tähele pant ku kassu Setomaa 
ni piirkonna hääst. Palĺo õnnõ ni edenemist tunnus-
tusõ saajilõ!

Aastak tuu ka kurvõmbit päivi. 20. novembril uinu 
Hirsigu Veera. Tä elli ilosa pikä elo, 94 aastakka. Timmä 
mälehtädäs ku Leiko koori vedosnikku, koolioppajat, 
seto käsitüü mõistjat ni kimmäst seto naist, kiä vei 
leelo laulu üteh Leikoga lakja maailma. Leiko laulu’ 
kõlasõ’ viil kõrvuh ni jäävä’ õks mi leelonaisilõ edesi 
laulta’. Veera puhkas Verska surnuaial ni vaest saa tä 
kokko taivadsõh koorih üteh tõisi maamulda lännü’ 
Leiko naisiga.

Aastaga lõpp tõi inämbä läbikäümist mulkõ ni võro-
kõisiga. Soomõ-ugri kultuuripääliina aastak Mulgi-
maal sai kokko köüdet ni järgmätse aastaga pääliinalõ 
Udmurdimaalõ Baitereki küläle edesi antu. Kultuuri-
pääliina lõpõtusõst peeti XIII Mulgi konverents üteh 
Mulgi Kultuuri Instituudi 25. tegevüsaastaga tähis-
tämisõ ni Mulgimaa Uhkuse välläkuultamisõga. Hüä 
miil, õt Setomaa esindüs olĺ  kutsut sündmusõst osa 
võtma ni tsirgu tiikonda udmurtõ mano edesi kandma. 
Eesti, Soomõ ja Ungari om kol’ riiki, kiä’ omma’ saavu-
tanu’ soomõ-ugri rahvidõ siäh uma eissaisva riigi. Meil 
om keeleh hulga ütist ni kultuuripääliina aastak and 
võimalusõ lähkombalt tutvustada’ kultuuri ka tõisilõ 
 soomõ-ugri rahvilõ. Kultuuripääliina aastak om nõstnu 
mulkõ hindätiidmist ni andnu palĺo vahtsit mõttit kul-
tuuri hoitmisõst. Obinitsa ni Abja-Paluoja omma’ no’ 
mõlõmba’ kandnu’ soomõ-ugri kultuuripääliina tiitlit.

 Seto Kuningriigi Kroonikogo kutsõ Obinitsa muu-
seumihe ütidsele kokkosaamisõlõ võrokõisi vahtsõ 
aamõti kandja, võro keele iistkõnõlõja Oti Anneli üteh 
Võro Instituudi vedosnikõga. Võrokõsõ’ valisõ’ õga kuu 
vahtsõ uma keele iistkõnõlõja, õt hoita’ läbi aastaga 
võro keele kõnõlõmisõ tähtsüst. Iistkõnõlõja kand uma 
sõnomi edesiandmisõl kaalarahha, helütorro vai valt-
suskeppi. Hüä miil olĺ  kullõlda’ Anneli käümistõst ni 
tegemistõst iistkõnõlõjana ni vaeldada’ mõttit, midä 
mi saasi’ inämbä tetä’ nii võro ku seto keele püsümä-
jäämisõst. Detsembrikuuh andsõ Anneli iistkõnlõja 
aamõti üle Padari Ivarilõ, kiä kõnõlõs Riigikogo iih 
umah keeleh ni om vällä kuulutanu võrokeelidse jõu-
lusalmikonkursi. Ku mitte inne, sis vaest om nätä’ aas-
taga peräst, ku 12 võro keele iistkõnõlõjat kokko omma’ 
saanu’, vahtsit mõttit vai edesiminekit uma keeleruumi 
hoitmisõl.    

Ka seto’ mõtlõsõ’ uma kultuuri seeh inämbä keele 
püsümäjäämisõlõ. Hüä algatus Verska latsiaida luvva’ 
seto rühm kand jo vilja, latsõ’ mängeh jo kasutasõ’ seto 
kiilt. Seto Instituudi iistvidämisõl ja Seto Infoseltsi kõr-
raldusõl koostadas seto keele arõnguplaani. Mõttit om 
mano haarõt ka küsitlusõ tiil. 

Kuis aga hoita’, opada’ seto kultuuri tõõsõl puul kont-
rolljuunt? Petseri Lingvistilidsõ Gümnaasiumi latsilõ 
sai õks käütüs oppuisi andmah a, no’ omma’ ao’, koh 
tulõ näil esi’ oppi’, õnnõst om löüdä’ jo hulga mater-
jali internetist. 6.–12. detsembril peetäs Petseri koolih 
seto kultuuri nädälit. Variksoo Elena om kokko säädnü 
kimmä nädäli kava, laulõtas, tandsitas, tetäs näpotüüd, 
mängitäs pilli, kõnõldas seto kultuurist. Ilosa’ pildi’ ni 
väiko’ videokõsõ’ seto nädälist jõudva’ meele õnnõst 
puutrehe. Saadi ka videotervtüse Petseri koolilatsi lau-
lupargilõ Tsirgukõsõ’. 

Aastaga lõpuh vii tervtüisi Setomaalt üteh ka Tali-
nahe riigikogo liikmilõ ni tõisilõ, kiä’ setosit võisi’ uma 
aśaajamisõ man meeleh pitä’. 

Soovi teele ilosat aastaga lõppu ni hüvvi pühhi! 

VABARNA JANE, 
ülembsootska
VABARNA JANE, 
ülembsootska

TARROSÕ AIRA
Meremäe Kooli oppaja

Tuu olle novembrikuu keskpai-
gah, ku ma õgapäävädsel kõnd-
misõl märgodi, kuis koolilatsi 
pikäl välävahetunnil kooli-
majast vällä saasi’ meelütä’ ni 
määntsit tegevüisi näil olla’ 
võisi’. Ümbre kooli om hulga 
puhmõ, puid ni moroplatsi. Ku 
lummõ olõsi’, sõs saasi’ üts illos 
talvinõ ... JÕULUMAA.

Kõnõli tuust mõttõst kollee-
gele, kiä’ kitse’ mõttõ hüäst. 
Naksi vooriga asjo kõrraldama. 
Varahambast om jo kogõmuisi 
Obinitsa lihavõõtõmaa ni Obi-
nitsa kooli jõulumaa kõrralda-
misõl. Nii saiegi’ mõttõ’ koo-
lilatsilõ, vanõmbidõlõ nii tüü-
kaaslaisilõ maaha hõigatus 
ni ümbre koolimaja maatükü’ 
klassõ vaihõl ar’ jaatus.

1.–3. klassi opilasõ’ tei’ kõiva 
ala Päkapikula, koh om päkä-
pikkõ jaost püstkoda, kimmä’ 
kol’ põhjapõtra ni kapluga pii-
ritledü rada. Rata pite kävveh 
tulõ otsi’ kõivopäkäpikkõ. Näid 
om jo ütsjago, latsõ’ eis’ teivä’. 
Põtrul nimme viil olõ-õi, tuu 

konkurss hõigati vällä, õgaüts 
saa nimmi pakku’. 

4.–5. klassi opilasõ’ tei’ kuu-
sõpuiõst tii. Korssi’ sõidutii vee-
rest maahalõigadu kuusõkõsõ’ 
kokko ni tsussi’ katõlõpuulõ 
tiirata. Tii üts haro vii Lumõ-
kuninganna lossi, a tõõnõ Jõu-
lujutula mano. Lossih om Lumõ-
kuninganna vaĺtsuskotus, koh 
saa hinnäst staarist kostümeeri’ 

ni pilti laskõ’ tetä’. Jõulujutula 
om palatkah, seeh om ahi ni ist-
miskotusõ’. Palatka takah om 
lõkkõplats. Mõlõmba kotusõ 
pääl saa jutussit kõnõlda’ vai 
niisamatõ laulda’.

6.–7. klass pand́  püstü Jõulu-
tunnõli, kost saa läbi pugõda’ 
ni päkäpikkõ kokko lukõ’. Tah 
samah om viil pildistämissain. 
Reki väläkul om kats saani ja 

kats reke. Olõsi’ tahtnu’ naid 
rohkõmba. Õgah taloh olĺ  uma 
regi, a riikõsõ’ olõ-õi inämb tüü-
kõrrah. Ait́umma Hõrna Aarelõ, 
Leostõ Margusõlõ ni Priimäe 
Andrusõlõ! Latsõ’ saava’ reki 
kumpi’, kaia’ ni saanõ aoluu 
hõngu tunda’.

8.–9. klassi opilasõ’ kaunisti’ 
pääplatsi, sääl om jo kõgõ kor-
gõmb kuus ehitü. Tśura’ tõmssi’ 
lähkoh kasuvilõ puiõlõ pilisevä’ 
tulõ’, õt viil ilosamb olõsi’. A 
tütrigu’ tei’ vannost rõivist 
päkäpikuperre – pässäpaaba, 
pässäteeda, pässälatsõ.

Jõulukuu edimädsel pääväl 
tekḱ koolipereh ütidselt Jõulu-
maa kaemistsõõri. Õgaüts sai 
kaia’, midä kiäki om märknü ni 
ar’ tennü.

Tsäpendämist viil om. Piä 
õga päiv tulõ lummõ ruuki’ ni 
kõrrasta’ platsõ pääl ollõvit väl-
läpanõkit. Pikäl välävahetunnil 
tegevüisi jakkus. 

Jõulumaa om vallalõ kooni 
jõuluvaheaoni.

Suur-suur teno latsilõ, 
vanõmbilõ, koolitüütäjilõ, kiä’ 
aviti’ Jõulumaad tetä’! Eiste-
gemisõ rõõm om kõgõ suu-
rõmb rõõm!

Jal’ om aig kõrrast kaia’ 
taadõpoolõ ja edepoolõ 
vahtsidõ plaanõ pääle. 

MALKOVI PILLE
MTÜ Seto Küük tegevjuht

Aastak om lännü’ kipõlt 
müüdä, päämätselt arvudi 
takah vai kokko saad  väikobah 
tsõõrih. Edimält plaani võõ-
dõt opitarõdõ kõrraldamisõlõ 
ja kuuhḱaumisõlõ tõmmati 
minevä aastagal juun pääle. 
Erinevidõ retseptega’ pliine 
küdsämisõ opitarõ jää-äs ar’, 
mi sai tuu üles võtta’ ja tuust 
tull kats oppõvideot. 

Parhillatsõ saisuga’ om vir-
tuaalsit opitarõsit kaetu üle 
säitsme tuhandõ kõrra. Śoo 
kogõmusõ päält või üldä’, õt 
kõõ om ka’ halvah aśah midägi’ 
hüvvä!

 Śool suvõl pikält planeerit 
IX kostipääväl oll kõgõ inäbä 
kohvkit ja eiski’ piirangudõga’ 
aol oll külästäiji inäbä ku innit-
sil aastagil. Seto kostipäiv tuu 
piirkunda hulga rahvast, kiä’ 
siih edimäist kõrda, a om ka’ 
nuid, kiä’ käävä’ õgal aastagal. 

Rahulolu küüsümüse pääle 
kirotõdi, õt kostipäiv om oodõt 
ja väiga’ meelüs. Erinevidõst 
numbridõst võit vällä lukõ’, õt 
kostilinõ om naanu’ sortma, 
kohe minnä’ ja kuvvamuudu 
umma aigu tuul pääväl kõgõ 
parebahe jaka’. 

Kohvkidõlõ om juubõliaasta-
gal 2022 pant suur vastutus ja 
ülesannõ’ uma eismuudu olõk 
vällä tuvva’, süüke eismuudu 
pakku’ vastavalt uma kotusõlõ 
ja kindlahe pakku’ ka’ seto tra-
ditsioonilist süüki.

 2021. aastagal om tähtsäs 
etapis olnu’ seto üte tradit-

sioonilitsõ söögi, sõira geo-
graafi litsõ märgise saaminõ. 
Maa eloministeeriumi ine-
misõ’ käve’ oktoobri edeotsah 
seto sõira meistridõlõ kõnõlõ-
mah, küüsümüisilõ vastamah ja 
soovtuisi jagamah. Lavva’ sai’ 
rikkaligult katõt nii kunigriigi 
tunnustõt sõirameistridõ ku ka’ 
tõisi hüvvi tegijidõ sõiruga’. 

Tuu jaos, õt traditsioonõ ja 
meistridõ-tegijidõ tarkusi tõi-
siga’ jaka’, om plaan vahtsõl 
aastagal 20. jaanuaril kokko 
saia’. Seto Küük kõrraldas sõira 
tegemisõ opitarõ Miktämäel. 
Proomtas pääle traditsiooni-
litsõ sõira tetä’ ka’ tõistmuudu 
sõiru. 

Veebruarih mi võta ette lee-

väküdsämisõ opitarõ. Märtsi 
plaani’ käävä’ tortõ, kreeme, 
rullõ ja tõisi makõsüüke ümbre. 
Olgõ’ järepääl mi tegemisiga’, 
lugõgõ’ aolehte, kodolehte ja 
FB-d.

Vahtsõ mõttõna om kevä-
jätseh jaoh plaanih kõrralda’ 
Obinitsa keskvälägul „Uma 
söögi laat“. Keväjätse laadoga’ 
kuuh mi taha vallalõ tetä’ üte 
kaaba, projektidõ abiga’ saa 
valmis Obinitsa keskvälägulõ 
kogokunna söögikaap. 

Tuu om kaap, kohe saat 
panda’ söögiannõtuisi, jaota’ 
uma ülejäänü’ söögikraami, 
müvvä’ ja vaelda’ tuud. Turis-
mihuuaol sa kaaba küleh olõva 
müügileti abiga’ uma kaupa 

ka’ eis’ müvvä’. Vahtsõ mõt-
tõga’ kaap om kontaktivaba 
söögi jaotaminõ ja müüminõ. 
Mi keskendü ja tõmba tuuga’ 
tähelepannu söögi hindamisõlõ 
ja panõ mõtlõmma, õt veidebä 
raiskasi’ süüki. 

Kaaba toimiminõ om suurõlt 
jaolt mi kõigi ütine kuuhtüü. 
MTÜ kõrraldas, pand kokko, 
mõtlõs vällä kõlbulitsõ’ reegli’ 
ja vastutas tuu toimimisõ iist. 
MTÜ Seto Küük uma 31 liik-
mõga’ suuv meele kõigilõ ilo-
sat pühhiaigu ja hüvvi mõtti-
dõga’ vahtsõt aastakka!

 Õks joudu ja tervüt kõi-
gilõ! Kokkosaamisõni’ MTÜ 
opitarõdõh ja kindlahe ka’ 
juubõlikostipääväl!

Seto Köögi
tegemisõ’ ja plaani’

Taimnõ lõkkõsupp – Hinniala seljanka.  Malkovi Pille pilt

Meremäe kooli jõulumaa

Latsõ’ hulssi’ reki pääl.  Kõlli Reelika pilt
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 TORMI PIRET

Novembrekuu perämädsel 
pühäpääväl olli’ tandso- ja kul-
tuurikotoh Modus kõik kotussõ’ 
kaejit-kullõjit täüs. Peeti kuu 
lõpõhtusõ kellä kuvvõ praas-
nikka, mia śoovoori olĺ  pilli-
pido nimehtüse all. Kokko olli’ 
pant helisemä karmoška’ ja seto 
keele helü’.

Õdagu edimädseh jaoh sai 
kullõlda’ karmoškamängjit – 
suurõbit ja vähäbit, ütsi, katsi 
ja kolmõkõistõ mängmäh. 
Kotussõ pääl olĺ  ka kats oppa-
jat, kinka mõlõba pillimängost 
sai osa. 

Õt hüä pillimäng õkva kisk 
tandsopõrmandulõ, olĺ  nätä’ 
pia edimädsest pilliluust pääle. 
Tandsmisõst olĺ  kotus tävveste 
olõmah ni tuu saisa-as tühält. 
Karmoška oppajit om Modusõh 

nelli-viis. Selle omma’ ka pilli-
mängmisõ moodu’ opjil hüä 
eissagamadsõ’. Ja tuud huvta-
vap olĺ  päältkaejil-kullõjil. 

Õdagu tõõsõh jaoh panti 
helisemä seto kiil. Ku sagõhõhe 
saa seto keele illo kuulta’ leelo-
laulõst, sis kultuuri klubih 
Setoluu’ peetäs kõõ tähtsä-
bäs kõnõlamist. Ilosah seto 
keeleh, tähendäs seto keele 
helüga seto keeleh kõnõla-
mist. Keele helü haŕotami-
sõst omma’ luulõhtusõ’ arütle-
mäldä’ hüä valik. Sai ette loe-
tus pikk luulõ lugu kahrukõsõst 
ja timä kuldavahrust. 

Pääle luulõhtuisi omma’ kee-
lehelü kõrdapite praavitaja’ 
säändse’ keelehaŕotusõ’, koh 
üteh lausõh õga sõna nakas 
pääle üte ja sama tähega. Näü-
tüsest üts näist lausist: „Võrk-
sahe vahtõ veli vanaverevä 
veerega vaŕokaetusõhe, võtt́  

 vesselähe vohovilladsõ vorot-
niguga villasärgi, vei vaga-
huisi varõsõlõ viil vahalinnu-
kõsõ vahtmisõst – võe-võekõ-
nõ-võe vorkatsit!“ Vessel lukõ’, 
ańdsak kiräkiilde ümbre panda’ 
ja om tävveste kimmäs, õt eest-
läse’ arvu joht saa-ai. 

Õdagu kolmanda jao vedos-
nigast olli’ jalki karmoška-
mängjä’, kinka pilla perrä sai 
ar’ tandstus uskmalda’ palĺo 
tandsa. 

Üteh tandsõ’ kõik pillipido-
lisõ’ ja näid olĺ  kokko korjunu 
väega eissagamadsist kotus-
sist – pääle Talina ka Seto-
maalt ni Ameerigamaaltki. Suur 
ait́umma kõigilõ, kinkäle om 
süäme perrä uma ja hüä hoit-
minõ, edesiviiminõ ja tuust 
rõõmo tundminõ! 

