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Külvigu Helen:
„Ma olõ mitu kõrda sannah 

ḱaunu’ ja umajago
handśat joonu’, ḱaunu’

õgah kerkoh ja mõnõhki’
tśassonah...“

Järvelilli Rein:
„Śoo raamat

„Pühäsenulgad“
 om ikoonilinõ

kaeminõ tämbätse ao
seto pühäsenulka.“

Jäägri Merle:
„Tõist aastakka käü ma
Räpinä ammõtikoolih

käsitüüd opmah ni olõ
tuust külge saanu vahtsõ

„prohvessionaalsõ kretinismi“.“

Setomaa koolilatsõ’
tähisti’ Verskah talsipühhi

„Tõist aastakka käü ma

käsitüüd opmah ni olõ
tuust külge saanu vahtsõ

„prohvessionaalsõ kretinismi“.“

TORMI PIRET

Ku Tormi Piret Petsere Ling
vistilidsõ Gümnaasiumi saa
liussõst sisse astõ, olĺ  talsi
pühi praasnik jo pääle naa
nu. Saalikõnõ olĺ  puupistü 
inemiisi täüs, olõs istmis õi 
saismiskotussit.

Laulami siih, mitä mõista,
laula vanno lauluviise,
nii kui mamma inne lauli…

Püüne pääl saisi’ kolm kabo
kõist ja üts tśura Mitkovitsa 
kooli leelopargist Maŕakõsõ’ 
üteh uma vedosnigu, Vabarna 
Anne elotüüpreemia laureaadi 
Tsopatalo Heljuga.

Ildast jäänüle paistu, õt tal
sipühist olĺ  kokko säet perss 
näütemäng – latsõ’ ja noorõ’ 
kõnõli’ vinne keeleh, a vaihõlõ 
olĺ  pant mitmit seto laula, eis
hindäst arvu saia’, õt seto kee
leh. Kõik latsõ’ püüne pääl ilo
sahe seto rõivih. Mitmõ laulu 
aigu olĺ  leelopargi Tsirgukõsõ’ 
vedosnik Variksoo Elena latsi
ga üteh leelotamah.

Pääle uhkõt iihkavva pal
lõldi püüne pääle Puustusmaa 
Tiia, õt kõnõlda’ timä vagi
vahtsõst raamadust „Pühä
senulgad“. Rõõm olĺ  nätä’, õt 
tulnu olĺ  nuidki inemiisi kont
rolljoonõ takast, kinkä pühä
senulgõst raamaduh om kiro
tõt. Raamadukõnõ ku pühäne 
eis’ olĺ  tahsamah ka müvvä’.

Edesi kutsti edimädse kõr
ra pääle pidolaudu mano, mia’ 
olli’ veerest veereni täüs laa
ditõt. Õt kõik praasnigulisõ’ 
ar’ mahasi’, olĺ  vaia lisakotus
sit mano panda’. Sai süvvä’, 
sai juvva’, sai tandsogi lüvvä’. 
Olõs praasnik leelolda õga 
pido pillildä. Jovvai ar’ tehnä
dä’ praasnigu pistüpandjit ja 
kotussõ pääl olõjit!

Võti korjunu’ mõttõ’ ja tek
künü’ tundõ’ üteh ja kuĺadi 
maastõrahe. 

Seto keele helü om mõtõh 
nummõr üts. Seto keeleh 
leelotadas Setomaal, Petse
remaal, mitmõl puul Eestih. 

Sõna’ omma’ sama’, a helü 
om väega eissagamanõ. Inäbä 
om kuulda’ eesti helüga seto
keelist leelot vai vinne helü
ga setokeelist leelot. Kõnõla
misõst kõnõlõmalda. Seto kiil 
setokeelidse helüga om parhil
ladsõl aol imeh, midä jääs õga 
pääväga vähäbäst.

Seto rõiva’ om mõtõh num
mõr kats. Kaet inemist, kinkäl 
omma’ seto rõiva’ säläh, ja saat 
kõrraga arvu, määne om timä 
imäkiil vai kodonõ kiil. Rõiva’ 
kõnõlõsõ’ vasta eesti keeleh 
vai vinne keeleh vai seto kee
leh. Tähendäs, õt su kiil om 
rõivist nätä’. 