Ja vahtku’ veli pääle võrk-
sahe, kõõ tähtsäp, õt ta pers 
müüdä lää-äi. 

Midä tähendäse’ liikuva’ ja 
paigahpüsüvä’ pühä’?

Kerigu- ja rahvakalendrih 
omma’ paigalitsõ’ pühä’ (kõõ 
ütel ja samal kuupääväl) ja lii-
kuva’ pühä’, mia’ õgal aastagal 
omma’ eis’ kuupääväl ja köü-
det Krõstosõ ülesnõsõmisõ vai 
paasapühhiga’. Ülesnõsõminõ 
(lihavõõdõh) om peräst kevä-
jäist pääväkäänängut täüskuu 
järgmätsel pühäpääväl. Seto-
maal eletäs vana vai Juliusõ 
kalendri perrä ja arvõstus ḱaugi’ 
tuudpiteh (13 päivä ildaba ku 
Gregoriusõ kalendri pühä’). Ja 
liikuvidõl pühhil kaetas viil ka’ 
kuu kalendrit. 

Vana kalendri liikuva’ pühä’ 
omma’ mõntkõrd vahtsõ 
kalendri pühhist kooni’ viis 
nädälit ildaba, a mõnõl aasta-
gal võiva’ ka’ ütte minnä’. Kee-
rolinõ, a kõgõ lihtsap om kaia’ 
kerigukalendrihe vai küüsüdä’ 
papi käest. 

Mäntse kalendri perrä 
õigõusukerik eläs ja mille?

Väikoh Eestih eläs õigõusu 
kerik mitmõ kalendri perrä. 
Lääne puul omma’ uma’ 
kombõ’, ida puul uma’, a kõgõ 
tähtsäbät pühhä – Krõstosõ 
ülesnõsõmist peetäs ütehkuuh 
vana kalendri perrä. Tuust sis 
ka’ kõiki tõisi liikuvit pühhi 
suurõst paastust pääle ja lõpõ-
tõh suvistõpühäga’. Verskah 
ja Saatserinnah peetäs kõiki 
pühhi vana kalendri perrä. Ka’ 
rahvakalendri tarkusõ’ ja tähe-
lepanõgu’ erinevidõl tähtpäivil 
tulõva’ vanast kalendrist, a ku 
kõnõlda’ juripääväst, sis tuu om 
6. mail (vahtsõ kalendri perrä 
23. aprillil), jaanipäiv 7. juu-

lil (vkp 24. juunil), piitrepäiv 
12. juulil (vkp 29. juunil) jne.

Midä õigõusukerkolõ 
tähendäse’ joulu’, Krõstosõ 
sündümisõ pühä?

Jummal saa inemisõs ja Neitsi 
Mariast sündüs meele lunas-
taja. Kõgõ Luuja saa samasänt-
ses ku mii’ (vällä arvat patt, mia 
meid inemisi kooni’ surmani’ 
kiusas), ku tä sünnüs väiko lat-
sõna. Jummal saa inemisõs, õt 
mi võisi’ jumalikõs saia’. Tuu 
om keriguaastaga kõgõ suurõ-
bit pühhi, midä peetäs mõnõh 
kotusõh eiski’ kündlepääväni’ 
15. veebruaril (vkp 2. veebrua-
ril). Saatserinnah jääs tuu pühä 
sisse ka’ kohalikõ märtridõ Vas-
sili ja Stefani mälestüspäiv 
12. jaanuaril, ku talsipühhi aol 
peetäs teenstüs ka’ näide avvus.

Mille meil olõ-õi adventi 
vai ku om, sis kuvvamuudu 
õigõusuh valmstõdas pühhis?

Õigõusu kerik tunnõ-õi 
adventi, tuu om lääne kerigu-
roomih. Õigõusulinõ valmstus 
Krõstosõ sünnüpühäs paast-
misõga’, mia om pia 40 päivä. 
Pääle iho valmstus pühä aos 
ka’ hing. Olõs vaia maahha 
jättä’ halva’ harinõmisõ’, ḱavvu’ 
inäbä kerkoh, olla’ kõigi vasta 
hüä jne. 

Paast tähendäs aia’ läbi vei-
tübäga’, ellä’ tasaligubalt ja õga 
ineminõ ja pereh pias löüdmä 
hindäle kõlbulitsõ paastu. Mia 
kõlbas ütele, tuu vaest kõlba-ai 
tõõsõlõ. Inemist riku-ui tuu, 
mia suust sisse lätt, a mia säält 
vällä tulõ. Ja jätteh ar’ mõnõ’ 
söögi’, tulõs veidebä ürrä’ 
ummi lähebit. Paastu mõtõh 

om hoita’ umah eloh hinnäst 
pareba poolõ ja paeda’ kuŕast. 
Haŕota’ śood tiidligult.

Kas õigõusklikõl ka’ joulu-
vana tulõ ja pässäpoiskõsõ’ 
käävä’?

Ku oodõtas ja perreh omma’ 
hüä’ latsõ’, sis õks tulõva’. Kerik 
arvõstas kohalikõ kombidõga’ 
ja õnstas kõkkõ, mia hüvvä 
tege.

Mäntse’ pühä’ meil iih 
omma’ järgmätsel aastagal 
ja ku nä liigusõ’, sis kunas 
om pühhi uuta’?

Paigah olõva’ pühä’ omma’ 
Krõstosõ sündüminõ (talsi-
pühi) 7. jaanuaril, Essändä rist-

minõ (viiristminõ) 19. jaanua-
ril, Essändä muutminõ (paasa-
päiv) 19. augustil, Essändä Risti 
ülendäminõ (vissenja) 27. sep-
tembril, kõik maaŕapäävä’, 
pühäkidõ päävä’, inglidõ mäles-
tüspäävä’ ja kuulsabidõ ikoo-
nõga’ köüdet tähtpäävä’.

Liikuva’ pühä’ omma’ lisas 
kõgõ tähtsäbäle pühäle Krõs-
tosõ ülesnõsõmisõlõ (liha-
võõdõh) Essändä templihe-
viiminõ (urbõpäiv), Essändä 
taivahemineminõ (suur ris-
tipäiv), Pühä Vaimu maaha-
tulõminõ (suvistõpühi). Kõik 
mia’ omma’ köüdet ülesnõsõ-
misõ vai paasa pühäga’. Järg-
mätsel aastagal om ülesnõsõ-
misõ pühä 24. aprillil, suur 

paast nakas pääle 7. märdsil ja 
suvistõ’ omma’ 12. juunil. Edi-
mäne külä- vai  tśassonapühä 
Setomaal om nätäl peräst üles-
nõsõmist – Tuuma pühäpäiv vai 
oltuspühä Miktämäel, järgmät-
sel aastagal om tuu 1. mail.

Kuvvamuudu koroona-
taudi piirangu’ omma’ keri-
guello segähänü’?

Piirangu’ omma’ kõigi jaos, 
ka’ pühäkuah. Kerkoh ḱau rah-
vast veidebä, saisõtas üts-
tõõsõst kavvõbah, oldas mas-
kõga’, puhastadas kässi 
inäbä, anda-ai ikoonõlõ suud 
jms. Proomimõ õks kõgõlõ 
kaemalda’ keriguaigu pitä’ ja 
tulõ sis kiä tulõ. Kerigu iihpal-

võh nii nättävä ku nägemäldä’ 
ilma iist toimis õks, olõnõ-
malda’ ku hulga rahvast kuuh 
om. Mi risti, laulada, mata, pallõ 
hingi iist. Kõik om hillä ja elo 
lätt edesi. Om innegi’ olnu’ 
taudõ, sõtu jms.

Kuvvamuudu hindä per-
rega’ joulõ piat? Om õks veri-
vorst, hapnõkapsta’ ja tsia-
praat lavva pääl?

Mu matuška (papi naane) om 
peri säksa kultuurist, meil om 
sis Švaabimaa küük, väigagi’ 
lõunõmainõ. A mi süü kõkkõ ja 
nii ku üldäs, näläga’ läävä’ ka’ 
tsialiha ja muna’.

Küüsse SARAPUU INDREK.

Võrksahe vahtõ veli …

Pillipido.  Tormi Pireti kogo pilt

Õigõusulinõ valmstus 
Krõstosõ sünnüpühäs paastõh
Intervjuu Verska Pühä Jüri kogodusõ ülebpreestri esä Andreas Põlluga

Esä Andreas.  Sarapuu Indreku pilt

Meele või paistuda’, õt mi tiiä joulu ja pühhi aost 
kõkkõ, a tuu olõ-õi säänestmuudu. Noorõ’ kasusõ’ 
pääle ja kõrdaminõ om tarkusõ imä. Mi katõ kultuuri 
– õigõuskligõ idanaabri ja päämätselt lutõrligõ 
kihlkundõ piiri pääl eläminõ pand sagõhõhe küüsümä, 
õt mille näil om säänestmuudu ja meil tõistmuudu.
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Trükjä: Printall AS
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ja lisalehte Vahtsõt Vallah Setomaa vald.
KAASTÜÜ’ saata’: kauksiylle@gmail.com
vai Setomaa aoleht, Obinitsa külä, 65301, Võro maakund.
SETOMAA VALLA UUDISÕ’ saata’: indrek.sarapuu@setomaa.ee
Tähtaig õga kuu 12. kuupäiv.
Lehe telminõ ja reklaam: tel 5627 3889, info@setoinstituut.ee

Maailmah om ümbre 6700 eri 
keele, minkah inemisõ’ kõnõ-
lõsõ’. Õga kolmas kiil om häö-
mäh vai suurõh häömisõ ohoh. 
Inämbält jaolt omma’ häömisõ 
veere pääl põlitsõ’ keele’, minka 
kandjidõl olõ-i umma riiki, mia’ 
piasi’ läbi riigikeele kaitsma 
noid põliskiili. Nii om ka seto 
keelega. 

Seto kiil om üts põliskeel-
test, midä kõnõldi imäkee-
lenä tämbätseh Eesti ni Vinne 
riigih – Setomaal ja tämbäne 
seto keele kõnõlõjidõ arv om 
jo veiga väikost jäänü’. 

Kõigi sändsidõ kiili kaits-

misõst ni miildetulõtamisõst 
om UNESCO kuulutanu aasta’ 
2022–2032 kõõ ilma põliskiili 
aastakümnest.

Õkvalt tuu põliskiili aasta-
kümne algusõst olõmi Seto 
Instituudi iihvidämisõl ja Seto 
Infoseltsi teostusõl kokko sääd-
mäh seto keele arõnguplaani. 
Arõnguplaani kokkosäädmisõl 
hindami seto keele parhillast 
olukõrda ni otsimi tiiotsõ, midä 
pite edesi minneh saasi’ mi alal 
hoita’ umma ilosat seto kiilt. 

Seto keele alalhoitmisõ või-
maluisi om jo arotõt Vanõm-
bidõ Kogoh, Kroonikogoh, koo-

lioppajidõga, keeletiidlästega 
ni om küüsüt seto rahva arva-
must läbi interneti. 

Seto keele arõnguplaani 
suurõmb tutvustaminõ om 
märgit tetä’ Setomaa hari-
duskonverentsil 28. detsemb-
ril Verska Kultuurikeskusõh. 
Sääl om plaani pant ka seto 
keele tüürühma kuuholõk, koh 
kõik huvilisõ’ saava’ viil umma 
arvamust vällä üldä’ ni arõngu-
plaani jaost ettepanõkit tetä’. 

Võtkõ’ vaivast ni tulgõ’
hariduskonverentsilõ, õt uma 
sõna seto keele kotsilõ sekkä 
üldä’!

AABRAMSI VAHUR

Pia kümne aastaga iist, ku ma 
tegeli Jakob Hurda käsikirälisi 
ülestähendüisiga’, mia’ olli’ 
kirja pant kogomisreiselt Seto-
maalõ aastagil 1886 ja 1903, jäi 
silmä, ku rassõ om olnu’ eiski’ 
ni lajalt kaejal inemisõl nii ku 
timä nätä’ setokõisi rahvarüh-
mänä, kiä om jo eishindäst hin-
nalinõ ja olõ-õi õnnõ tuupe-
räst huvtav, õt nä hoitva’ mää-
nestki’ perändit, minkõ tähtsü-
sest ja kaalust eis’ või olla’ kõõ 
arvugi saa-ai. Sagõhõhe pand 
Hurt tähele setokõisi eloh ja 
eisolõmisõh, ka’ keeleh mõo-
tuisi, kõgõ inäbä vindläisilt 
saad. Uma ao kottalõ mõistsõ 
Hurt olla’ tuuman küländ erä-
poolõlda’, kaaldudõh, lutõri 
pastor ja Baltimaie säksakee-
lidse korgkihi esindäjä ni ku tä 
oll, siski’ vindläisilõ innebidi 
veid́o üleväst alapoolõ kaema, 
nägemä näih veidó iihkuio 
väärt ollõvat.

Eestläne tükk setokõisi 
man õks võõrast mõio tähele 
pandma ja vällä tuuma. Ku saias 
tiidä’, õt setokõisil kasusõ’ vai 
vanastõ kasvi’ aiah liivapuu, 
kruusapuu (pruusapuu) ja vis-
lapuu, sis arvatas tuud naĺas 
ja hüäs tõõstusõs ütelüsele, õt 
seto kiil om vinne mõo all (liiv 
< слива, kruus (pruus) < груша, 
vissel, vislapuumari < вишня). 
Eesti kiilt nätäs tuuman min-
kõgi’ „puhtana“, kukki’ nuidõ 
„naĺalitsi“ setokeelitsidõ sõnnu 
eestikeelidse’ vastõ’ ploomipuu, 
pirnipuu ja kirsipuu omma’ ka’ 
lainsõna’, õnnõ tõõsõst ilma-
kaarist – säksa keelest (ploom 
< Pfl aume, pirn < Birne, kirss < 
Kirsche). Ku nuidõ lainat sõnnu 
man minkõgi’ pääle imehtä’, sis 
vaest tuu pääle, mille lääneme-
resoomlaisil nuidõ viläpuiõ jaos 
ummi sõnnu olõ-õi olnu’.

Kiä päämätselt tegeles tõõsõ 
man võõrmõosidõ otsmisõga’, 
mõtlõs tõõsõ hindä jaos keero-
litsõs. Ku kujotlõda’ tõist mänt-
selgi’ moodul segätünä, ja mitte 
õnnõ verelt, sis om rassõ arvo 
saia’ timä iseloomust, tegutsõ-
misõ põhjuisist ja iihmärgest. 
Valitsõs arvaminõ, õt õks jääs 
midägi’ varjo. Eestläse’ omma’ 
setokõisi arvanu’ silmäkiräli-
kõs, maskimängolisis. Setokõisi 
om peet kavalas rahvas. 

Vahtsõs luud Eesti Vabariigi 
edeotsa-aastagil pidi kadonu’ 
kiränik Jaan Kaplinski riigikogo 
säitsmendä kuuhsaisu liik-
mõna päivkut, minkõh tä arotõl 
tuuao pääväpoliitika üle. Päiv-

kuh om huvtav märkus kaitsõ-
jou päästaabi ülebä Ants Laa-
neotsa kottalõ. Timmä ollõv 
juhtnu’ „setu kavalus“, [1] kiro-
tas Kaplinski 16. märdsil 1993. 
Tuu või olla’ ka’ kaitsõministri 
nõvvoandja Jüri Tiku tsitaat, 
midä om päivkuh vahendõt. 
Õgal juhul näütäs märkus 
toolõ, õt tuul aol oll poliiti-
gidõ siäh ja vaest ütiskunnah 
laebaltki’ kuulujutt Ants Laa-
neotsa seto peritolust. Mia oll 
muidogi’ tühi jutt. Jah, Laane-
ots om kül’ edimäst kõrda 1921. 
aastaga sügüse Lobotka vallah 
Selissä küläh pant perrenimi, 
määnest kand tõisi siäh näütü-
sest sootska Annela Laaneots, a 
suurõb jago Laaneotsa nimega’ 
inemiisi olõ-õi seto’, a perit 
Pärnumaalt, koh 1930. aasta-
gidõ tõõsõl poolõl võõdõti ees-
tistämisõ aigu sama nimi (soov-
tusnimi raamadust „15.000 uut 
sugunime“) [2] neläl kõrral säk-
saperätse Langholtsi asõmõlõ. 
Pärnumaal omma’ ka’ tunnõt 
sõaväeläse juurõ’.

Kuulujutt om siski’ huvtav, 
selle õt näütäs tuupääle, kuv-
vamuudu eestläse’ omma’ seto-
kõisi nännü’ ja „lugõnu’“. Inne-
kõkkõ ku eestläisi, kinkõl om 
midägi’ ka’ vindläisiga’ pist-
mist. Ma olõ kokko puttunu’ 
korgõlt kooltõt eestläisiga’, 
kinkõ jaos om segäne, määne 
vaih om setokõisil ja Peipsi vee-
reh elävidõl vinne vanausulisil. 
Kuvvagimuudu sulasõ’ nä täks 

kokko ütes vinnemõolisõs rah-
vas kohki’ Vinnemaa piiri läh-
koh. Ja vaest ollegi’ Ants Laane-
otsa setokõsõs nimetämisõga’ 
tahet toonta’ timä vinnepe-
räsüst, a mitte tuud, õt tä om 
peri aoluulitsõlt Petseremaalt. 
Jaan Kaplinski ütelüsel oll timä 
latsõiäh, tähendäs, 1940. aas-
tagil ja peräst, „seto“ võro kee-
leh „sagõhõhe vindläse nime-
tüs“. [3]

Eesti ja Vinnemaa poliiti-
litsõ’ suhtõ’ omma’ keerolitsõ’. 
Uma viimätseh, 1944. aastagal 
valmis saanu’ artiklih „Eesti ja 
Vene sotsiaalpoliitilisest ideo-
loogiast“ kirot pääministri Jüri 
Uluots, õt „Vene tung Eesti 
ruumi on aastast 1060 kuni 
praeguseni põhjustanud ligi-
kaudu 40 sõda“. [4] Jaan Kross 
om küüsünü, õt kas Eestil om 
säntse aoluu taustal üldse põh-
just hummogu puult midägi 
hüvvä luuta’. [5]

Aoluulinõ kogõmus toukas 
takast pessimistlikku kaemist 
vindläisi pääle. Tuu paistu 
vällä ka’ Eesti-aolistõh arva-
mistõh Petseremaa kottalõ 
mõlõbahe tuu kaonu’ maa-
kunna põlitsõhe rahvahe. Pet-
seremaa vindläisi perrenimmist 
kõnõldõh om täämbätse pää-
väni’ kombõs kõrrada’ umaao-
list aokirändüsütelüst, õt 1921. 
aastaga sügüse olõvat võõdõt 
hulga Vinnemaa tunt poliiti-
kidõ, väejuhtõ, kiränikõ ja tõisi 
kuulsuisi nimmi, tuuman om 

toontõt tippkommuniste per-
renimmi populaarsust. Ku kaia’ 
asju rahulitsõlt, tulõ vällä, õt 
tuud laati perrenimmi võti’ Pet-
seremaa vindläse’ harva, suu-
rõh pildih om tegemist ütsik-
juhtumidõga’. Tuuao poliitikidõ 
nimmi võõdõti umbõs kümnel 
kõrral, kõgõ populaarsõba’ olli’ 
Lenin (kolmõl kõrral), Trotski ja 
Kerenski (katõl kõrral), Buhha-
rin, Stalin ja Molotov (ütel kõr-
ral), tuuman olõ-õs Kerenski 
kommunist ja arvada’ taha-as 
Stalini nime võtja’ näüdädä’ 
samanimelitsõlõ poliitikulõ, 
kiä tuulaol olõ-õs viil väiga’ 
tunnõt. Võõdõti mõnõkõnõ ka’ 
varatsõba ao valitsõjidõ, väe-
juhtõ ja aadlikõ nimmi (Godu-
nov, Potjomkin, Volkonski jne). 
Korgõbah hinnah olli’ kiränikõ 
ja kunstnikõ nime’, nuid võõ-
dõti vähäbält 16 kõrral. Väiga’ 
meelelitsõ’ olli’ Puškin (katsal 
kõrral), sis Gogol ja Lermontov 
(katõl kõrral), Tšehhov, Dos-
tojevski jt. A ku mõtõlda’, õt 
kokko võti’ Petseremaa vind-
läse’ 1921. aastagal 4500 eri-
nevvä perrenimme, [6] sis om 
tuu palĺo larmi ei minkõstki’. 
Petseremaa vindläisi kõgõ 
inäp miildüvä’ nime’ olli’ peris 
prosta’: Smirnov, Malinin, Kolt-
sov, Morozov, Smorodin, Solov-
jov, Vinogradov, Kotov, Lebe-
dev, Zaitsev, Tsvetkov – ku üles 
lukõ’ populaarsusõ järekõrrah 
nime’, mäntsit võõdõti vähäbält 
kümnel kõrral.

 A täks oll eestläisil 1920. aas-
tagil viil väiga’ rassõ nätä’ Pet-
seremaa kõgõ suurõbah rahvus-
rühmäh palĺo tõist pääle „vinne 
oho“ (vai „verevä oho“). Täks 
asi oll tuulaiga viil noorõ rii-
girahvusõ vanah hirmuh suurõ 
naabri iih. 1927. aastagal ütel 
vällä Johan Laidoner riigikogo 
iih umma umbusku seosõh Pet-
seremaaga’, tä olõ-õs kindla, 
kas sääl eläs õks riigitruu rah-
vas. [7] Õt kuuldus Petseremaa 
vindläisi poliitilitsist perrenim-
mist om täämbätse pääväni’ 
rassõ kaoma, tulõ no’ jo tuustki, 
õt tiidmisõ’ innidsest Petsere-
maast omma’ jäänü’ kehväs.

Säntsele kaehusõlõ, mia kal-
dus nägemä Petseremaa vind-
läisi perrenimmi poliitilitsi (rii-
givastalitsi) meeleavalduisinä, 
vastandus kommõh rõhuta’ 
setokõisi puult võõdõt perre-
nimmi apoliitilisust. Tüüpilit-
sõs seto perrenimmis arvatava’ 
nime’ (mitmõjaolitsõ’ luudus-
nime’) kujotasi’ hindäst õks ku 
määnestki’ ideaalmaastikku, 
elos saanu’ jutust. Ja tuuga’ 
om ḱaunu’ õks üteh hirm, õt 
tuu paradiislik vabaõhumuu-
sium võisi’ kõrraga’ ar’ kaoda’. 
Hoiatava näütenä tummõ tulõ-
vigustsenaariumi võimalikku-
sõst nimetedi innesõta Ees-
tih Irboska lähkoh Kuusinitsa 
küllä, mia Hurda andmidõ perrä 
oll viil 19. saandi peräotsah seto 
külä, no perähpoolõ tävveste 
vinnestünü’. Tulõ mano üldä’, 

õt õga Kuusinitsa aoluku olõ-õi 
kunagi’ põh́aligult uurit, ja või 
kaihkõlda’, ku põh́aligult tuud 
täämbätsel pääväl inäp saatki’ 
uuri’.

Hoiatavas näütes vinne kul-
tuuri halvast mõost setokõisi 
iseloomulõ oll innesõta Eesti 
aokirändüseh Petsere piis-
kop Johannes vai Joann Bulin 
(1893–1941), kiä aastagil 
1926–1932 oll Petsere kloost-
riülep. Timmä nimetedi Eesti 
aokirändüseh sagõhõhe setos, 
mõntkõrd ka’ vinnestünü’ setos 
– tuu pidi seletämmä timä vas-
taossa olõkit ja ülevähpidämist. 
[8] Kirriv Bulin, kiä oll tuulaiga 
vaest kõgõ tuntup seto Ees-
tih, oll tegeligult uma perit-
ololt hoops vindläne, kiä imä 
puult oll peri Räpinä paprõ-
vabrigu tüülisist. Seto juuri 
täl olõ-õs. Võõpsu kauban-
dusalõvi eläniguna tä mõistsõ 
höste eesti (räpinä) kiilt ja timä 
imäpuulsõh suguharoh oll ka’ 
palĺo eestistünüid. Eestistüsi’ 
ka’ mõnõ’ timä esäesä, Võõpsu 
müürsepä Maksim Bulini per-
rätulõjist. Joann Bulinist inne 
sõta ilmunu’ aoleheartikli’ 
omma’ hüäs lättes uurijalõ, kiä 
taht tiidä’ setokõisiga’ köüdet 
stereotüüpest.

Üte seletüse perrä tulõ etno-
nüüm „seto“ sõnast „seätu“. 
[9] Alostuskotusõs om pakut 
ka’ ühendit „see-это“ [10] ja 
mõttõḱauki „ei see ega too“. 
[11] Säänest muudu etümo-
loogia’ omma’ muidogi’ liis-
nalt kunstligu’ ja konstrueerit, 
õt näid saasi’ veid́ogi’ tõõmeeli 
võtta’. A kultuuripsühholoogi-
litsõlt omma’ nä väiga’ huvvi-
pakva’ ja kõnõka’.

[1] Jaan Kaplinski. Riigikogu
päevikust 1992–1993.
http://jaan.kaplinski.com/new/
riigikogu.html 
[2] 15.000 uut sugunime.
Tartu, 1921, lk 28.
[3] Seto 100 Eesti riigis. Postimehe 
23. IV 2019 vaheleht, lk 7.
[4] Jüri Uluots. Eesti ja Vene 
sotsiaalpoliitilisest ideoloogiast. – 
Akadeemia 1990, nr 7, lk 1361.
[5] Kae’ Jaan Kross. Stalinismi 
sitkusest. – Akadeemia 2001,
nr 1, lk 23.
[6] Kalle Lõuna. Petserimaa.
Tallinn, 2003, lk 66–67.
[7] Postimees 27. I 1927, lk 3.
[8] Kae’ nt Vaba Maa 7. VIII 1932, 
lk 3.
[9] Villem Buck. Petseri eestlased. 
Tartu, 1909, lk 3. Kae’ ka’ Vaike Sarv. 
Etnonüümid ja setu identiteet. – 
Keel ja Kirjandus 1998, nr 5, lk 307.
[10] Peeter Aleksander Speek. 
Mälestusi vana-eestlastest. I. – 
Eesti Noorus 1930, nr 8, lk 131.
[11] Koit 7. XII 2013, lk 5.

Setomaa ja vinne kaart, 2.

JÄRVELILLI REIN
seto keele arõnguplaani vedosnik

Teemi’ ütehkuuh seto keele arõnguplaani!

Petseri mastõr talvõl. Hõrna Aare kogo pilt
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USA saatkond 
ulatab vallale abikäe
INDREK SARAPUU

USA saatkonna kaitsealase 
koostöö koordinatsiooni osa-
kond haldab iga-aastast DSCA 
(USA Kaitseministeeriumi Kait-
sealase Julgeoleku Koostöö 
Agentuuri) ja EUCOMi (Amee-
rika Ühendriikide Euroopa 
väekoondise) poolt eraldatud 
humanitaarabi toetust, mille 
eest renoveeritakse võtmeasu-
tusi nagu haiglad, kliinikud ja 
koolid, keskendudes sotsiaal-
teenuste tugevdamisele. 

Hiljutiste ja käimasole-
vate projektide hulka kuulu-
vad kaks kooli Sillamäel, koo-
lid Rummus ja Maardus ning 
taastusravikliinik Narvas. USA 
saatkond teeb koostööd koha-
like võimu organitega, et kind-
laks määrata uued projektid, ja 
USA Armee Pioneeride Korpus, 
kasutades kohalikke pakkujaid, 
teostab neid. Praegu valitakse 
projekte, mis valmivad aastal 
2023 ja 2024 ja tähelepanu on 
nüüd rohkem suunatud ka Lõu-
na-Eesti piirialadele. 

22. ja 23. novembril toimu-
nud kohtumisel olid lisaks 
kaitsealase koostöö koordinat-
siooni osakonna esindusele ka 

saatkonna poliitikaosakonna 
esindaja ja USA Armee Pio-
neeride Korpuse esindaja. Dele-
gatsiooni juhtis USA saatkonna 
kaitsealase koostöö koordinat-
siooni osakonna ülem, kolo-
nel-leitnant Robert Padgett.

Saatkonna töötajaid võtsid 
vastu valla spetsialistid eesot-
sas vallavanem Raul Kudrega 
ning pea pooleteise tööpäeva 
pikkuseks kujunenud kohtu-
misel ja ringkäigul vaadati üle 
kolm objekti, kuhu abikäsi alla 
panna. Arutlusel olid Värska 
koolimaja renoveerimise mõne 
etapi teostamine, Mikitamäe 
kooli ja lasteaia renoveerimi-
sega seonduv või ka Mikita-
mäe hooldekodu ümberehita-
misel osalemine. 

Saatkonna sõnul on protsess 
pikaajaline ning selle vilju näeb 
mõne aasta pärast. Vallapool-
seks eelistuseks on Mikitamäe 
lasteaia ja kooliköögiga seon-
duv objekt. 

Setomaa vallal on hea meel 
teha koostööd USA saatkon-
naga ja mitte ainult toetuse 
osas, vaid esitati ka küllakutse 
tulla tagasi meie piirkonna 
võludest osa saama. Olgu siis 
suusa- ja metsaradadele või 
külastama suve suursündmusi.

INDREK SARAPUU 

Novembris toimunud Setomaa 
valla kriisikomisjoni plaanilisel 
koosolekul vaadati tagasi aasta 
jooksul tehtule ning visandati 
plaane järgmiseks.

Kriisikomisjoni, mida juhib 
vallavanem Raul Kudre, kuu-
luvad vallavalitsuse sotsiaal-
osakonna juhataja Maarika 
Loodus, haridus- ja kultuuriosa-
konna juhataja Karin Viljus, 
haldusspetsialist Raimo Jaani-
mägi ning majandusspetsialist 
Lauri Saar, kes on ka komisjoni 
aseesimees. Kommunikatsiooni 
eest vastutab kommunikatsioo-
nispetsialist Indrek Sarapuu. 
Komisjoni töösse on kaasatud 
päästeameti esindajana Raivo 
Kunst, politsei ja piirivalve 
esindajana Arvi Suvi ning Too-
mas Pindis Kaitseliidust.

Komisjon tõdes, et möödu-
nud aasta on kulgenud koroona - 
kriisi tähe all, kuid ei tohi tähe-
lepanu alt välja jätta kõiki teisi 
võimalikke kriise, mis meie 

piirkonda ohustada võivad. 
Seetõttu on vaja tähelepanu 
pöörata kriisis käitumise plaa-
nidele ning viia võimalikult täi-
uslikuks tegevused, mida vaja 
kriisitingimustes toimetada, 
ning seda nii vallavalitsuses kui 
ka allasutustes. Vähetähtis pole 
ennetustöö ning elanike teavi-
tamine ning ettevalmistamine 
kriisiolukordadeks.

„Igaks kriisilahenduseks 
ei saa alati lõpuni valmis olla 
ning ootamatusi võib ette tulla 
sealt, kust neid oodatagi ei 
oska,“ tõdes Raul Kudre. „Kriis 
võib tekkida ka mõne teise kriisi 
sees, nagu lõputuna näiv Covid-
19 kriis näitab. Plaanid peavad 
pidama ning valmisolek olema, 
olgu siis tegemist metsatule-
kahju või ulatusliku elektri-
katkestusega või rändekriisiga.“

Järgmisel aastal on plaanis 
läbi viia üks õppus ning kriisi-
reguleerimise koolitus vald-
konna kriisijuhtidele. Komisjon 
otsustas koguneda igas kvarta-
lis. Järgmine koosolek on pla-
neeritud veebruariks.

Vastvalitud vallavoli- 
kogu teisel istungil 
valiti vallavanemana 
jätkama seni valda 
juhtinud Raul Kudre. 

INDREK SARAPUU

Vallavolikogu 24. novembri 
istungil Värska Kultuurikes-
kuses määrati volikogu otsu-
sega ka vallavanema töötasu 
ning moodustati volikogu ala-
lised komisjonid. Komisjonidele 
valiti esimehed ja aseesimehed.

Raul Kudre oli esitatud ainu-
kese kandidaadina ning valiti 
15-liikmelise volikogu poolt 
vallavanemaks 10 poolthäälega. 
Vastuhääli polnud. EKRE nime-
kirja kuuluvad volikogu liikmed 
jätsid sedelid märkimata.

Raul Kudre pidas lühikese 
tutvustava kõne, kus tooni-
tas, et enda tugevusteks peab 
ta kogemust ja kohaliku oma-
valitsussüsteemi tundmist 
ning koostöövõrgustikes 
osalemist.

„Olen meeskonnamängija,“ 
sõnas Kudre. „Viimase nelja 
aastaga on koos volikoguga 
restruktureeritud valla allasu-
tused ja kindlasti kasvatatud 
allasutuste juhtide vastutust 
nii arengu planeerimisel kui 
all asutuste toimimisel.“

Kudre toonitas, et ta on ava-
tud erinevatele ettepanekutele 
ja ideedele. „Tuleb aga jääda ka 
realistiks ja vaadata, millised on 
valla kohustused ja eesmärgid 
ning mis jääb ettevõtluse, koda-
nikuühiskonna kanda ja aren-
dada,“ leidis vallavanem.

„Olen väga seda meelt, et 
valda tuleb arendada läbi kok-
kulepete ja strateegilistesse 
dokumentidesse kirjapandu, 
samas olla valmis erineva-
teks avanevateks projektideks 
ning rahataotlusteks,“ lausus 
vallavanem.

Setomaal on 156 küla. Kudre 
peab oma südameasjaks ja suu-
reks väljakutseks leida võti, mis 
avaks külade väravad ja ärgitaks 
neid koostööle, et külaelu akti-
viseeruks. Vallavolikogu moo-

dustas teiste komisjonide kõr-
val külaelu komisjoni.

„Setomaa valla alustalaks on 
seto kultuur ja selle hoidmine, 
mille näiteks on pärimusõpe, 
setokeelne lasteaed ja rohked 

kultuurisündmused. Setomaa 
head kuvandit tuleb jätkuvalt 
väljapoole näidata ja seda kin-
nistada,“ ütles vallavanem.

Raul Kudre asendusliikmeks 
volikogus sai Rein Järvelill.