Seto’ ütel ja tõõsõl puul 
kontrolljuunt om kolmas 
mõtõh. Kõnõldas ja kirotadas 
säändsit ja määndsit numb
rit, ku palĺo om täämbädsel aol 
kontrolljoonõ takah setokõisi 
ja eestläisi. Üldäs, õt nä omma’ 
vinnestünü’ ja kõnõlõsõ’ uma
vaihõl vinne keeleh. A tuusa
ma om ka siihpuul kontroll
juunt. Seto’ omma’ eestistünü’ 
ja kõnõlõsõ’ umavaihõl eesti 
keeleh. 

A talsipühilõ tulõva’ nä kõik 
kokko ku üts rahvas. Ja tuu 
omgi kõõ tähtsäp. 

SLAVSKI MARILI

Ummi tiidmisi ja mälestüi
si talsipühhi kombist kõnõ
li’ Verska papp esä Andreas, 
folklorist Kalkuni Andreas ja 
seto perimüskultuuri hinnadu’ 
tundja’ ja edesiandja’ Vabarna 
Maret, Kuremäe Anni ja Laa-
netu Ivo. Kuulda’ sai talsipüh
hi tähendüsest religiooni kon
tekstih, kristotamisõ kombist 
ja toimõtuisist pühhi aigu.

Talsipühä söögest tetti tut
vust vatsku ja verivorstiga’. 
Rüä ja nisujauhast vatsku 
tei’ latsõ’ ja küdseti aho iih. 
Tämbätsel pääväl päämätselt 
poodileti päält pidolavvalõ 

joudvidõ verivorstõ eistege
minõ oll latsi jaos vahtsõnõ ja 
paras läbieläminõ, mia kinnit, 
õt traditsioonilisi süüke tege
mist om vaia opada’.

Perimüsoppõpäiv sai kõr
raldõdus teno ülepiiri kuuh
tüüprojektilõ „Improving 
cooperation between local 
authorities, schools and NGO’s 
in teaching and promotion of 
local cultural heritage to child
ren and youngsters in histo
rical Setomaa area – Herita
ge Teaching“, minkõ tsiht om 
arõnda’ traditsioonõ, kombidõ 
ja kiili tutvustamist aoluulidsõ 
Setomaa koolõh, õt alalõ hoita’ 
ja edendä’ kohalikku kultuuri
list ja aoluulist perändit.

Talsipühist Petsereh 
śood- ja taadmuudu

Tsirgukõsõ’ leelotasõ’ talsipühil Petsereh. Tormi Pireti pilt
Verivorstõ tegeminõ üteh Verska Talomuuseumi pernaase 
 Kauri Külliga. Koppeli Eike pilt

Küläjutta jaost 
– kiä’ olli’ talsi-
pühi praasnigul 
Petsereh?
■ Nelli Setomaa sootskat: 

Hõrna Aare, Raudoja Ahto, 
Vabarna Jane ja Tormi Piret;

■ Pihkva oblasti duuma 
asõesimiis Ostrenko Viktor; 

■ Peterburi pääkonsulaadi 
Pihkva talitusõ direktri, 
konsul Partsi Triin;

■ Riigikogo liikmõ’ Sibula Priit
ja Tamme Raivo;

■ leelotaja’ Ahvena Marika, 
Kasendi Maria, Linnuse 
Marje ja Noormetsa Maria;

■ Petsere-poolõ seto elo 
vedosnik Majaku Helju;

■ pall´o’ tõõsõ’ inemisõ’ 
mõlõbalt puult kontroll-
juunt.

8. jaanuaril käve’ Setomaa koolilatsõ’ Seto Tsäimajah. 
Ütehkuuh tähistedi vana kalendri perrä talsipühhä. 
MTÜ Setomaa Liidu iistvidämisõl ja ülepiiri kuuhtüü 
projekti „Heritage Teaching“ abiga’ oll perimüsoppusõ 
päiv, mia and Setomaa latsilõ võimalusõ oppi’ 
Setomaal tämbätselgi’ pääväl avvu seeh olõva 
talsipühä traditsioonõ, kullõlda’ jutta kombist, laulda’, 
mängi’ ja eis’ tetä’ pidosüüke.