Lumetõrje teostajad Setomaa valla kohalikel teedel
Piirkond Teostaja Kontaktisik Telefon E-post

Värska alevik OÜ Setomaa Haldus Toivo Kruusamäe 529 5341 haldus@setomaa.ee

Velna ja Väike-Rõsna FIE Kuuse Aare talu Aare Kuus 520 5506 aare1954@hot.ee

Treski ja Tonja Müüri Talu OÜ Kristo Luik 5622 5753 myyri.talu@gmail.com

Saatse ja Korela Müüri Talu OÜ Kristo Luik 5622 5753 myyri.talu@gmail.com

Nedsaja ja Kolodavitsa Hurmi talu Einar Tobreluts FIE Einar Tobreluts 5341 4002 einar.tobreluts@gmail.com

Mikitamäe ja Rõsna FIE Toomas Toobre Toomas Toobre 5190 6684 toomastoobre@gmail.com

Võõpsu ja Lüübnitsa Lagepalo OÜ Veiko Jäämets 513 0915 mtz82@hot.ee

Niitsiku ja Karisilla Niitmisteenus OÜ Kalmer Kütisaar 514 1270 niitmisteenus@gmail.com

Härma ja Hilana Alametsa Agro OÜ Priit Kunnus 5396 4102 priit.kunnus@gmail.com

Rokina ja Obinitsa Kuustiku OÜ Oliver Land 506 6049 oliver.land@mail.ee

Piusa ja Veretinä Fortis Ager OÜ Daniel Hakk 5349 7035 daniel.hakk@gmail.com

Meremäe ja Uusvada Niitsiku Agro OÜ Sander Kannel 5388 8897 sander.kannel@gmail.com

Olehkova ja Kuigõ Priit Rebane FIE Priit Rebane 5349 0598 priitreps@hot.ee

Miikse ja Kalatsova Põlgaste talu OÜ Janek Eerik 527 4044 polgastetalu@hot.ee

Tsirgu Põlgaste talu OÜ Janek Eerik 527 4044 polgastetalu@hot.ee

Luhamaa OÜ M.A.O Keit Kukk 525 6044 keit.kukk@gmail.com

Setomaa vallavanemana 
jätkab Raul Kudre

Setomaa vallavanem Raul Kudre. Foto: Harri A. Sundell

Kriisikomisjon tegi plaane
ja vaatas tagasi möödunule

USA saatkonna töötajatele tutvustati erinevaid objekte, mille 
kaasrahastus tarvilik.  Foto: Indrek Sarapuu
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Noored Setomaale prog-
ramm, mille eesmärk on tagada 
peredele paremad elutingi-
mused. Programmist saavad 
toetust taotleda 21–40 aasta 
 vanused isikud, kelle elukoht 
rahvastikuregistri andmetel 
taotluse esitamise tähtpäeva 
seisuga on Setomaa vald. Toe-
tatakse eluruumide ehitami-
sega kaasnevaid abikõlblikke 
kulusid, et tagada eluruumi-
des paremad elutingimused, sh 
eluruumi üldehitustööd, elekt-
ritööd, hoonesiseste tehnosüs-
teemidega seotud tööd, kütte-
süsteemide ja küttekolletega 
seotud tööd. Korterite puhul 
ainult korterisisesed tööd. Era-

mute puhul toetatakse ka hoo-
neväliste tehnovõrkudega seo-
tud töid. Maksimaalne toetuse 
määr ühe taotluse kohta on 
6670 eurot. Projekti ja ehitus-
tööde lõpetamise tähtaeg on 
31.10.2023.

Kagu-Eesti spetsialistide elu-
asemete toetusmeede, mille 
eesmärk on parandada Seto-
maa vallas elavate spetsialis-
tide elamistingimusi. Toeta-
takse nii spetsialisti eluaseme 
soetamist kui ka renoveerimist.

Toetuse taotlejaks saab olla 
füüsiline isik, kellel on:

■ kõrgharidus või kutse-
keskharidus ja/või töökohale 

vastav erialane väljaõpe või 
töökogemus;

■ kellel on piirkonnas tegut-
sevas ettevõttes tööandjaga 
dokumentaalselt tõendatav 
tähtajatu töösuhe, ta on piir-
konnas tegutseva äriühingu 
juhatuse liige või piirkonnas 
tegutsev füüsilisest isikust 
ettevõtja.

Toetust saab ühe eluaseme 
kohta küsida programmist üks 
kord. Toetuse suurus ühe spet-
sialisti eluruumi kohta on 5000 
kuni 10 000 eurot. Projekti abi-
kõlblikkuse periood on ala-
tes toetuslepingu sõlmimisest 
maksimaalselt 13 kuud.

Mõlema toetusmeetme taot-
luse kohustuslikud lisadoku-
mendid on võrreldavad hinna-
pakkumised. Elamu rekonst-
rueerimise puhul mõelge läbi, 
milliseid ehitustöid on vajalik 
teostada, ning pidage nõu ka 
ehitusvaldkonna spetsialisti-
dega. Juhul, kui planeeritavad 
tööd eeldavad ka ehitusloa või 
ehitusteatise esitamist, tuleb 
esitada ka ehitusprojekt. Ehi-
tusprojekt on toetusmeetmete 
abikõlblik kulu.

Setomaa Vallavalitsus

■ Lisainfo: Ulvi Oper, valla-
valitsuse arendusspetsialist, 
e-mail: ulvi.oper@setomaa.ee

15.11.2021

■ Setomaa Vallavolikogu esime-
heks valiti Urmas Sarja.
■ Setomaa Vallavolikogu ase-
esimeheks valiti Aarne Leima.
■ Kuulati ära vallavalitsuse 
lahkumispalve.

24.11.2021

■ Setomaa vallavanemaks valiti 
Raul Kudre.
■ Vallavanema töötasuks 
määrati 2900 eurot (bruto) 
kalendrikuus.
■ Vallavanema kasutusse anti 
vallale kuuluv sõiduk Toyota 
Corolla, registreerimisnumb-
riga 181 TNT, ning tasutakse 
sellelt erisoodustusmaksu;
kinnitati vallavanema mobiil-
telefoni kuulimiidiks 30 eurot, 
v.a kuutasu ja andmeside-
tasu.
■ Otsustati moodustada lisaks 
revisjonikomisjonile seitse ala-
tist komisjoni: eelarvekomis-
jon, arengu- ja planeeringu-
komisjon, majandus- ja turva-
lisuskomisjon, sotsiaalkomis-
jon, haridus- ja noorsookomis-
jon, kultuuri- ja spordikomisjon 
ning külaelukomisjon.
■ Valiti vallavolikogu ala-
tiste komisjonide esimehed ja 
aseesimehed.

30.11.2021

■ Kinnitati Setomaa Vallavalit-
sus seitsmeliikmelisena, struk-
tuuriga vallavanem ja kuus val-
lavalitsuse liiget. Vallavalit-
sust juhib vallavanemana Raul 
Kudre, liikmetena jätkavad 
fi nantsosakonna juhataja Leie 
Hääl, sotsiaalosakonna juha-

taja Maarika Loodus, haridus- 
ja kultuuriosakonna juha-
taja Karin Viljus, majandus- 
ja arendusosakonna juhataja 
Erika Joonas, arendusspetsia-
list Ulvi Oper ja majandusspet-
sialist Lauri Saar.
■ Valiti revisjonikomisjoni 
liikmed.
■ Kinnitati alatiste komisjonide 
koosseis: 

1) revisjonikomisjoni esi-
mees Arno Vares, komisjoni 
aseesimees Margus Palok, liik-
med Üllar Tamm, Aivar Adari, 
Imre Liivago; 

2) arengu- ja planeeringuko-
misjoni esimees Lembit Lassik, 
komisjoni aseesimees Raivo 
Kunst, liikmed Margus Kraav, 
Aleksander Sven Esse, Feliks 
Raudkett, Rein Kooser, Margus 
Timmo; 

3) eelarvekomisjoni esimees 
Imre Liivago, komisjoni aseesi-
mees Karel Kõomägi, liikmed 
Raivo Kunst, Vello Saar, Volli 
Rõžikov, Kaidi Kerdt, Margus 
Kraav; 

4) haridus- ja noorsooko-
misjoni esimees Piret Kase, 
komisjoni aseesimees Arno 
Vares, liikmed Triinu Arund, 
Liis Samuel, Maarja Uibokand, 
Einar Raudkepp, Mait Poolak; 

5) kultuuri- ja spordikomis-
joni esimees Oliver Lillestik, 
komisjoni aseesimees Lembit 
Lassik, liikmed Aarne Leima, 
Ahto Raudoja, Vaido Uibo, Ing-
rit Kala, Aleksander Sven Esse, 
Jane Vabarna, Guuri Piholaan; 

6) külaelukomisjoni esimees 
Aarne Leima, komisjoni aseesi-
mees Karel Kõomägi, liikmed 
Oleg Kostõgov, Peeter Kooser, 

Margus Timmo, Piret Kase, 
Urmas Mustimets, Kersti Virro, 
Feliks Raudkett; 

7) majandus- ja turvalisus-
komisjoni esimees Raivo Kunst, 
komisjoni aseesimees Üllar 
Tamm, liikmed Einar Oinak, 
Einar Raudkepp, Piret Kase, 
Volli Kera, Meelis Poll; 

8) sotsiaalkomisjoni esimees 
Einar Oinak, komisjoni aseesi-
mees Aivar Adari, liikmed Kat-
rin Rahusoov, Triinu Arund, 
Merike Tein, Gerli Käro, Eevi 
Niido, Ülle Ülenurm.
■ Setomaa valla esindajateks 
Võrumaa Omavalitsuste Liidu 
üldkoosolekule nimetati Urmas 
Sarja, asendusliige Imre Lii-
vago, ja Aarne Leima, asendus-
liige Raivo Kunst; juhatuse liik-
meks Raul Kudre, asendusliik-
meks Martin Sulp.

Vallavalitsus avab 2022. aasta I kvartalis
elanikele erinevad toetusmeetmed

Setomaa Vallavolikogu istungid

Esimesed vallavolikogu istungid on saanud toimuda kontaktselt ja neid on peetud Värska 
 kultuurikeskuses. Foto: Indrek Sarapuu

Aeg sammub
kindlas rütmis
Kätte on jõudmas aasta kõige kaunim periood, kus 
inimesed on omavahel sõbralikud ja saavad osa 
jõulu imest ning kuuse alla poetatud kingitustest. 
Valla poolt lähevad jõuluvana kingikotti magusad 
pakikesed lastele ja eakatele ning pandeemia lubab 
väiksemas mahus ka üritusi korraldada.

Aasta vahetumine tähendab, et aasta number 
tuleb 2022 ning arutelud valla rahakoti paksuse 
üle on juba täies hoos. See tähendab, et Setomaa 
valla eelarve on volikogu menetluses. Eelarve üheks 
peamiseks väljakutseks on töötajate palgatõus, mis 
tähendab seda, et palgafond tõuseb u 10% võrra. 
Lisaks on surve all majanduskulud, kus me peame 
arvestama, et elektri- ja küttekulud tõusevad. Sel-
lepärast peame leidma kesktee me võimaluste ja 
soovide vahel.

Vallavalitsus hõikas välja Setomaa valla kodani-
kuks registreerimise kampaania. Meie valla edukus 
sõltub inimestest, kellel on erinevad oskused, elu-
kogemus, silmaring ja mitmed erinevad omadu-
sed veel. Kõik me saame panustada Setomaa aren-
guks just seda, millised oskused meil olemas on. 
Vald saab pakkuda omalt poolt avalikke teenuseid 
ja hoogu anda uutele väljakutsetele. Teeme ühes-
koos Setomaa valla paremaks!

Rahulikku jõuluaega ja kõikide võimaluste uut 
aastat!

Kohtume aastavahetuse matkal!

RAUL KUDRE,
Setomaa

vallavanem

RAUL KUDRE
Setomaa

vallavanem

Tibusid loetakse sügisel,
vallaelanike arv märgitakse üles aasta esimesel päeval.

Kui sa oled suure osa aastast Setomaal
või on sul plaan siia lähitulevikus elama asuda,
kui sul on siin juba kinnisvara soetatud või tunned lihtsalt, 
et maksud võiksid laekuda omakultuursesse valda, siis:

REGISTREERI ENNAST
SETOMAA VALLA ELANIKUKS!

■ Meie vald on väike, aga tubli ja tuntud.
■ Meil on kõike vähe, aga seda,

mida meil on, jagame lahkelt.

Kui kirjutad ennast valda sisse, siis saadame sulle
Värska Veekeskuse kinkekaardi ja saad minna nautima 

veemõnusid. Esimesel aastal anname Sulle ka
tasuta viisa Seto Kuningriiki, mis 2022. aastal

toimub 6. augustil Luhamaal.

Iga elanik loeb! Võta ühendust vallavalitsusega 
telefonil 796 4733 või kirjuta vald@setomaa.ee.

Tutvu lähemalt valla kodulehel.

Setomaa Vallavalitsus
kuulutab välja avalikud konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks

Avaldus ja CV koos haridust tõendavate dokumentidega ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata
e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo vallavanem Raul Kudrelt, tel 525 6695, raul.kudre@setomaa.ee. Kandideerimise täpsem info valla kodulehel.

KESKKONNASPETSIALIST

Tööülesanded: korraldab avaliku korra 
järelevalvet; valla jäätmemajandust ja 
-registrit, jäätmejaamade ja jäätme-
veoga seonduvat; loob ja haldab 
kalmistute registreid ning korraldab
valla heakorda. Nõutav vähemalt 
keskharidus.

HALDUSSPETSIALIST

Tööülesanded: valla majandus-
tegevuste haldamine, vallavara
hoolduse ja haljastuse korraldamine, 
hulkuvate lemmikloomade püüdmise 
ja pidamise korraldamine, valla 
suurürituste korraldamises osalemine. 
Veab eest vallas toimuvaid talgupäevi 
ja vastutab valla üldise heakorrastatuse 
eest. Nõutav vähemalt keskharidus.

VÄRSKA LASTEAIA DIREKTOR

Värska Lasteaia direktori peamine 
ülesanne on tagada lasteasutuse 
tulemuslik ja häireteta töö kaasaegse 
koolieelse lasteasutusena,
juhtida õppe- ja kasvatustegevust 
koostöös pedagoogilise nõukogu,
lasteasutuse hoolekogu, juhtkonna
ja Setomaa Vallavalitsusega.
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Setomaa vallavalitsuse 
moodustatud Anne 
Vabarna nimelise oma- 
kultuuri- ja elutöö- 
preemia määramise 
komisjon otsustas anda 
preemiad Evelin Leimale, 
Elvi Nassarile 
ja Helve Metsale. 

Anne Vabarna nimeline oma-
kultuuripreemia on tunnus-
tus, mis antakse traditsiooni-
lise seto pärimuskultuuri edasi-
kandmisel tehtud silmapaistva 
töö eest. 

Vallasisese preemia pälvis 
Evelin Leima mitmekülgse ja 
silmapaistva pärimuskultuuri-
alase tegevuse eest.

Vallavälise preemia pälvisid 
Elvi Nassar pühendunud töö 
eest seto pärandi uurimisel, 
tutvustamisel ja edasiandmi-
sel ning Helve Mets pikaaegse 
ja järjepideva seto keele ja päri-
muskultuuri tutvustamise ja 
õpetamise eest Seto Laste Koo-
lis Tallinnas.

Kõik laureaadid said 
500-eurose preemia ja neid 
tunnustatakse Setomaa valla 
tänukirjaga.

Anne Vabarna omakultuu-
ripreemiad anti üle 20. det-
sembril Värska Kultuurimajas 
toimunud omakultuuriõhtul. 

Setomaa Vallavalitsus

MAARJA SAARINE
Setomaa Kultuurikeskuse kunstiline juht

Setomaa Kultuurikeskuse alla 
kuuluvad kolm maja: Värska 
kultuurimaja, Lüübnitsa küla-
keskus ja Obinitsa külakes-
kus, mille ülesandeks on kul-
tuurisündmuste korraldamine 
Setomaa eri piirkondades. 
Aasta esimene pool oli sünd-
muste korraldamiseks piiran-
gute tõttu keerulisem aeg, kuid 
suvi ja aasta teine pool juba 
teguderohke. 

Aasta jooksul toimus Seto-
maal kokku 113 sündmust, nen-
dest 33 kultuurikeskuse eestve-
damisel, 33 sündmust Setomaa 
Muuseumide eestvedamisel, 21 
spordisündmust ning 26 erine-
vate eestvedajate korraldatud 
üritust.

Iga-aastased suursündmused 
olid traditsioonilisel ajal. Jaa-
nipäeva jätkuna toimus Seto 
Folk alapealkirjaga „Meelega 
metsa“. XXVII Seto Kuningriik 
ja lastepäev leidsid aset augusti 
esimesel laupäeval Lobotkas.

Värska kultuurikeskuses 
toimus palju sündmusi, mis 
olid pühendatud kohalikule 
kogukonnale. Toimus suviste 
käsitöö- ja maalaat, jaani-
pidu sanatooriumi rannas, II 
korter majade päev, seto kul-
tuuri nädal, mis lõppes XIII 
Seto Kongressiga. Novembris 
oli avatud rahvamajade päev, 
kus kultuurimaja uksed olid 
lahti kõigile kinosõpradele. 
Traditsiooniline jõululaat toi-
mus sellel aastal välitingimus-
tes, Värska ja Mikitamäe eaka-

tele pühendatud jõuluistumine 
kultuurimajas.

Lüübnitsa külakeskus sai 
sellel aastal uue värvikihi alla. 
Täname Swedbanki vabataht-
likke, kes hoolimata kehvast 
ilmast nägid palju vaeva. Kad-
ripäeva toidukoolitus oli Lüüb-
nitsa hubases köögis koos Inga 
Paenurmega.

Kevadisel migulapäeval toi-
mus Obinitsas perepäev, jaani-
laupäeval sai Meremäe vaate-
torni kõrval tantsida ansambli 
Sinu Naine saatel. Septembris 
külastasid Obinitsa külakeskust 
Piip ja Tuut etendusega „Loo-
mad“. Hingedeajal said kõik osa 
võtta Piret Pääri lugudest oma 
kodus. Oktoobris toimus teist 
korda pinksiturniir Obinitsa 
Open külakeskuses. Detsembri 
teisel pühapäeval oli Meremäe 
kooli jõulumaal talvine pere-
päev. Talvise migulapäeva raa-
mes tähistasid Obinitsa-Mere-
mäe-Luhamaa eakad jõule.

Augustis vahetus Seto-
maa Kultuurikeskuse kunsti-
line juht. Egle Põldmets asus 
tööle Setomaa Vallaraamatu-
kogu juhina ja uueks kunstili-
seks juhiks sai Maarja Saarine.

Uuel aastal on Setomaale 
oodata mitmeid maakondlikke 
suursündmusi. Aasta alguses 
talsipühade ajal toimub Võru 
maakonna kultuuritöötajate 
tänusündmus Värska Talu-
muuseumi karjakoplis. Lisaks 
veel maakondlik maateatrite 
päev ning seltskonnalaulu-
päev. II Võro-Seto noortefest 
toimub septembri teisel näda-
lalõpul Setomaal.