Talsipühil. Vabarna Jane pilt
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Miškan – marikiilne külä 
Baškiiriast sai soomõ-ugri 
kultuuripääliinas 2020
6. jaanuaril 2020 peeti 
suurt pito Miškani 
küläh. Eestist om tuu 
külä 2300 kilomeetrit 
kavvõndõh, a soomõ-
ugri kultuuripääliina 2015 
Obinitsa programmijuht 
Hõrna Rieka linnaś sinnä’ 
linnutsirgu säläh kohalõ. 
Kauksi Ülle esit́ mõnõ’ 
küsimusõ’ tsirguimä 
Hõrna Riekalõ.

Midä sääl Miškanih tetti?
Miškanih olĺ  kultuuripäälii

na nn eelavaminõ. Suvõ pää
le tulõ viil suurõp ja pidoligup 
üritüs. Saalih viidi läbi Tsirgu
tseremoonia – vaeldumisi 
kõnnidõ pidämisõga näüdäti 
kohalikkõ lavaesinejit – solis
tõ ja lava pääle säetü laula ni 
tandsa. Taustal juusksõ’ pildi’ 
külänaisi pulmaetendüsest ja 
muidõst esinemisist. Kultuuri
pääliina 2019 esindüs and
sõ tsirgu üle Miškanilõ. Miš
kan om kuvvõs soomõugri 
kultuuri pääliin. Järekõrd om 
sääne: Bygi, Obinitsa, Isz
kaszentgyörgyVezprem, Vuo
kiniemi, Sorunža.

Pääle pidolikku avatsere
mooniat olĺ  pressikonverents, 
mink järeh külälisi lõunõsüük. 
Edesi olĺ  kats võimalust: kas 
kullõlda’ ja saia’ ülevaadõh 
suurõst 25 esinejäga kontser
dist vai sõita’ külli pite. 

Õdagu olĺ  kultuurimajah viil 
etnodisko.

Midä kõnõldi?
Pidoligu’ kõnnõ’ olli’ nii, ku 

pidoligu’ kõnnõ’ õks omma’. 
Õnnõst mitte väiga pikä’ ja 
õnnõst esinejidõga vaeldu
misi. Palĺo huvtavap olĺ  tuu, 
midä lihtrahvas kõnõĺ  ja mia 
pressikonverentsil vällä tulĺ  
ja määnt se’ küsimusõ’ lõunõ
lavvah üles nõssi’. 

Ma sai arvu, õt Baškiiria kul
tuuripoliitikat ja kõrraldust 
peetäs Vinnemaa kõgõ pare
bast. Śookõrd olõ-i kohaligul 
võimul viil väiga peräle joud
nu, minga näil tegemist om. 
Kogokunna vaimu Miškanih õs 
olõ’ väiga nätä’. Hoops rohkõp 
olĺ  tuu elevüs ja tegemisist 
valmis vaim kultuuriministee
riumi ja rahvastõ sõprusõ maja 
esindäjidõ hulgah. Väiga palĺo 
küsimuisi: A kuis teil olĺ, a mis 
nu põhimõttõ’ omma’, a kost 
tuu liikuminõ algusõ sai, a mil
le, a kuis ja mingas ti avitada’ 
saat? Rahvastõ sõprusõ maja 
esindäja ersalanna Julia Geras
simova murõht, õt tä om saa
nu tüühü kõik kohaligu’ rah
vusühendüse’ pääle eestläisi. 
Kohaligu’ mehe’ küüssevä’, õt 
kuis meil maausuga om – nä 
tegelese’ jo 15 aastakka taas
tamisõga. Küüsti, õt mis mi tii, 
kuis meil lätt, määnest juma

lat mi pallõ. Välläsõidul Kaira
kovo küllä tulĺ  mano üts külä
miis, kiä küüsse: „A ti edimäne 
president Päts olĺ  Ufahõ vällä 
saadõt, ti olõt pandnu õnnõ 
tahvli maja pääle. Mis no’ ede
si, kavva ti makat?“ 

Midä kinget?
Kingtüsest vahtsõlõ tsirgu

kõsõlõ sai neläkilonõ leevä
latsõkõnõ ja Evar Riitsaarõ tet
tü hõbõhõnõ pääliinatsirgu
kõnõ – avvumärk liinapääle.

Kedä näüdäti?
Kultuurimaja jalotussaa

li olli’ ritta pantu’ kõik koha
ligu’ meistri’ ummi kraamõ
ga – piimätootõ’ ja kartohka’, 
vüükudaja,  täämbädsepäävä 
rahvarõivameistri, mitmõ’ 
puutüümeistri’ ja pillimeistri. 
Välläsõit olĺ  üteh udmurtõ
ga Kairakovo küllä, koh valitś 
tõsinõ mari vaim – külä eläs.