Uute põnevate sündmusteni!
EGLE PÕLDMETS
vallaraamatukogu direktor

Ühendasutus Setomaa Valla-
raamatukogu on tänaseks 
tegutsenud peaaegu kümme 
kuud ning see ajaperiood on 
olnud väga aktiivne ja pakku-
nud rohkelt väljakutseid. Hea 
meel on tõdeda, et raamatu-
kogu teenuseid kasutatakse 
aktiivselt ning lugejad suhtu-
vad ka positiivselt teavikute 
laenutamisse teistest Setomaa 
Vallaraamatukogu või Võru 
maakonna raamatukogudest, 
kuigi teaviku kättesaamiseks 
võib minna aega kuni nädal.

Värska raamatukogu kolimi-
sest ajutisele pinnale on möö-
dunud pool aastat ja paistab, 

et külastajad on uue asuko-
haga harjunud. Valla kesku-
ses asuva raamatukogu uute 
ruumide remont hetkel käib ja 
suvel loodame juba sisse kolida. 
Olgu siinkohal veel mainitud, et 
järgmisel, 2022. aastal tähistab 
Värska raamatukogu oma 100. 
tegevusaastat, mis kindlasti 
toob vallaraamatukogu maja-
desse, eelkõige siis Värskasse, 
mitmeid huvitavaid üritusi ja 
tegevusi, kuid sellest pikemalt 
juba järgmistes lehtedes.

Setomaa Vallaraamatukogu 
koosseisu kuuluvad ka uued 
töötajad. Värska raamatukogu 
spetsialistina töötab oktoob-
rist Heli Kõllamägi ja Mikita-
mäe raamatukogus alustas sep-
tembris tööd Triin Kuusemets. 
Teistes raamatukogudes ei ole 

spetsialistid muutunud – Saat-
ses teenindab lugejaid endiselt 
Linda Allas, Obinitsas Tiina 
Lillmaa ja Meremäel Anni Lahe. 

Setomaa Vallaraa-
matukogu on saa-
nud endale ka logo, 
mille kujundas Eve-
lin Urm. Samuti on 
vallaraamatukogul 
oma leht Facebookis, 
kus kajastatakse infot 
uute teavikute saabu-
misest, sündmustest ning muud 
vallaraamatukogu tegevusega 
seotud olulist infot. 

Hea meel on ka teatada, et 
vallamaja ette Värskasse pai-
gutati 15. detsembril teavikute 
laenutuskapp ja tagastuskapp, 
mis teevad teavikute kättesaa-
davuse ja tagastamise lihtsa-

maks juhtudel, kui raamatu-
kogu on suletud või lugeja ei 
jõua lahtiolekuaegadel raama-
tukokku või oleme sunnitud 

epideemilise olukorra 
tõttu kontakte vähen-
dama ning lugejaid 
otsekontaktis tee-
nindada ei saa. Lae-
nutuskapi ja tagas-
tuskapi teenust saab 
hakata kasutama ala-
tes esmaspäevast, 20. 

detsembrist. 
Laenutuskapp soetati Kul-

tuuriministeeriumi meetme 
„COVID-19 puhangust tingitud 
erakorraline abi kultuurikorral-
daja teenuse, toote, äriprotsessi 
või ärimudeli ümberkorralda-
miseks“ abil. 

Kohtume raamatukogus!

Sel sügisel liitus Värska Güm-
naasium „Rohelise kooli“ prog-
rammiga. Programm toob kesk-
konnasäästliku mõtte-
viisi kooli igapäevas-
tesse tegevustesse ning 
aitab seda süsteemselt 
ja terviklikult raken-
dada. Sel aastal tehakse 
programmi rakendami-
sel koostööd ka Peipsi 
Koostöö Keskusega, 
mille üldine eesmärk on aidata 
kaasa Peipsi järve piirkonna 
tasakaalustatud arengule.

 Keskkonnasäästliku mõtte-
viisi juurutamiseks noorte seas 
on koolil plaanis algatada mit-
meid teemapäevi ja -nädalaid. 
Käesoleval õppeaastal välismi-
nisteeriumi arengu- ja huma-
nitaarabi projekti „Peipsimaa 
koolide ja kogukondade maa-
ilmahariduslik tegevus“ raa-
mes algatatavad üritused võik-
sid tulevikus saada koolis tra-
ditsiooniks. Jaanuaris on näi-
teks plaanis digipädevuse 
nädal, et õpilased oskaks tähe-
lepanu pöörata digiprügile ning 
peaksid meeles seda vähen-
dada. Veebruaris aga on sooja 
kampsuni päev, mis kesken-
dub riiete tootmise ökoloogili-
sele jalajäljele.

Mõned üritused on juba toi-
munud ka. 2. novembril oli 
kooli 9. ja 12. klassi õpilastel 
tore päev – tavapärase bioloo-
giatunni asemel said nad avas-

tada Värska lahe äärset kesk-
konnaorienteerumise rada 
LoqQuiz mobiilirakenduse abil. 

Keskkonnaorienteeru-
mine on hea moodus 
ühendada värskes õhus 
liikumine ja teadmiste 
omandamine interak-
tiivsel moel. Õpilastel 
tuli läbida Värska lahe 
ääres umbes 3 km ja 
vastata 12 küsimusele 

Peipsimaa elurikkuse ja ökosüs-
teemiteenuste kohta. Peale raja 
läbimist said lapsed juua sooja 
teed ja süüa sibulapirukat.

 6. detsembril osalesid 6. ja 
12. klass õpilarpidel ehk hari-
duslikel rollimängudel. Rol-
limängude „Päikesepunk“ ja 
„NOA 2424“ tegevus toimus 
tulevikus ja osalejatel tuli teha 
valikuid nii sotsiaalsetel kui ka 
materiaalsetel teemadel, mil-
lest sõltus elu edasine võima-
likkus. Mängude üldiseks ees-
märgiks oli suunata õpilasi ana-
lüüsima ja mõtlema elurikku-
sega seotud väärtustest.

 Kas sina teadsid, et Peipsi 
on Põhja-Euroopa kalarikkaim 
järv, kust võib leida 37 liiki kalu 
ja sõõrsuid? Ja siin on nähtud 
266 liiki linde!

Veebiviktoriin ja orientee-
rumisrada valmisid projekti 
„GreenMind“ raames. Kel huvi, 
saab viktoriinidega tutvuda 
lehel https://ctc.ee/viktoriinid.

Värska Gümnaasium

Selgusid Anne Vabarna 
omakultuuripreemia saajad

Setomaa Kultuuri- 
keskuse tagasivaade 
aastale 2021

Värska Gümnaasiumist saab
jätkusuutlikult mõtlev kool

Setomaa vallaraamatukogu tegevusest

■ Raamatute laenutuskapp asub aadressil 
Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru 
maakond, 64001.

■ Laenutuskapp töötab samal põhimõttel 
nagu pakiautomaatki, mida saab kasutada 
ööpäevaringselt. 

■ Raamatuid saavad tellida ainult Setomaa 
Vallaraamatukogu lugejaks registreerunud 
kasutajad.

Raamatute tellimiseks on kaks võimalust:
■ Saatke kiri e-posti aadressil 

vallaraamatukogu@setomaa.ee või 
helistage raamatukogu lahtiolekuaegadel 
telefonidel 796 4905 või 5343 6664, palun 
teatage oma telefoninumber, millele soovite 
saada SMS-i, või oma e-posti aadress.

Tellimuse täitmine: 
■ Tellitud teavikud laenutatakse lugeja 

kontole ja pannakse laenutuskappi esime-
sel võimalusel. 

■ Lugejale saadetakse avamiskood SMS-i 
(või e-posti) teel. 

■ Tagastusaega arvestatakse päevast, mil 

teavikud pannakse laenutuskappi. 
Tagastustähtajaga sedel on teaviku vahel. 

■ Lugeja saab tellimuse kätte, kui sisestab 
talle saadetud avamiskoodi laenutuskapil 
olevale koodipaneelile. Pärast teavikute 
väljavõtmist tuleb lugejal laenutuskapi uks 
korralikult sulgeda.

■ Tellitud teavikuid hoitakse laenutuskapis 
kolm päeva või võimalusel seitse päeva 
alates raamatukapi avamiskoodi saatmisest. 
Kui lugeja ei ole kolme päeva või seitsme 
päeva jooksul tellitud teavikuid kapist välja 
võtnud, tellimus tühistatakse ja laenutused 
tagastatakse lugejakontolt.

Teavikute tagastamine:
■ Raamatute laenutuskappi teavikuid 

tagastada ei saa. 
■ Teavikuid saab tagastada tagastuskasti, mis 

on vallamaja (Pikk 12, Värska alevik) sees 
välisukse läheduses.

■ Küsimuste ja täpsustuste korral võtke 
julgesti ühendust raamatukogu töötajatega 
telefonidel 796 4905 või 5343 6664.

Raamatute laenutuskapi kasutusjuhend

Evelin Leima ürituste päevajuhina on ületamatu – tema musikaalsust täiendab ladus seto keele 
valdamine. Foto: Indrek Sarapuu
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Võrumaa Arenduskeskus 
tunnustas maakonna tegusaid 
kodanikke, silmapaistvamaid 
ühinguid ja vabakonna toeta-
jaid. Arenduskeskuse tunnus-
tamisega liitus Kagu Ühistrans-
pordikeskus ja andis välja aasta 
bussijuhi tiitli. Laureaadid on 
Sirje Pärnapuu, Kersti Virro, 
Laine Rehkli, Janek Joab, MTÜ 
Osula Külaselts, osaühing EIAM 
ning Janek Kallas.

Sel aastal otsustas komisjon 
välja anda kolm eritunnustust. 
Aasta teo eest pälvis tunnus-
tuse Kersti Virro. 

Kersti võttis sel suvel oma 
südameasjaks teha korda Pika-
lombi loodusrajal asuv 1,1 km 
pikkune laudtee. Kogu ehitus 
toimus talgute korras, kuhu 
Kersti aktiivselt kogukonnaliik-
meid kaasa haaras. Septembris 
sai valmis laudtee, mida mööda 
saab nüüd kenasti rabasse jalu-
tama minna.

Kokku esitati tunnustami-
seks kaks ettevõtet, kolm ühin-
gut ja 21 kodanikku. 

Laureaadid valis välja kuue-
liikmeline komisjon, kuhu kuu-
lusid Võrumaa Partnerluskogu, 
Võru Instituudi, Setomaa Liidu, 
Eesti Kodanikuajakirjanduse 
Seltsi, kohalike omavalitsuste 
ja arenduskeskuse esindaja.

Setomaa Valla Uudised

Kersti Virro Võru 
maakonna aasta 
teo tänukirjaga.

Foto: Indrek Sarapuu

16. detsembril toimus Värska kultuurikeskuses meeleolukas 
valla eakate jõulupidu, mida juhtis päkapikk Piret Torm-Kriis. 
Peeti kõnesid ja loeti, tantsiti ja lauldi külla saabunud jõulu-
vanale. Esinesid ansambel Karmona ja tantsijad naabervallast 
Räpinast.  Foto: Maarja Saarine

Jõulupakid ootavad lapsi vallamajas 
ja teeninduspunktides

Setomaa valla kodused lapsed, kes koduste laste 
jõulupeol ei käinud, ning mujal õppivad 

Setomaa valla lapsed saavad oma kommipakkidele 
järele tulla kuni 10. jaanuarini 2022.a.

Pakid annavad kätte:
Mikitamäe - Kaja Rõžikov, tel 5660 0390
Värska - Anneli Jänesmägi, tel 5385 4990
Meremäe - Katre Pinnär, tel 508 6461

Riigihalduse minister on allkir-
jastanud määruse, mille alusel 
kehtestati suhtelises vaesuses 
elavatele peredele eluruumi 
energiakulude kallinemise osa-
liseks katmiseks toetuse and-
mise rahastamise tingimused 
ja kord. 

Toetuse andmise eesmärk on 
leevendada suhtelises vaesuses 
elavatele peredele energiahin-
dade ootamatust kasvust tingi-
tud mõju. Toetust saavad Seto-
maa valla elanikud taotleda val-
lavalitsuse sotsiaalosakonnast 
alates 1. jaanuarist 2022. aastal.

Toetust on võimalik taotleda 
üksi elaval isikul või perekon-
nal, kelle kuu keskmine sissetu-
lek on perioodil, mille eest toe-
tust taotletakse, võrdne pere-
konna suhtelise vaesuse piiriga 
või sellest väiksem. Perekonna-
liikmeteks loetakse isikud, kes 
elavad samas eluruumis ja keda 
seob ühine majapidamine. Pere 
koosseisu loetakse ka need isi-
kud, kes ajutiselt elavad mujal, 
määravaks on nende peamine 
elukoht.

Toetust makstakse üksi ela-
vale isikule või perekonnale 
80% ulatuses energia kogu-
hinna osast, mis ületab kuu 
keskmisena järgmisi väär-
tusi: elekter 120 eurot/MWh 
(12 s/kWh); gaas 49 eurot/
MWh (4,9 s/kWh), kaugküte 
78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga 
mitte vähem kui oli kaugkütte 
hind taotleja võrgupiirkonnas 
2021. aasta jaanuari lõpu sei-
suga. Ühikuhinna kogumak-
sumus sisaldab käibemaksu ja 
muid tasusid (nt taastuvener-
gia tasu, aktsiis, võrgutasu). 
Toetust antakse perioodi 2021. 
aasta 1. septembrist kuni 2022. 

aasta 30. märtsini (kaasa arva-
tud) energia tarbimise kulude 
osaliseks katmiseks.

Suhtelise vaesuse piir on 673 
eurot kuus. Perekonna suhte-
lise vaesuse piiri arvutamiseks 
summeeritakse iga perekon-
naliikme suhtelise vaesuse piir 
järgmiselt: pere ühe täiskasva-
nud isiku kohta arvestatakse 
suhtelise vaesuse piir koefit-
siendiga 1,0; iga järgmise taot-
luse esitamise ajal vähemalt 
14-aastase perekonnaliikme 
kohta arvestatakse suhtelise 
vaesuse piir koefitsiendiga 0,5; 
iga taotluse esitamise ajal alla 
14-aastase lapse kohta arves-
tatakse suhtelise vaesuse piir 
koefitsiendiga 0,3.

Toetust saab taotleda üksi 
elava isiku või perekonna ala-
lise või peamise elukohaga seo-
tud kulude hüvitamiseks. Abi-
elus või vabaabielus isiku ala-
line või peamine elukoht on 
see, kus ta veedab suurema osa 
partneri või/ja lastega koos 
oldud ajast. Kui üksi elava isiku 
või perekonna alaline või pea-
mine elukoht erineb rahvasti-
kuregistrisse kantud elukohast, 
peab taotlusele lisama tõendid, 
mis näitavad, et tegemist on 
üksi elava isiku või perekonna 
alalise või peamise elukohaga. 
Tõendit ei pea esitama, kui 
vähemalt üks perekonnaliige 
on elukohta rahvastikuregistri 
kohaselt sisse kirjutatud. Kuigi 
isikute käsutuses võib olla mitu 
eluruumi, saab põhilisi elukohti 
perekonnal olla ainult üks.

Rohkem infot on võimalik 
saada nii valla kui rahandus-
ministeeriumi veebilehelt.

Setomaa Vallavalitsuse 
sotsiaalosakond

Energiakulude kallinemise 
mõjude leevendamise 
toetus suhtelises vaesuses 
elavatele peredele

Ühel külmal ja kargel detsembrikuu päe-
val tulid Võrumaa Arenduskeskuse juha-
tuse liige Tiit Toots ja Katrin Volman, kes 
andsid mulle üle vägeva tunnustuse: 

„Kersti Virro, VÕRU MAAKONNA 
AASTA TEGU 2021 – Pikalombi loodus-
raja laudtee ehitus”. 

2021 kevadel „Vunki Mano“ loometal-
gutel sai mulda pandud ideeseeme, et 
võiks Pikalombi loodusraja laudtee korda 
teha. 

Aitäh Hooandja, Setomaa vald, Seto-
maa Edendüsfond ja Värska kuurort-
ravikeskus, kes aitasid kaasa puitmater-

jali soetamisele.
Suur tänu kõigile, head sõbrad 

ning hoolivad Setomaa inimesed, kes 
käisid abis ehitamas või toetasid muud 
moodi.

Olen südamest tänulik!
KERSTI VIRRO

Kersti Virro sai preemia 
Võrumaa aasta teo eest

Sain imelise tunnustuse osaliseks

Valla eakate jõulupidu
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 KAUKSI ÜLLE 

Aastak om üts imäkese maa 
kiird ümbre päävä, ku kos-
mosõst kaia’, inemisõ jaost om 
tä mi nulgah aastaaigõ vaeldu-
minõ, kuu kasuminõ ja kahanõ-
minõ, pühhi ja argitsõ ao vael-
duminõ. 12 aolehte saa trükitüs 
ka śoo aastaga joosul ja korjami 
vällä mõnõ’ maasiga’ minevaas-
takadsõ kultuurinurmõ päält.

Aastak alaś seto kultuuri 
jaost kaotuisiga ni teemi’ 
vaimsõ leinäminudi, õt miilde 
tulõta’ uinunuid:

Esä Jevgeni – hingehoitja 
Petserimaal üle kolmveeränd 
saandi

Tõnuristi Igor – seto koori 
Sõsarõ kokkotsütsütäjä

Nurmõotsa Sulo – sootska
Kerdi Johannes – sõaväeläne
Lõvi Vello – seto liikumisõ 

üts alostaja-juht
Mäevälä Sulev – pillimiis, 

laululuuja, seldsitegeläne
Vahelaanõ Paali – pillimiis, 

kodoluulanõ
Hirsigu Veera – Leiko pikä-

aignõ vedosnik
Hüvvä tiid näil minnä’!

■ Rikas raamaduaastak. Seto 
Kiri kõrrald́  välläandmisõ raa-
matil Alan Alexander Milne 
„Kahropoig Puhh“ Ojametsa 
Lea tõlkõh, Merca „Ollipanõhõ-
põpääle“ ja „Jussikõsõ säitse 
sõpra“ Tillo Pireti tõlkõh. 