Midä süüdi-juudi?
Käremett ja võiukohopiimä, 

pliine ja ruvvakõist – lapšaad, 
jahekalla ja kartohkat, krošo
vit ja tattõ. Juudi kalja, kumõš
kaad ja mõtu. 

Midä lubati tetä’?
Väiga palĺo olĺ  küllä

kutsmist küllihe ja 
 oodõtas ka külläkutsõht 
Setomaalõ. Suurõp pido 
tulõ kohki jaani päävä 
aigu. Paistus, õt vahtsõ
nõ pääliin om seeni’ 
kolmõ kõgõ tugõ
vappa ühendäv 
– Bygi, Obinitsa, 
Untšo  (Šorunža) – 
mi kõigi tugimist ja 
tarkust küüsüti ja lätt 
väiga vaia.

Pääliina tiit
li andminõ Miškani
lõ otsustõdi jo suvõl. 
Kultuuri pääliinu idee 

välläkäuja Loode Oliver üteĺ, 
õt edimäst kõrda tulli’ või
gõlustõ kultuuripääliina tiit
li nimel ka Eesti külä’ – Kih
nu ja ViruNigula, a komisjon 
otsust́ pääle pikkä arotamist 
õks Miškani kasust, selle õt 
nüüd saa olõma kontaktõ ka 
turgikiilsehe ilma.

Miškanih om kultuurikes
kus, koh saa läbi viiä’ kultuu
riüritüisi suurõbalõ rahvalõ, ja 
ka invaspordi keskus, kohe saa 
külälisi üümajalõ panda’. Baš
kortostanih elävidõ hõimu
rahvidõ (mari, udmurdi, ersa
mokša) kultuuriello taratadas 
Ufah olõvast baškiiri rahvidõ 
sõprusõ majast. 

2020. aastal tulõ Baškiiriah 
Cioffi suur kultuurifestival 
Folkloriada, minga tutvusta
das säälsidõ hõimurahvidõ 
kultuuriperändit. Üts festiva
li toimumisplatsõst om 7000 
eläniguga alevik, tegeligult 
rajoonikeskus – Miškan, koh 
elanigõst 70% om marikiilne.

Lõpõtusõst. Mullõ väiga 
miildü, õt śooh paiga hoiõtas 
umma kiilt ja kultuuri avvu 
seeh. Mullõ miildü, õt pilds
tämisõ aigu õs otsita’ rahva 
naarulõajamisõst võõrit sõn
nu nigu „tšiiz“ vai „džemm“, a 

üteldi illos marikiil
ne sõna „perkeee“ – 
õnnõ – hüvvä.

Mullõ miildü väi
ga kohaligu autojuhi 
elotarkus: „Ma herä
ne õga hummogu 
hüäl meelel, selle 
õt mul om pereh ja 
mul om tüü. A näi
de käest, kiä vin

gatas ja olõi riigiga 
rahu, ma küüsü, õt 
midäs sa esi’ tennü 
olõt, õt parep olõ

si’, määnest tüüd sa 
tiit, kuis sa esi’ avi
tat?“ 

2019. aastagal 
haardu 
sündmuisi 
õkka päivä
VABARNA JANE
Setomaa Kultuurikeskusõ juhataja 

Setomaa valla kodolehe perrä 
sai 2019. aastagal kokko 327 
sündmust, minkast 50 olli’ 
spordisündmusõ’. Üle poolõsaa 
sündmusõ kõrrald́  Seto  maa 
Muuseumi’, kats kõrda nädälih 
olli’ Verska sanatooriumi Lahe 
kohvigu tandsuõdagu’, lisas 
muid kultuurisündmuisi 133. 
Või olla’, õt sündmuisi tulõ 
õkka päivä inämbki, tuuperäst 
õt ütte sündmust om arvõstõt 
üts kõrd, näütüsest „Vanahun
di“ etendüse’ vai Miihi Laulu 
festival vai jaanitulõ’, miä’ pal
liva’ eri paiguh.