Seto Instituut avald́  „Seto 
keele teejuht“, Seto aabitsa 
tüülehe’, „Setomaa kodolugu“ 
nii seto ku vinne keeli, kokko-
säädjä Jüriöö Vello. Rahasepä 
Rainerilt tulĺ  luulõraamat 
„Umah keeleh“ ja latsiraamat 
„Mamma jutusõ’“. Kauksi Ülle 
„Seto ikebaana“ and́  vällä Seto 
Ateljee Galerii. Täheke seto 
keeleh ilmu põimukuuh.

Võro-seto tähtraamat 2022 
ilmu Lindora laado aost. Vällä-
annõtõ nimekirja tulõ pleiät-
siga mano kirota’ Kauksi Ülle 
„Seto ikebaana“ 2021 ja tiätri 
ala Obinitsa Uus Teater „Põhi-
tüü“ 2021 (olli’ rutuga vällä 
jäänü’).

■ Kunst KUMUH ja SKUKTih. 
Uusvada külävanõmp Järvelilli 
Rein om võtnu vaivast iist vitä’ 
Uusvada külämaja ülesehitä-
misõ kõrraldamisõ. Om moo-
dustõt vastav organisatsioon 
ja kirotadas projekte. Keväjä, ku 
rahha õs tulõ’ kõigist fondõst, 
kost küüsüti, kutsti appi kunst-
nigu’ ni kõrraldõdi kunstioks-
jon. Huvi olĺ  suur, müüdi pilte, 
saadi rahha nii kunstnikõlõ 
ku külämajalõ, ehitüs võidsõ 
edesi minnä’. Sügüse olĺ  katus 

majal maaha võõdõt, rahakõist 
jälki fondist anda-s, sis tetti 
üleskutsõh moĺovihuh, ja jälki 
tsilku rahakõist vihmast rutõm-
bahe ja sai sarikapido pääle 
mõtõlda’.

KUMU üllat́ oktoobrih näü-
tüsega „Talomuro ilmaruum“: 
Lõuna-Eesti loojad“ suurõ kor-
rusõtävve kunstiga 19. saandi 
lõpust tõõsõ ilmasõa lõpuni. 
Vällä anti ka näütüse kataloog 
sama nimega, seto teema üle-
kaehusõ om raamatuh kiro-
tanu Kalkuni Andreas „Vaated 
omale ja võõrale. Lõuna-Eesti 
ja  Petseri turistlikud ja kunsti-
lised representatsioonid“.

Kunsti alal paistu silma ka 
raamatidõ kujondusõga Kuu-
singu Toomas, kelle illustrat-
siooni’ Merca raamatulõ „Olli-
panõhõpõpääle“ sai’ tõtõstõ 
sama geniaalsõ’ ku proosagi.

Setomaal tüütäs ka kats 
kunstigaleriid turismihuuaol: 
Verskah Jan Tammiku uma ja 
Obinitsah Riitsaarõ Evari juhit 
Seto Ateljee Galerii.

■ Tiätri. Õga Setomaal elo ilma 
tiätrildä’ kisk igäväst. Śoo aas-
tak luudi Obinitsa Uus Teater 
ehk OUT Obinitsah ja etendedi 
12 kõrda Kauksi Ülle etendüst 
„Põhitüü“. Tiätri tüüt́ edimäne 
aastak uma kulu ja õhina pääl 
ja tiätripilet olĺ  õkapite soodnõ 

tiätrisõbra jaost ni löüdü noid, 
kiä’ käve’ mitmit kõrdu kaemah. 
Ollimi nigu rindetiätri, olgu’ 
aiaviir Kirsi Taloh, Taarka 
Tarõh, sannaterrass Müürimäe 
taloh vai suur lava nigu Ruusa 
kultuurimajah, tiätrikuur Obi-
nitsa puhkõmajah, tarõnulk 
galeriih, mängitüs sai õga 
kõrd!

Taarka Perimüstiätri mänge 
śoo suvi Vananurmõ Ilmari 
kirotõt ja Lennuki Urmasõ 
dramatiseerit tükkü „Petseri-
maa igatsus“ midä käüti ka 
kaemah kõrdapite ja mis sai 
hulga hüästkittü nii Kesoneni 
Helena lavastusõ ku näütlejidõ 
mängu iist. Eelarvõ’ olĺ  nii 40 
tuhat pluss pilediraha olnu’.

■ Muusika om mi kultuuri 
käümätõmbaja ni Vabarna Jal-
mar om nigu rongijuht. Śoost 
huuaost sai tä valmis Treski 
küllä puust ehitet umaperätse 
jaapani kultuuri näko väli-
lava! Tuu tõi ka ettevõtlusav-
vuhinna nii Setomaal ku Võro 
maakunnah.

Luu’ ja plaadi’ ilmu’ ka, noid 
om moĺoraamatuh kõvva kitet 
ja levitet! Leima Matis luu uusi 
mitmõsugumatsi heliteossit ja 
vidä ansamblit Hõim, kiä teki-
täs kah kõvva kummo. Nedsäjä 
Bänd om nõvvõt esinejä üle 
Eesti. Muusikat tegevä’ ka Uus-

vadah UBA ja Obinitsah Baaba 
ja Ka.

■ Kino. Õt kino olõ-i kohegi 
kaonu, tuud tõest́ Hilana küllä 
suvõmaja löüdnü Siimetsa 
Moonika. Kuuhtüüh Hõrnadõ, 
Seto Ateljee Galerii ja Obinitsa 
puhkõmajaga kõrraldõdi Obi-
nitsah seldsimaja moro pääl 
rida kinoõdagit vanno hitte ja 
dokumentaalfilmega.

■ Leelo. Seto leelo kostu kir-
massil, Seto folgil, Nedsäjä 
leelolaagrih, vaest ka vähä 
vällä hõigat leelokonverentsil 
paasapääväaigsõh Obinitsah. 
Heliste Leida iistvõttõl moo-
dustõt vahtsõ koorikõsõga 
tetti CD „Leeloga läbi elo“, midä 
esitledi Talinah Vabaõhumuu-
seumi laudah. Nedsäjä leelo-
laagrih käve 35 naist, 11 miist 
ja 39 last! Laagri kõrraldus om 
kõrraga nii kaasaignõ ku mus-
tinõ, oppus om tõhus, oppaja’ 
umah klassih kõgõ paremba’. 
Kimmähe tuu avitas leelot eloh 
hoita’! Valgu Meele iist võõdõt 
Lummo Kati leelokoor om kim-
mäs vanaaigsõ helüga kuur.

■ Verska latsiaia seto rühm 
om ka Nedsäjä nooril per-
ril iist võet ja om imeh, õt 
sääne mitmitkümnit aastakkõ 
oodõt asi om teost saanu.  

■ Tands. Om ütlemäldä’ hüä-
kene, õt seto veitkene unõhtu-
sõh tands löüdse hindäle tand-
suimä Tormi Pireti vai Paaba 
Palaga kihästüseh. Igävävõitu 
samadõ esinejidõga Seto folgi’ 
saiva’ õkva inämb seto hingä-
mist ja värmi, ku Seto tand-
supido ka kavva sai. „Kagoh 
kuĺatasõ’“ peeti 26. juunil õks 
ar’, huulmalda’ kuumusõst ja 
viirusõst.

■ Kiil. Peräst pikki aastakkõ 
muiõ asjuga tegelemist joud 
Seto Instituut naada’ keelega 
tegelemä, annasi’ no fondi’ 
ja otsustaja’ näile tengakõisi 
mano, õt joudu jakkusi’!

■ Miihi käsitüü aastak. Seto-
maa leheh tutvustimi sõlõ-
meistrit ja ehteluujat, kunst-
nikku Riitsaarõ Evarit, käsitüü-
meistrit ni pillimiist Raali Aini 
ja seto seppä Jänesmäe Rai-
vot. Miihi käsitüüd olĺ  nätä’ 
ka mardilaadol Verska talo-
muuseumi kaŕakoplih. Ku no’ 
veitkene nalĺa tõsidsõ teema 
üle tetä’, sis tunnustõt Võro-
maa puutüüoppaja-meistri 
Kihulasõ Meelise puukaussi 
ja ummikanomat nikõrdama 
tulli’ pääle Evari õnnõ naase’ 
ja Kuningriigih võistlusõlõ 
tõi ainsa kergokõsõ Grünbergi 
Maria, au mehitsele näiokõsõlõ!

■ Peeti 27. seto pitsi päävä’ 
ja pääpreemia sai Andresoni 
Sigre.

■ Avatu käsitüütalodõ päiv 
olĺ  edimäst kõrda. Hulga tegi-
jit-nägijit, vahtsõl aastagal tulõ 
vahtsõst.

■ Sõir. Sõirakõnõ läts ka üleilma 
geograafilidsõ toiduperändi 
nimekirja. Nii õt ku su sõiral õi 
olõ’ küümnit seeh ja sertifikaati 
ni umma vai umakandi sõira-
lehmä, valmistat lihtsalt mää-
nestki kohopiimämassi, midä 
sõirast kutsu’ sa tohi-i! Vot!

■ Kostipäiv. 9. kostipäiv läts 
kõrda, rahvas käü, pernaase’ 
koolitasõ’ hinnäst kõrrast 
mano, tulõvaasta valmistuda’ 
kümnendät kõrda.

■ Seto Kuningriigih Lobot-
kah tulĺ  paraadilõ laivastik ja 
ülembsootskast sai Vabarna 
Jane.

■ Juubeli’: Hagu Paul 75 ja 
Vananurmõ Ilmar 75.

■ Taarka preemia sai’ Merca 
„Ollipanõhõpõpääle“ ja Hõim. 

■ Vabarna Anne nimelidsõ 
preemia sai’ Leima Evelin, Nas-
sari Elvi ja Metsa Helve.

Seto tandsupido.  Mauritsa Lauri pilt Lummo Kati leelokoor.  Liiva Katre pilt Sõir läts üleilma geograafilidsõ toiduperändi nimekirja.  
Lõivu Merlini pilt

Kaemi tagasi aastagalõ 2021

Vabarna Jane 
ja Nassari Elvi  
mihklipääväl.
Sundelli Harri pilt
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Aastagatsõõr om jal’ täüs 
saanu’. Aastaga edimätse päävä 
hummok naas pääle motsilah 
tsukõldõh. Aastaga viimätsil 
päivil om motsil kinni külmänü’ 
ja hulga lummõ pääle sadanu’, 
tulõ uuta’ keväjätsebät aigu, ku 
lumi ja iä ar’ lätt. Ilmakõnõ om 
krõpõḱolm. Täks meele hindäle 
ja ka’ maalõ, puiõlõ, puhmõlõ 
om krõpõkülmä ja suurt lummõ 
vaia. Mi olõ siiä’ nulka sündünü’ 
ja harinu’, õt talvidsõl aol piat 
olõma valgõ maa, pilisev lumi. 
Mõnõ ao peräst mi väsü kül-
mäst ja naka uutma lämmind.

Taadõ jäänü’ aastak vei hulga 
hüvvi sõbrakõisi mi mant ar’, 
näide aig siih sai läbi ja meele 
jääs näist õnnõ mälestüse’. 
Setomaa tähtinõmisõ’ Nur-
mõotsa Sulo, Lõvi Vello, Hirsigu 
Veera, edesi tulõ rühki’ ilma tii’ 
tarkuisi ja hüä sõnalda’.

Kõik ilm om tõõsõst 
käändünü’, koh vahtsit säädüisi 
säetäs ja paragrahvõ meele 
pandas. Om harinõmisõ aig. 
Om uma elo ümbremõtlõmisõ 
aig. Mia’ om tähtsä? A mia’ om 
kõgõ tähtsäp? Ello jäiä’, eloh 
olla’, ello ellä’ – tuu om tõistõ 
ku innebidi. Kiä om sõbrakõnõ? 
Ka’ tuu tulõ selgebält vällä. Om 
olnu’ pöörähüs. Huvtav aastak 
ka’ tuuh mõttõh.

Õga pääväga’ lätt uma kodo-
kõnõ kõgõ kallibast, kõgõ arma-
bast. Kodo uut ja kodo saat tii-
pääle. Morokõiv kaes kav-
võndõhe ja tsirgukõsõ’ käävä’ 
tälle kavvõlist ello seletämäh, 
säält tulõ tarkus ka’ taloper-
rele, mõista’ õnnõ näid hoita’ 
ja tähele panda’.

Kuis, kuvvamuudu edesi? 
Kõik mi tahasi’ tuud tiidä’ ja 
tahasi’ ka’, õt lääsi’ höste. A kuis 
om höste? Ku palĺot om vaia, ku 
hulga vaia ahnida’? Nii hulga 
ku võõdas, võisi’ tagasi saia’, ja 
nii hulga ku annat, võisi’ tagasi 
tulla’. Võisi’! A pia-ai. Mõnt-
kõrd om höste õkamuudu, õnnõ 
mõista-ai kõrraga’ arvu saia’. 
Tarkus om ku väigokõnõ hiire-

kene, kiä’ näütäs hinnäst, ku tä 
taht, ja kaos rutuba, ku jovvat 
mõtlõmmagi’ naada’. A tä om 
hinnäst näüdänü’, om hindäst 
tiidä’ andnu’, om olõmah.

Kiil om ku peeńokõnõ liivate-
räkene, midä vaia hoita’, õt tuul 
ar’ veesi-i. Ku liiva om hulga, sis 
võit suuri massinidõga’ ütskõik 
kohes vitä’ ja panda’ sinnä’, 
kohes piasi-i. Liiv nii ku olõki-i 
miaki’. A ku tuu viimäne liivate-
räkene om õnnõ alalõ, sis kost 
sa timmä mano saat, ku olõs 
hulga vaia? Liiv tähendäs pal-
ĺot, nii ku kiil taht tõisi kõnõ-
lõiji. Kiil ommõgi’ mituküm-
mend aastakka häönü’, kaonu’ 
üteh inõmisiga’. Inõminõ lätt 
jumalidõriiki üteh uma kee-
lega’. Eishindäst kiil sün-
nü-üi üteh latsõga’. Ku kiilt 
om vaia mõtlõmisõ jaos ja sis 
kõnõlõmisõ jaos, sis tä om ja 
jääs elämä. A ku tuuga’ tahe-
tas midägi’ muud näüdädä’, õt 
timmä umah eloh tõõmõli vaia 
olõ-õi, sis tä vaos peost nii ku 
liivateräkene. Kaos ar’ ka’ vii-
mäne keele liivateräkene.

Õga keeleteräkene õgal pää-
väl kasvatas vaest tõõsõ haro-
kõsõ. Keeleharokõsõ’ jääse’ 
prostalt ello, ku näid õgapää-
vätselt valla’ ja näid om valajil 
vaia. Vaia – tuu om päämäne!

Vananurmõ Ilmar om sündünü 
21. detsembril 1946 Setomaal 
Mokornulgah Hilandõ küläh. 
Om opnu Tarto Ülikoolih eesti 
kiilt ja kirändüst ja Vilniusõ üli-
koolih vinne kiilt ja kirändüst. 
Tüütänü aokiräniguna Põlva 
leheh Koit (1979–1990) ni 
1990–1991 aolehe  Lõunakaar 
toimõtajana. 1997–2007 aolehe 
Setomaa päätoimõtaja. Aval-
danu jutu- ja luulõ kogosit eesti 
ja seto keeleh ja tõlknu leedu 
kirändüst eesti kiilde. Koos-
tanu hulga setoainõlidsi kodo- 
luukogomikkõ. Juhtiv seto 
poeet avald́  setokeelidse luu-
lõkogo „Vii üle vii“. Om saanu 
Vabarna preemia, Kangro pree-
mia „Vii üle vii“ iist. Ja viil Jakob 
Hurda rahvuskultuuri auhinna, 
Hendrik Adamsoni murdõluulõ- 

preemia ja Taarka Perimüs-
tiätri näüdendivõistlusõl pree-
mia näüdendi „Petserimaa 
igatsus“ iist. 2021. aastagal 
joudsõ śoo näüdend ka lavalõ. 
Õnnõ, tervüst ja muusikat, hüä 
Setomaa poeet ja Petserimaa 
iistkõnõlõja!

KAUKSI ÜLLE

VANANURMÕ ILMAR 

Sis ku häitsese är
Sis ku häitsese äŕ kunnakapsta´ siin võpsikukraavih,
sis ku toomõpuu jahedal üül puistas uma helbidõ lummõ,
sis ku ööbiku´ üü otsa jutlõsõ külä karjamaa takah,
sis ku tsireli lillakas hõng kinni pitsitäs hinge –
olõs paremb, ku olõs kinni mähit mu nõna, silmä´ ja kõrva´.

Sis ku uibos, üleni vallõv, sumisõs miitsirgu helül,
sis ku vislapuu nõtkõ valgõh üüsärgih minno naard,
sis ku ringi hulk tuul kullast võilillitekki pite,
olla tahasi lipkas, kes puhkas su hiussidõ pääl.

Sis ku päiv ütes tunnis tsuti kükütäs mõtsadõ taadõ,
sis ku und olõ-i silmih, a silmih om maailma heldüs,
olõs paremb, ku süäme paksult ja kõvastõ mähisi kinni.
Kinni mähigi tä, a mõtõh õks su mano juusk.

Sis ku jälki tulõva´ üü´ ja lõpmata laotusõ huikõ´,
ku viil sõrmitsõs suvi kaarapõldudõ miivahast hiust,
jäl sis küünütäs süä su poolõ, õt tõmmada hinnäst su ligi,
õt tunda, mis tähendäs arm – üttesaaminõ taivadsõl maal.