Võro maakunna sündmui
sist olĺ  Setomaal tähtsä Bal
tica maakundligu perimuspeo 
kõrraldaminõ Verska kultuu
rimajah, laulu ja tandsupido 
tulõtiikunna vastavõtminõ ja 
„Nakami santma“ kadripää
vä tähistäminõ. Suurõmba’ ja 
rahvarohkõmba’ sündmusõ’ 
olli’ suur sõirapäiv Saatseh, 
Seto Folk „Päri musi“, XV Seto 
leelopäiv, Ostrova festival, 
Seto Kuningriik Küllätüväh, 
Miihi Laul, Külävüü kostipäiv, 
sibula ja kalalaat Lüübnitsah.

No’ om vahtsõnõ aastak ja 
hulga kultuurisündmuisi uut 
kullõma ja kaema.  Ostrova 
festival, Seto Folk „Meele
ga metsa“ ja II Seto tandso
pido „Kagoh kuĺatasõ’“ omma’ 
hinnäst vällä hõiganu’ ja uut
va’ pido pääle. Olgõ’ aktiivsõ’ 
käüjä’ ja osalõja’, sis püüsüs 
ka maapiirkunnah kultuurielo 
kimmäs!

Viiristminõ
Tarto Ülikooli Lõuna-
Eesti keele ja kultuuri 
uurmisõ keskusõ 2019. 
aastaga seto aastaga seto 
perimuskultuuri alasõ 
kursusõ (vidäjä Nassari 
Elvi) arvõstustüü. 

PANDI ANNIKA
Tarto Ülikooli magistrant

Ku tsuhknil om kolmõku
ningapäiv setodõ joulu aigu, 
sis setodõl om pääle talsi
pühhi tõõnõgi olulinõ pühä 
– viiristminõ, midä laembalt 
tiidäs ka nimega jordanipäiv. 
Viiristmis päiv om setodõl 19. 
jaanuaril. Jo õdagu inne pühi 
algust tekḱ pernaane hüdse 
vai krõidiga ussi ja aknidõ pää
le risti’, õt kratt vai vanahalv 
sisse päsesii. Rist tetti ka kao 
salvi pääle, kohe väiko puinõ 
ristikene lüüdi naglaga, vai sis 

visati rist kaivo, õt vesi läbi aas
ta puhas püüsüsi’. Nisamatõ 
vei peremiis tõõsõ risti aita, õt 
viläsalvõ vanahalva iist kaitsa’.

Viiristmisõ üüse olti üleväh, 
loeti pühäkirja. Hummogu, ku 
ülest heränedi, mõsti suu ar’, 
kumardõdi Jumalat ni minti 
kerkohe. Sinnä’ minti sooviga 
hinnäst ristiviiga mõskõ’, õt 
tervüs hüä olõsi’ ja häti mano 

tulõsii. Rahvas olõvat hinnäst 
puulalastõ ka külmä ristiviiga 
mõsknu, selle õt ristiviil om 
suur vägi seeh. Proomti õks nii 
tetä’, õt õgast talost kiäki ker
kohe lääsi’, õt ristivett kodo 
tuvva’, kas sis klaaskõsõ, pude
la vai pangiga.

Ristiviiga mõsti, ristivett 
juudi. Ku kerkost tulija kodo 
joud́, sis pernaane vali määnt

segi osa ristiviist tuupi vai 
kaussi, kost sis kogo pereh 
tuud jei. Ku kinkõlgi määne 
tõbi olĺ, pühitsedi tedä kõkõ
päält ristiviiga ni kol’ nelän
dikku ossa pidi ristivett ano
mast ar’ juuma. Õga voori, ku 
kiäki haigõst jäi, anti õks risti
vett rohost. Tuud valõti ka kai
vo, õt kaovesi puhas püüsü
si’ ja ka kunnõ sisse tulõsii. 
Risti viiga tsiugati ka tarrõ.

Kerkoh pühitset vett anti ka 
eläjilõ, a kunas ja kuvvamuudu 
anti, tuu kottalõ om arhiivi
paprih kirotuisi ütte ni tõist
muudu. Ristivett panti eläjilõ 
kas tsilgakõnõ söögi sisse vai 
sis tõõsõh paigah anti ristivett 
näile õnnõ sis, ku eläjä’ tõbt
sõst jäie’. Om kirotuisi ka tuu 
kottalõ, õt lehmä tiinehtelemä 
jäieh mõsti pühä viiga sarvi ja 
udarat. Mõnõl puul hoiõti ris
tivett alalõ kooni’ kaŕa edimät
se mõtsasaatmisõni – sis tsiu
gati eläjit viiga, õt nuu’ höste 
kasusi’ ja lihosi’.