(Luulekogust „Vii üle vii“)

TREIERI HEIE MARIE
kunstitiidläne 

Talina keskliinah omma’ par-
hilla’ väläh suurõ’ võrokeelidse’ 
reklaami’, mia’ kutsva’ KUMU 
kunstimuusiumi Lõunõ-Eesti 
kunsti näütüsele „Talomuro 
ilmaruum“. Võro kiilt om Talina 
liinapildih harva ja tuu mõos 
väigagi’ piinült. Tuu paistus 
tõisi reklaamõ ja kunstinäü-
tüisi päälkirju siäst ilostõ vällä. 
Umakultuurist Talinah väiga’ 
kõnõlda-ai, siih püvvetäs rii-
kevaihõlitsõ kultuuri poolõ.

Näütüsel „Talomuro ilma-
ruum“ omma’ väläh nuidõ 
kunstnigõ tüü’ aastagist 1920–
1930, kiä’ omma’ Lõunõ-Eestist 
peri vai sääl ummi kunstitöid 
tennü’. Pildi’ omma’ Võromaa, 
Viländi ja nuidõ lähebä’ kotusõ’ 
ja sis Setomaa. Küüsütäs, õt kas 
ja kuvvamuudu võisi’ kotusõ-
vaim vällä tulla’ kunstnigõ 
töieh. Kirändüseh om kotusõ-
vaim hinnäst näüdänü’, a kas ka’ 
kunstih? A kuraatori’ ja kunst-
nigu’ olõ-õi śooniaoni’ säänest 
küüsümüst hindäle esitänü’. 

Śooaoni’ KUMU näütüsepo-
liitika om olnu’ külgnevilõ tee-
madõlõ vallalõ. 2008. aasta-
gal oll KUMUh näütüs „Põhi ja 
kirre: kontinentaalne alatead-
vus. Kaasaegne kunst ja soome- 
ugri maailm“, kuraatoris oll 
Anders Kreuger Rootsist. Sääl 
olli’ komi, mari, mordva ja 
udmurdi kunstnigõ tüü’, mia’ 
lätsi’ höste kokko rahvidõ-
vaihõlitsõ etnofuturismi lii-
kumisõga’. Parhillatsõl näütü-
sel etnofuturismist muidogi’ 
kõnõlda’ saa-ai, a ütidse’ põh-
jusõ’ omma’ luudus, värmi’ ja 
kujotaminõ. 

„Talomuro ilmaruum“ näütäs 
Lõunõ-Eesti kotussit, a samah 

olli’ nuu’ kunstnigu’ ka’ uma ao 
kõgõ moodulitsõba rahvidõ-
vaihõlitsõ kultuuriga’ üteh-
kuuh. Vai kost muialt tull kunsti 
„radikaalsus“, midä näütüse 
teksteh tuvvas vällä? Kunst-
nigu’ käve’ ja puttu’ kokko nii 
Lääne-Õuruupa mooduga’ ku 
ka’ Pensa ja Läti kolleegega’. 
Nii sündü Lõunõ-Eesti uma ao 
kunsti avangard, minkõ kõgõ 
suurõp mõotaja oll Pallasõ 
kunstikuul ja Eesti Kunstnik-
kudõ Ryhm.

 KUMU näütüse ja raamadu 
nii-üldä’ kaasõpoisis om pant 
Karl Pärsimäe õlimaal „Auto-
portree pärlitega“ (1935). Pär-
simäe maalõ näütel om huvtav 
kaia’ dünaamikat, kuvvamuudu 
Eesti Kunstimuusium om eri-
nevil aastakümnil võrokõsõ 
ummanäko mõtõstanu’. Pärsi-
mäe varahatsibil näütüisil panti 
timmä kokko innekõkkõ prant-
susõ esteetika ja Pariisi maali-
kooliga’. Kas panda-as timä 
näütüse aol mängmä prant-
susõ muusikat? A no’ panti 
nuu’ sama’ tüü’ võro ja seto 
konteksti.

Näütüse vallalõtegemisõl 
laul setokõisi ansambli, vitrii-
nih loova’ konteksti etnograa-
filitsõ’ kirä’ ja rahvarõiva’ 20. 
saandi edeotsast. Mõlõba’ tõl-
gõndusõ’ ommaki’ õigõ’! Tä 
maalõ moodulist prantsusõ 
esteetikat nigu võro keeleh. 
Miildejääväbih töieh om kujo-
tõt kodotallo Sikat Vana-Ants-
lah, Petseret ja Võro liina kotus-
sit, minkaga’ täl oll sügäväb ja 
uma hingelinõ köüdüs.

Mu jaos omma’ tävveste 
uutmalda’ Eduard Timber-
manni pildi’. Ma tiidse vara-
happa Timbermanni tuupe-
räst, õt tä oll Pärsimäe sõbõr 
Pallasõ kunstikoolih ja nä lätsi’ 
suvõpraktikalõ Petserehe, maa-

likraam väiko kärokõsõga’ üteh. 
Ku no’ piat Petserehe sõitmisõ 
jaos Vinnemaa viisa saama, sis 
1920.–30. aastagil oll tuu kotus 
Eesti riigi jago. Sis käve’ mitmõ’ 
Pallasõ kunstnigu’ suvitsõl aol 
Petsereh joonstamah ja maal-
mah. Tuu oll kõgõ lähep „tõõsõ“ 
kultuuri kotus, mia pakk hulga 
värme ja tõistsagamaist vällä-
paistuvat kultuuri. Üte’ kunst-
nigu’ näi’ sääl õigõusu värmiki-
rivüst, a tõõsõ’ päämätselt val-
git kaitsõmüürä ja kellätornõ.

Timbermanni looming om 
edimäist kõrda joudnu’ ka’ 
suurõlõ muusiuminäütüsele, 
andõh tiidä’ kadonu’ andõst. 
Väiga’ tundligu’ väiko’ tüü-
kese’, hüämiil tutvas saia’! Tim-
bermann oll inäp köüdet Vilän-
diga’, timä ollegi’ tuu, kiä toet 
1930. aastagil Viländi kunstielo 
nõsõmisõlainõht.

 Paistus, õt Pärsimäe tõõnõ 
sõbõr Pallasõ kooliaost Rudolf 

Kriisa, kiä oll peri orelimeist-
ridõ Kriisadõ suguharost, oll 
kas liisnalt tasalik vai timä töid 
olõ-õi alalõ. Vaest piatki’ timä 
nägemäldä’ tüü’ härgütämmä 
mi kujotlusvõimõht.

Lõunõ-Eesti luudust ja 
keskkunda maalõ’ Pallasõ 
kooli lugupeet oppõjou’ Kon-
rad Mägi ja Villem Ormisson, 
mi näe skulptori ja keraamigu 
Jaan Koorti üllätävit seosit 
Lõunõ-Eestiga’, muidogi’ pais-
tusõ’ silmä avangardkunst-
nigu ja kunstioppaja Jaan 
Vahtra kõgõ suurõba’ ekspres-
sionistligu’ maali’. Nimä’ kõik 
ja tõõsõki’ tuu ao kunstnigu’ 
omma’ eesti kunstiaoluu nii-
üldä’ rassõkahurvägi.

Lõunõ-Eesti näütüsel võit 
kokko võtta’, õt tuuga’ köüdet 
maalikunstih om väiga’ hulga 
terävit värme ja palotavva 
himmo, mia om huvtav tõtõstõ. 
Värmeh om elost hüvvämiilt ja 
energeetikat, mia paistus olõvat 
eismuudu umanõ Lõunõ-Eesti 
meelemoodulõ, ni om kõigist 
tõisit kotussist tõistsagamanõ. 
Nii kuis ütles Merle Jääger vai 
Merca ETV „Ringvaate“ saa-
tõh (27. okt 2021), Lõunõ-Eesti 
om jutusõlinõ, müstikatunnus-
sidõga’ kotus, midä näütüsel 
esindäse’ Eduard Wiiralti joons-
tusõ’ Juhan Jaigi „Võrumaa mui-
nasjuttudõlõ“. Ka’ Jaiki kutsti 
Võromaa müstikus.

 Mitmidõh töieh om seeh 
lämmi tundmistuun, nii ku 
võro ja seto kiil ja kultuur pais-
tusõ’ talinlasõ kaemisõ perrä 
hingelinõ ja lämmi, minkõst 
põh́aeestläne sagõhõhe tund 
puudust. KUMUh saat kuulda’ 
võrokeelist giidi ja ka’ näü-
tüse programm tuu esinemmä 
kirändüs- ja tiidüsinemisi. Näü-
tüst saat kaema minnä’ kooni’ 
10. aprillini’ 2022.

SARVÕ ÕIÕ

Vananurmõ Ilmar 75

Näütüsest „Talomuro 
ilmaruum: Lõuna-Eesti loojad“ 
KUMU Kunstimuusiumih

Aastak 2021 taadõpoolõ 
kaieh ja mõtõldõh

„Talomuro 
ilmaruum“
■ Kuraator: Liis Pählapuu
■ Kujondus: Kaisa Sööt
■ Graafilinõ disain: Tuuli Aule
■ https://kumu.ekm.ee/

syndmus/talomuro-
ilmaruum-louna-eesti-
loojad/

Mitmõkõrdsõ’ aamõdikaaslasõ’ Ilmari raamaduesitlüsel Obinitsa raamadukogoh 2013.
Lillmaa Tiina pilt
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HÕRNA AARE

Mi maajago, midä parhilla’ 
kutsutas Ida-Euroopast ni mis 
kand Obinitsa külä nimme, 
tekkü 2–1,8 miljardit aastakka 
tagasi parhillatsõ lõunapoolusõ 
kotsil. Kohki 600 miljunit aas-
takka purjet́ tuu maapala par-
hillatsõhe paika. Viil 600 milju-
nit aastakka tagasi olle Obinitsa 
külä kotsil matal sisemeri, Tiir-
hanna lubjakivvi jäänü’ mere-
loomakõisi perrä arvatas, õt siih 
võidsõ olla’ mereranna kotus. 
Mere pääletulõmisi ni taga-
nõmisi olle mitmit. Kats mil-
junit aastakka tagasi naksi’ 
ka iärõõndõ’ käuma maadpite 
edesi-tagasi. 

Viimäne suurõmb iäaig nakaś 
pääle 115 tuhat aastakka tagasi 
ni lõppi 12 000 aastaga iist. 
Suur iä tagasi põh́a poolõ, a 
maaha jäänü’ peräkese’ naksi’ 
sulama parhillatsõ Haani kotsil. 
Mi kant üteh Haaniga olli’ edi-
mätse’, mis iäst pässi’. Iäsula-
misõ vii’ kisi’ maa sisse sügävä’ 
oro’. Arvatas, õt tuust vessi 
juuskmisõst ommaki’ tulnu’ 
Tuhkvitsa, Piusa ni tõõsõ’ mi 
kandi oro’. Alostusõst näkke
maa vällä Iämere tundra muudu. 

Ilm nakaś aigupite piisümä, 
lämmäga tulle korgõmpit 
puhmõ ja puid. Puijõst naksi’ 
kasuma pettäi, kõiv, lepp, sara-
puu ni eski pähnä’. Arvada’, õt 
Tuhkvitsa ujah olle vett kõrda-
pite inämbä ni viil inämbä Piusa 
oroh. Viimäne võidsõ olla’ vee-
rest veereni vett täüs. Sääl, koh 
olle vesine, järve’ ja suu’ – sääl 
kasvi õgasagamatsi hainu, nuu’ 
miildü’ nii kallolõ, tsirgõlõ ku 
eläjäkeisile. Kuna viil 100 aas-
takka tagasi olle Mokornulgah 
palĺo soid, sis 9000 aastakka 
tagasi võidsõ’ ütsjago näist olla’ 
järve’ vai järvekese’. 

Tuuaolinõ ineminõ saijõ uma 
päätoidusõ kallost ni mõtsaelä-
jidõ lihast ja koŕat hainust, juu-
rist, seenist, maŕost ja pähk-
mist. Mõtsaeläjist olle inämbä 
siih elämäh põtru ni koprit, 
püvveti ka hirvi, mõtstsiko ni 
tarvit. Saadi süvvä’, kihäkatõt, 
tüüriistust luud, hindä ehtmi-
sõst hambit ni kihvu. Tüüriista’ 
olli’ kivist, luust ja puust. Pottõ 
savist viil mõistõta-s tetä’, a 
kiitminõ võidsõ olla’ nii, õt 
kõokoorõst vai puust anomihõ 
panti tulõst kivikeisi ni nii-
muudu aeti vesi kiimä. 

Mi kandih om inemisist jäle’ 
jäänü’ 9000 aastakka tagasi 
Meremäe ja Keerbä külä vaihõlõ 
põllulõ. Kadonu Rannaste Volli 
löüdse kardohkit kaibõh põllult 
nõgitsit ringe, üte kivist küüvt-
sägese, näüdäś kotusõ tiidüs-
miihilõ kätte ni sääd́  mi kandi 
aoluu alostusõ 9000 aastaga 
taadõ. Obinitsast viil kiviao 
inemisi elojälgi olõ-i löüt, a 
arvada’, õt tuuao Meremäe 
uma’ käve’ jahti, kalalõ, siinde 
ja marja siiäkanti kah. Eleti 
perridõna, perre suurus võidsõ 
olla’ koon’ paarkümmend ine-
mist. Kala- ja jahimaa suurusõ’ 
võidsõ’ ütel perrel olla’ 150 km 
piutusõh ja 50 laitusõh. Ter-
veh illatsõmbah Eestih arva-
tas tuudaigu elänü’ 2000–6000 
inemist.

Läts viil tuhandit aastakkõ, 
rahvas oppõ savist pottõ 
tegemä, pronksi ni peräst ka 
rauda sulatama. Ravva sulata-
mist arvatas, õt mõistõti tetä’ 
2500 aastakka tagasi. Mi kan-
dih eleti tuudaigu Kalatsuvah, 
kost saadi suust vai lättist ravva 
tegemisõst kõlbulitsi tükke, 
midä sis ahoh tüü- ni sõariista 
tegemisõst sobilikust ravvast 
sulatõdi. 

Edimäne tiidä’ liinamägi 
ehtedi Hinnialah korgõ mäe 
pääle, minkõlõ kaibõti kit-
samba kotusõ pääle kraavõ ja 
küle’ ni otsa’ tetti äkilitsõm-
bast. Piusa poolõ otsa aeti 
viil vall üles. Liinamäke palo-
tõdi mitu kõrda maaha, olle 
pikkä aigu ka tühi. Om kutsut 
mitund muudu – Päevapööra-
mise mägi, Hobuseseljamägi, 
Hobõsõsälä mägi, Pääväkäände 
mägi, Pääväpüürdmisemägi, 
Pöörämägi, Liinamägi, Taeva-
tõusmise mägi. Hindrik Prants 
kirotas umah eloraamatuh, õt 
viil 1860. aastakidõni käve’ Obi-
nitsa kolga seto’ suvitsõ pööri-
päävä aigu sinnä’ mäe pääle 
pääväkäändümisõ pito pidämä.

Tuudaigu tetti jo põldu 
mõtsu palotadõh. Palotõt mõt-
satuhka külbeti kesvä, nissu, 
kaara ja linna. Peeti jo lambit, 
kitsi, tsiko, hobõsit. Hobõsõ’ 
olli’ sis söögist.

Vesi pidi õks kõgõ lähkoh 
olõma – kas järveviir, jõgi vai 
uja vai läteh. Vett tarvitõdi 
hindä joogist, söögi tegemi-
sõst ni loomakõisi juutmisõst. 
Vett pite saijõ ka kipõhõm-
balt ja rutõmba liiku’ ku maad 
pite. 1500 aastakka tagasi nakaś 
rahvas inämbä maadpite lakja 
minemä ni tuustaost omma’ 
edimätse’ kimmä’ märgi’ ine-
misõst Obinitsa ümbre mõtsu 
ni maijõ pääl. 

Sakalova palo, Piusaveere, 
Korsapalo, Tsäältsüvä kääpä’ 
omma’ tuuao inemisi matusõ’. 
Sakalova palo kääpidõga matu-
sõkotus om üts suurõmbit, 
arvatas, õt kooni’ 50 kääbäst 
olle siih. Ütsjago om üles kaibõt, 
ütsjago lakja veet, ütsjago 
jäänü vahtsõmba matusaia ala. 

Obinitsa-Taĺ ka tii viirde, 
Kõõru külä ala tetti tuulaol 
väigokõnõ liinamägi. Mäe otsa 
om äkilitsõmbast kaibõt, mano-
päsemisõ maakaala om kit-
sambast kaibõt. Tuu liinamäe 
löüdse umalaol Ali Kikkas üles.

Liinamäel om löütü hütsi, 
minkõ perrä om saadu aigu, 
kuna inemisõ’ omma’ olnu’ sääl 
paossih – 1500 aastakka tagasi 
ni 600 aastakka tagasi.

Kääpidõ ja liinamäe perrä 
pandva’ tiidüsmehe’ Obinitsa 
kandih inemisõ elämisõ aost 
1500 aastakka. Kost inemisõ’ 
Obinitsa saijõ’, olõ-i väigä 
tiidä’. Setomaal olle ilma luu-
misõst pääle kats elopaika, 
kohe rahvas uma kodo ja toi-
mõtamisõ säädse: Pihkva järve 
ja Verska lahe perve pääle ni 
Optjoki jiu ja perästidsõ Irboska 
maijõ pääle. Ku rahvaarv kasvi 
mano ni tulle elokotsit mano 
kaija’, sis nakaś üle Peipsi järve, 
Pihkva järve veerest rahvast 
jõki pite sisemaa poolõ liikuma.

Obinitsa kandi rahvas 
arvada’ tullegi Piusa perve pite 

vai Piusa jõkõ pite ülesvuulu. 
Kadonu Kala Mari kõnõli, kuis 
rannarahvas näist Kolossovah 
müüdä Petserehe läts, mink 
perrä saa arvada’ Piusat muis-
tõhavvadsõst tiist. Vanast käuti 
arvada’ niimuudu kooni’ parhil-
latsõ Vastsõliinani vällä. 