Ülejäänüt ristivett hoiõti 
alalõ rohona tervest aastast, 

olĺ  uskminõ, õt ristivesi sais 
mito aastakka ni lääi hukka. 
Vett tarvtõdi pääle roho vil ka 
kadõhhusõ vasta. Kadõhhust 
arvati ni inemiisilõ ku eläjilõ 
tulõvat kuŕast silmäst. 

Viiristmisõ päiv olĺ  õks 
paastupäiv. Üleskirotuistõ 
perrä paastuti päiv otsa, süü
mä naati sis, ku tähe’ taivahe 
tulli’. Tütrigu’ muidogi paastõ’ 
hindäle õks ka nuurt kosilaist. 
Mõnõh paigast om jälki kiro
tõt, õt süümä naati sis, ku ker
kost kodo jouti. Nuu’, kiä’ kodo 
jäie’, nakas inne süümägi, ku 
viiristminõ arvati kerkoh ar’ 
olnust. Päivä kellä katõtõist
kümne aigu panti künnel pala
ma, kumardõdi jumalalõ jal
ga ja sis nakaś söögiaig pääle. 
Usuti, õt jordanipäiv olĺ  sääne 
päiv, ku ristiti ar’ kõik ilma vii’, 
mere’, järve’, jõõ’, kao’ ja lätte’. 
Tuuperäst peetigi viiristmist 
veiga suurõst ja kallist pühäst.

Viiristmisõ pääväl kohki 
kostmah käüdäs, olti kotoh ni 
loeti pühäkirja. Vanõmba’ ine
misõ’ kõnõli’ noorõmbilõ ka 

tuust, kuis vanast pühhä peeti. 
Kuigi kostmah käümisõ muu
du olõs, sis küllä vanainemii
silõ minti õks vatska viimä. 
Õgalõ vanakõsõlõ küdseti vad
sakõnõ, parembast tetti tuud 
päälüsepiimäga vai tsukriviiga 
hämmäteh. Vadsaviijäst saa
dõti latsõkõnõ, kiä üteĺ  edesi 
ka saatja nime ja timä soovi’. 
Teedakõsõlõ vai paabakõsõlõ 
soovti tervüst ja eloaastakkõ.

Viiristmisõ aigu mängti ka 
tsõõrimängõ. Inämbä tiidä’ 
säändsist igrussist olĺ  lina
kakmismäng. Viiristmispää
väl arvati ette ilma. Olĺ  sää
ne uskminõ, õt ku viiristmisõ 
pääväl om ilm halv, sis saa hüä 
viläaastak, ku satas lummõ, 
saa suvõl olõma hulga marju, a 
ku tuiskas, tulõ sõta. 

Kirotusõ luumisõl om  kasutõt 
kirändüsmuuseumi  Eesti Rahva- 
 luulõ Arhiivi materjalõ ja ka 
Lumiste Leho kirotuist „Viirist-
mise päiv. Mõnda setude kolme-
kuningakommetest“. (Postimiis 
4. jaanuar 1944)

Vabarna Jane Võro maakunna 
avvukiräga!  Eräkogo pilt

Pühä kaiv Petseri maastõrah. Tuu man peeti  jordanipäävä 
teenstüst.  Säägi Johannese pilt

Hõrna Rieka (keskel) Miškani kultuuripääliina avamisõl.  Eräkogo pilt
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Leelokoor Siidisõsarõ 
Tillo Pireti ja Veesaarõ Anne helü läbi 

KÜTI ANŽELIKA

Tśuut tagamaast 

Piret om sündünü’ Tartoh, a 
latsõiäh oll suvitsõl aol Seto
maal vanaimä man. Sääl tä 
oppõ ar’ seto keele ja kombõ’ 
ja võtt kuigi’ eishindäst umas 
tuu kandi ellosuhtumisõ.

Pireti perreh väiga’ laul
daas, a latsõiäst om tälle miil
de jäänü’ laul „Tahtuui kuigi’ 
kodo minnä’“, midä laulõti õga 
kokkosaamisõ lõpuh niikavva, 
kooni’ latsõ’ täks magama jäi’. 
Samah esä ütel kotoh tsastus
kit, mia’ olli’ naĺalitsõ’ ja lõbu
sa’, tśuut eesti ja vinne keeleh. 
Piretile paistu, õt ku seto leelo 
olnuus tuulaigu põlat, sis 
olõs vanaimä kindlahe kotoh 
laulnu’.

Anne om peri Valgamaalt 
Karula kandist, kohe timä 
setodõst imä vanavanõba’ 
osti’ maad ja ehidi’ talo. Tä oll 
kõik suvõ’ vanavanõbidõ puul. 
Vanaimä mõistaas kiräkiilt ja 
imä kõnõl timäga’ seto keeleh, 
sis jäi Annelegi’ kiil eishindäst 
külge. Vanaimä kotoh ütsindä 
laulaas, a ku tälle tulli’ sõsa
rõ’ Setomaalt küllä, sis laulõ
ti, mängti kaartõ ja kõnõldi 
jutta küllist, matusõaidust ja 
kotussist.

Anne om kõõ ummi juu
ri toontanu’ – lavakunstikuuli 
sisseastmisõl tä laul seto laulu 
„Valgõ jänes“ ja diplomitüü oll 
Mats Traadi „Puud olid, puud 
olid hellad velled“ dramatisee
ring, koh jutt oll seto keeleh.

Kuvvamuudu ti johtu’ 
Siidisõsarõ mano laulma?

Piret sai kooriga’ tutvas aasta
gal 2002, ku tä kõrrald umma 
seto saaja. Oll plaan kõrral
da’ Meremäel kolmõpäävädse’ 
saaja’ ja sinnä’ oll leelokoori 
vaia. Tä läts sis kostiga’ Siidi
sõsaridõ mano ja pallõl näid. 
Tuust aost naaski’ pääle pikk 
kuuhtüü, mia om śooni’ aoni’, 
kuki’ vaehtõpääl oll Piret kats 
aastakka Eestist ar’. Pireti jaos 
oll koori laulma minek puhas 
juhus, nii ku saatusõ sõrm, ja 
umma ello kõrraldõh om täl 
kõõ uma kotus Siidisõsaridõl. 

Anne oll inne pikält mõtõl
nu’ mõnõh leelokoorih laul
misõ pääle, a tiiääs õga tih
kaas asja lähebält uuri’. Ütel 
iispäävätsel pääväl pia kuvvõ 
aastaga iist käve tä Rocca al 
Mare kaubanduskeskusõh ja 
timä mano astõ Helgi, kedä tä 
tunnõõs, tutvust hinnäst timä 
sugulasõna ja kuts koori laul
ma. Anne võtt kutsõ vasta ja 
järgmätsest kesknädälist naas 
timä lugu koori liikmõna.

Määne koor om 
Siidisõsarõ?

Pireti sõnnu perrä om tuuh 
koorih väiga’ loomulik olla’. 
Edimätse’ 4–5 aastakka kiäki’ 
timmä tsusiis takast, õt tä pias 

iist ütlemmä vai midägi’ tege
mä. Kõik om tulnu’ läbi hindä 
arõngu eishindäst. Koorih om 
hüä õhkkund, kõik edenes, 
koorijuht ajaai umma taht
mist pääle, arvõstõdas kõigi 
arvamisiga’. Sagõhõhe poon
tadas nii kavva, kooni’ joudas 
kokkoleppele, ja tuu om Pire
ti arvatõh hüä – uma arvamisõ 
välläütleminõ tugõvdas suhtit.

Anne ütles mano, õt pää
mätselt kiäki’ saaai pahatsõs 
õga jäääi vihatsõs.

Laulja’ käävä’ umavaihõl 
läbi ka’ välähpuul pruumõ, 
oldas lauluselts. Tähistedäs 
ütstõõsõ sünnüpäivi, ḱaudas 
niisamata kuuh ja nuid kuu
holõmisi iseloomustas mõlõba 
sõnnu perrä setokõisilõ uma
nõ juun – pido lätt kõrraga’ 
ḱauma ja saa läbi ka’ äkitsi, 
pikält huugu võõdaai.