Küllist olli’ olõmah jo Obi-
nitsa, Kõõru, Vaśla, Uusvada, 
Kalatsova, Härmä, Küllätüvä. 
Ni 1500 aastakka tagasi olle 
noist Obinitsa üts suurõmbit 
ja arvada’ ka tähtsämbit külli 
Õdagu-Setomaal.

Sakalova paloh om nii höör-
kit ku pikki kääpit. Vanarah-
vas kõnõli, õt omma’ Rootsi 
sõa aigsõ’ matusõ’ – ütsi kää-
pihe omma’ matõt sõamehe’, 
tõistõ hobõsõ’. Sillaotsa Liidi 
näüdäś tiiveereh kattõ kää-
bäst, edimäne pidi olõma kind-
ral Sokolovski uma, tõõnõ kõr-
val timä hobõsõ uma. Tiidüs-
rahva kaibmisõ ni uurmisõ 
perrä matõti õks 1000 aastakka 
inne põh́asõta ja nii inemisi ku 

hobõsit. A hobõsõ’ olõ-s sõah 
hukka saanu’, a panti inemisilõ 
üteh. Nii inemisõ’ ku hobõsõ’ 
palotõdi. 

Om arvaminõ, õt pikä’ kääpä’ 
om tähtsämbä rahva matusõ’ ni 
pikki kääpidõga näüdäti maa 
hulka, mis perrel olle. Höörko’ 
lihtsamba rahva uma’. Kraami 
palĺo üteh panda-s, võidsõ olla’, 
õt palotõdi muijal ni ka tulõst 
läbi käunu kraam jäije maaha. 
Kääpidõ ümbre kaibõti kraav, 
kohe jäteti sillakõnõ kääpä 
pääle minekist. Om löütü poti-
kildõ ni luid, minkõst arva-
tas, õt nuu’ omma’ puhtidõ 
aigu süümisõst jäänü’. Võidsõ 
olla’, õt poti’ lüüdi kääpä pääl 
puru pääle tuud, ku sääl olle 
ar’ süüdü. Nigu vanast puhtidõ 
kõrd olle, õt kodo tullõh sõi-
dõti läbi tulõ ni edimäne pidi 
tiipääl olõva poti puru sõitma – 
sis tulõ-s kuul takah. Potikildõ 
perrä om noil 1500 aastaga van-
nutsil kääpil viil käutu 100 aas-
takka tagasi. 

Koh Obinitsa külä 1500 aas-
takka tagasi õkva olle, tuud viil 
tiidä-i, olõ-i viil üles löütü. Pää-
toidus saadi põllult ja päämit-
sõst põlluviläst olle kesõv. Obi-
nitsa kandih arvada’ ka mehi-
läisi otsminõ vai pidäminõ 
mõtsah. Säält saadi vaha, midä 
müüdi kavvõmbilõ kaubaśak-
solõ. Hindäle jäie mesi. Viimäne 
taropetäi saisõ Tääglüvä ja Obi-
nitsa vaihõl innitseh suuh, par-
hillatsõl põllul. 12 aastakka 
tagasi vaalu tä tormih maaha 
ni parhilla’ lesatas Tääglüvä 
hällü kõrval. 

Mõtsast püvveti ka karvaloo-
makõisi, oravit, nugisit, viist 
koprit, udrassit ni müüdi kau-
baśaksolõ. Kaubaśaksa’ sõidi’ 
arvada’ Pihkva järve pite par-
hillatsõhe Pihkvahe, koh olle 
kaubakotus. 

Lihaloomana peeti pal-
ĺo hobõsit, ku põldu hariti, sis 
härgüga. Hopõn, pini ja kana 
vai kikas olle’ ka matusõlooma’, 
kedä panti kääpähe üteh ni 

näide lihha süüdi ka puhtil 
kääpä pääl.

Kuna vesi olle kas küleall 
vai lähkoh, sis süüdi ka kõrda-
pite kallo, latk olle ka sis hüä 
söögikala.

Setomaa olõ-s tuudaigu kõik 
üttemuudu ja tuuaolinõ jago-
nõminõ om viil parhillaki’ 
tunda’. Poloda, Tsätski, Raakva 
ja Saatsõrinna olli’ umaette 
ja näide pääliin vai liinamägi 
võidsõ olla’ Korodissah.

Parhillanõ Mokornulk, Üle-
Pelska nulk võidsõ olla’ tõõnõ 
jago Setomaad, minkõ pääliin 
olle Obinitsa vai ka Hinniala 
liinamägi.

Irboska, Saurova, Leega, See-
ridsä, Keerä nulga’ käve’ Irboska 
ala ni näide pääliin olle Irboska.

Aig, koh mi uma jutu par-
hilla’ lõpõta, olle suur rahvidõ 
rändämisõ aig, ilm läts kõrrast 
väiga külmäst ni vahtsõ’ kõrra’, 
rahva’ ni uskmisõ’ joudsõ’ Obi-
nitsa küllä. A tuust järgmitsõh 
jutuh.

Hõrna Aare
Sundelli Harri pilt

Obinitsa külä aolugu 
maailma luumisõst pääle
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Mi siäst om lännü’ seto 
laulu kultuuri hoitja ja 
edesi kandja Hirsigu Veera. 
Veera sündü Vederniga 
küläh, perre neläst latsõst 
oll Veera tõõnõ. Imä oll 
Anne (Jahimiis) ja esä Ilĺo 
Pihotalo. Veera oppõ mate-
maatkat Talina Pedagoo-
gilitsõ Instituudi kavvõst-
oppõh. Tä saadõti tüühü 
Treski 7-klassilistõ kuuli. 
Aastagast 1950 opas tä 
Verskah matemaatkat ja 
1954. aastagast alost tüüd 
kooli oppõalajuhatajana. 
Veera tüüt koolih kokko 47 
aastakka.

Koolitüü kõrval nakas 
Veera juhendamma nuuri 
seto koorõ ja 1976. aastaga 
sügüsest Verska naiskoori 
Leiko. Leiko käve esinemäh 
Moskvah, Viinih, Pariisih, 
New Yorkih, Stockholmih, 
Berliinih, Hamburgih, Han-
noverih, Soomõh ja lähebih 
kotussih. 

Veera om tennü’ suurõ 
tüü koori juhendajana ja 
olnu’ kõõ seto kultuuri 
tutvustaja ja koori iist-
kõnõlõja. Leiko kooril om 
vällä ant mitmit kassette 
ja CD-plaatõ. Leelokoor 
Leiko lõpõt 2015. aastaga 
4. oktoobril uma 51-aasta-
gatsõ tegutsõmisõ kooriliik-
midõ korgõ iä peräst.

Veera jagi kõõ ummi 
tiidmisi ja avit folkloriste 
ja seto kultuuri huvilisi. 
Tä oll Verska käsitüüseldsi 
Kirävüü liigõh, oll päämät-
selt kirävüü ja miihi kapu-
tidõ kudaja. Ka’ korgõh iäh 
oll tä tekus, käve kõigipooli 
kultuurilisil kokkosaamisil 
ja oll tähtpäivil kõnõlõja. Tä 
nimet palĺosit ummist lat-
sist ja kasvandikõst ummi 
pikki oppajas olt aastagidõ 
peräst.

Veera mõistsõ höste 
kõnõlda’. Tälle läts kõrda 
küläelo ja lähebidõ tege-
misõ’. Tä oll seltskondlik ja 
hüä kosttaja. Ku oll vaia, sis 
mõistsõ üldä’ kõrdapiteh ja 
pand hinnäst masma. 

Veera om saanu’ mitmit 
preemijit ja tunnustuisi 
leelokoori Leiko juhõn-
damisõ ja seto kultuuri-
perändi hoitmisõ iist. Tälle 
anti eloaignõ preemia Eesti 
Kultuurkapitalilt. Veera oll 
Vabarna Anne umakul-
tuuri preemia laureaat, 
Jakob Hurda rahvakultuuri 
avvuhinna saaja ja tälle 
anti Vabariigi Presidendi 
V klassi Valgõtähe teenete-
märk. Nuu’ olli’ õnnõ mõnõ’ 
tunnustusõ’ timä 94 eloaas-
taga joosul.

Veerät jääse’ mäleh-
tämmä timä latsõ’ Helmut, 
Tõnu ja Kersti ummi per-
ridõga’. Seto laulu ja kul-
tuuriga’ jääse’ tegelemmä 
pujatütär Mari Lii Talina 
koorih Sõsarõ ja tütretütär 
Ruti karmoškamänguga’.

Mälesteh Hirsigu Veerat
VABARNA JANE,
Setomaa ülebsootska

Leima Aarne – 60
1. jaanuar
sootska, Seto Kongressi 
Vanõmbidõ Kogo liigõh

Lõivu Ene – 58
1. jaanuar
muusiumitüütäjä, 
lehelugõja Petserih

Külviku Helen – 47
2. jaanuar
Mokornulga koori 
leelonaane, 
Seto Instituudi kirotaja

Kooseri Kärt – 35
2. jaanuar
Meremäe-Obinitsa naiskoori 
ja Pääväpüürdjä laulja

Tillo Piret – 55
4. jaanuar
Siidisõsarõ leelonaane

Kruusamäe Meelike – 38
5. jaanuar
Verska Naase’ leelonaane

Ogarjova Tatjana – 82
8. jaanuar
Seto erämuusiumi 
pernaane Radajal

Blumi Urve – 60
8. jaanuar
Meremäe-Obinitsa 
naiskoori laulja

Hainsoo Minna – 75
12. jaanuar
Helmise leelonaane, 
sõnolinõ

Luigasõ Inara – 63
13. jaanuar
sootska, poliitik, 
ettevõtja   

Reinsaarõ Maie – 61
14. jaanuar
Sõsarõ leelonaane

Kriguli Meelis – 53
15. jaanuar
keraamik, kunstnik
 
Kapteni Maime – 75
16. jaanuar
innidse Leiko koori leelotaja    

Raudsepa Mariliis – 19
16. jaanuar
Kullakõsõ leelotütrik

Enno Maria – 85
17. jaanuar
innidse Leiko koori leelotaja     

Kina Silvia – 88
18. jaanuar
Helmise man laulnu 
leelonaane  

Kodasõ Tatjana – 58
20. jaanuar
Ilolanga leelonaane

Reinsaarõ Liina – 36
20. jaanuar
Siidisõsarõ leelotaja

Mürkheina Leo Aleksei – 77
25. jaanuar
Hõpõhõimu pillimiis

Kasendi Maria – 73
25. jaanuar
Ilolanga leelonaane

Killõ Aire – 46
26. jaanuar
Kullakõsõ leelonaane

Kimmo Helme –  82
28. jaanuar
Ilolisõ leelonaane

Eksini Silvi – 80
29. jaanuar
Helmekaala’ leelonaane

Talalajeva Liia – 79
29. jaanuar
Petseri 2. Keskkooli 
innine direktor ja oppaja

Suvisilla Voldemar – 76
30. jaanuar
Veĺo’ laulumiis

Laanetu Nikolai – 76
29. jaanuar
luudustiidläne

Linnamäe Lauri – 41
30. jaanuar
aokiränik

Võsu Veera – 72
31. jaanuar
kunstnik

Verevmäe Väino – 63
31. jaanuar
lehelugõja Petserih

Lennuki Ülle – 60
31. jaanuar
Sorrõseto leelonaane

Sassi Anneli – 51
31. jaanuar
Ilolanga leelonaane

Setomaa Vallavalitsus 
suuv õnnõ:

Aleksandra Juhkam 92
Olga Toomik 91
Juliana Lillmaa 91
Ksenja Kadastik 89
Alla Saare 89
Silvia Kina 88
Nikolai Kuusing 87
Pavel Kina 87

Helvi Tirp 86
Olga Tammiste 86
Elmar Palok 86
Valve Kuuste 86
Maria Enno 85
Alli Vagase 84
Valentina Dõrlova 84
Eve Ämarik 83
Galina Kütisaar 83
Laine Kõrgemäe  83
Zinaida Kütt 83
Raja Jäeger 82
Milvi Kvetkovski 82
Juta Toobre 82
Laine Tagarand 82
Endel Kapten 82
Hilju Press 81
Aide Meitus 81
Enno Kojus 81
Enno Piksööt 80
Aleks Kõiv 80
Jevgenia Saltun 80
Paul Kõllamägi 80
Liia Talalajeva 79
Zinaida Kõomägi 77
Vassili Jallai 77
Galina Ladvik 75
Minna Hainsoo 75
Maime Kapten 75
Aino Lillik 75
Feliks Keldrimägi 74
Taimi Varinurm 73
Viktor Dreskov 73
Tamara Ankipova 72
Helju Mikitalo 72
Tiina Paasik 72
Jevgeni Sõtševski   72
Heino Lahe 72
Uuno Prost 72
Mati Kadak 72
Viktor Mõisja 71
Alli Vels 71
Hille Reidla 71
Helgi Rumask 70
Taali Linnumets 70
Leo Lillmaa 70
Paul Kudre 70
Leo Salumägi 70

SÜNNÜPÄÄVÄ’ JAANUARIH

Õnnitlõmi 
tilĺokõist 

vallakodanikku!
CATALEYA 
TOOBRE

✝ Veera Hirsik
✝ Leo Pai
✝ Saveli Tšubajev
✝ Maria Tuusa

✝ Endel Unga
✝ Elsa Antsi
✝ Aivo Saar

Leinämi

Veerakõnõ, kulĺakõnõ,
hallõ om sinno meil hauda panda’,
kallis om sinno meil kalmu kallutõlla’,
sinno haara mi vaja halusahe,
sinno tunnõ mi vaja tulusahe.
Kui tulõ meil suuri suvõkõnõ,
kinä tulõ kui keväjäkene,
kui tulõ meil liki lihavõõdõh,
kui joosõs meil julgõ juripäivä,
kiä kuts meid kokko kirmasõhe,
kiä pand meid parki partsikõisi?
Kõõ üteh mi lauli lihavõõtõl,
kõõ üteh mi joosi juripääväl,
kõõ üteh mi heidi heiko leikot,
lää-i sa mul minnehki meelest,
lää-i sa mul süvveh süämestä,
minno kutsit sa laulma latsõkõsõ,
linnukõsõ sa kutsit leelotamma,
laulu’ pannit mul langaga kaala,
laulusõna’ mul pannit sõlõ ala,
ilo jätit sa mullõ iistüldä’,
Leiko laulu’ sa jätit latsil laulta’.
Mille tahtsõ’ sa kalmu kalduda’,
mille tahtsõ’ sa liiva liikuda’?
Aŕa lätsit sa kotost kogonista,
aŕa viidi sind kotost viimätsestä,
saa-i inämp mi laulta’ heiko leikot’
saa-i inämp mi üteh ilotõlla’,
mitte olõ-i meil midägi tetä’,
kulĺa olõ-i meil kohegi minnä’.
Aŕa lätsit sa jumaldõ saajuga,
Pühä Maaŕa sa lätsit vaka peräh,
sinno jovva-i mi ilmah unõhtõlla’,
mamakõista mi meelest minehtellä’.

VALGU MEEL

Hüvvä vana aastaga lõppu
ja ilosat vahtsõt aastakka!

HIRSIGU VEERA
18.10.1927 – 20.11.2021 2021. aastagal sai täüs sada aas-

takka setokõisilõ perrenimmi 
andmisõst. Tuuperäst käävä’ 
Setomaa Muusiumidõh ette-
valmstusõ’ sama teemat käsit-
leväs näütüses, määne tetäs 
vallalõ Verska talomuusiumih 
2022. aastaga maikuuh.

Inne perrenimmi kutsuti seto 
miihi esä vai vanaesä perrä, a 
naisi esä vai mehe nimega, 
mõntkõrd ka’ külä vai vele perrä 
ku viimäsega’ üteh taloh eleti. 

1921. aastaga keväjä-su-
võl võtt Eesti Vabariigi valtsus 

vasta kats säädüsandlikku akti, 
minkõ alosõl naati sügüse Pet-
sere ja ka’ Eesti-Ingerih elävilõ 
inemisilõ perrenimmi andma. 
Säädüs „Petserimaa ja Naroowa 
taguste waldade elanikkude 
perekonnanimede kohta“ pand 
kohustusõ õga piirkunnah elä-
vät vabariigi kodanikku võtma 
hindäle liignime, kinkõl tuud 
śooni aoni olõ-õs. 

Ka’ anti luba võõraperätse’ 
nime’ ar’ muuta’. Tähtsä om 
märki’, õt säädüs lubasi taht-
misõ kõrral inemisil eis’ umalõ 

meeleperäne nimi valli’.
Sada aastakka olõ-õi kukki’ 

kavvõlinõ aig, viil mälehtedäs 
nuid jutta, kuis üts vai tõõnõ 
pereh hindäle perrenime sai. 
Kõgõ tuntup lugu om lauluimä 
Hilana Taarkast (külä perrä), 
kedä kutsuti ka’ Matsi Taarka 
(esä perrä) ja Vasila Taarka (vele 
perrä). Perrenime andmisõl oll 
vallakirotaja Taarkalt küüsünü, 
õt ku hulga täl maad om, minkõ 
pääle Taarka ülnü’, õt pisukõnõ 
õks om. Nii tulõtõdigi’ perre-
nimes Pisumaa. Säntsit jutta 

mälehtedäs viil tõisihki’ perrih 
ja nuid mi looda näütüse jaos 
kokko kogoda’.

Setomaa Muusiumi’ kogova’ 
näütüse „100 aastakka seto-
kõisi perrenimmist“ jaos mäles-
tüsjutta setokõisi perrenimmi 
saamisist. 

Ku teil om umah suguharoh 
nime kottalõ jutt kõnõlda’, sis 
kirotagõ’ ode@setomuuseum.
ee vai saatkõ’ paprõ pääl kiri – 
Pikk 56, Värska alevik, Setomaa 
vald 64001.

KOGERMANI LIIS

Seto perrenimmi saamisluu’

LINDA MATVEI
80

Õnnitlõsõ’ koolikaaslasõ’ 
Petseri 2. Keskkooli päivilt.