Mõlõba’ omma’ nõuh, õt 
ütidse’ välläsõidu’ ja elämü
se’ tugõvdasõ’ kooriliikmidõ 
köüdüssit. Tuvvas vällä 2016. 
aastaga sügüsel Ukrainahe sõit, 
mia oll tävveste vällä minek 
umast mugavustsoonist. Krõ
lovetsih olti üüd ütiselämüh, 
koh aknõ’ lasi’ läbi, kraanist 
nõrisi iäkülmä vett, maati kirs
tumuudu kitsah reformsän
güh, kloori perrä haisva tua
lett oll väläh ja kõrraldusligu 
poolõ päält õgal sammul plaa
ni’ muutu’. Samah inemisõ’ 
olli’ väiga’ sõbraligu’, laud oll 
rikkaligult katõt ja külälisilõ 
anti kõõ kõgõ parebat. Sääne 
keskkund ja kogõmusõ’ liitvä’ 
inemisi inäp ku elo tämbätsih 
mugavih tingimuisih.

Tõisi Talina koorõga’ 
otsõsõlt ḱaudaai läbi. Saias 
kokko päämätselt mõnõl seto 
ütidsel pidol (nt mihklipääväl 
vabaõhumuusiumih) vai mõnõ 
leelokoori sünnüpääväl. Piret 
ütles, õt kõik Talina leelokoori’ 
võisi’ umavaihõl kokko saia’, a 
tuu jaos om jälki’ vaia kotust ja 
iistvidäjät, kiä nä kokko kuts.

Tśuut laulast 
ja esinemisrõivist...

Esinemislaulu’ saias päämät
selt koorijuht Ilme käest, kiä 
om saanu’ nuu’ uma imält vai 
otsnu’ vällä arhiivist. Timä om 
tuu, kiä oppas laulu’ selges. 
Samah kooriliikmõ’ võimalu
sõl kõõ improvisiirvä’. Piret 
ja Anne näütüses improvisiir
vä’ kuuh laulumängu „Rikas ja 
vaenõ“, midä laulõti ka’ peräst 
juubõlikontserti. 

Umal algatusõl om Anne 
päämätselt kuulmisõ perrä 
ar’ opnu’ üte laulu, minkõ tä 
plaan pia koorilõ ette laulda’.

Piretilõ om suurõs inspirat
sioonilättes olnu’ Siberi reis, 
kost tä võtt üteh suurõ hulga 
lindstüisi. Siberi seto külä lau
lu’ olõõi kül’ peris traditsioo
nilidsõ’, a nuu’ kuvvagimuudu 
kulusi’ timä sisse.

Edimält olli’ Pireti esine
misrõiva’ uma vanaimmi rõi
va’, a perästpoolõ tä tekk nuu’ 
ümbre, selle õt nuu’ olli’ tälle 

lühko’, a kõik ehte’, hammõ’ 
omma’ vanaimmi perändüs.

Annel olli’ vanaimäst per
rä jäänü’ õnnõ vüü ja pääli
nigu otsa’ ja tuuperäst om tä 
lasknu’ uma esinemisrõiva’ 
ummõlda’. Suurõ hõpõsõlõ 
sai tä kingtüsest ütelt Muras
tõh elävält naaselt, kinkõl seto 
juuri olõõi. Tuu naase esä oll 
ostnu’ hõpõsõlõ ja mäntsel
gi’ põhjusõl käknü’ ahju truu
bi mulku. Naane löüdse ja ku 
näkk televisioonih, õt Annel 
olõõi sõlgõ, kinke tuu nõgid
sõ paprõ sisse pantult tälle. 
Kinke sooviga’, õt Anne lasõsi’ 
sinnä’ sisse uma nime ja kuu
päävä lõigada’ ja annasi’ sõlõlõ 
vahtsõ hingämisõ. Tuud Anne 
muidogi’ ka’ tekk. 

Midä koorih 
laulminõ teele and?

Piret saa uma sisemätse tasa
kaalu seto kultuurist ja seto 
leelost. Leelo om maagia, mia 
timmä kõrrastas. Laulu’ omma’ 
sagõhõhe pikä’ ja mõtõld inne
kõkkõ lauljalõ hindäle, kiä lau
lu sisse minneh löüd säält jou
du ja rahhu. Leelotõh lätt õga 
rassõ asi lihtsabas.

Anne löüd, õt seto leelo hoit 
noorõna, hoit eloh. Seto naase’ 
nägevä’ kõõ hüä’ vällä. Leelo 
and tälle palĺo hüvvä tunnõht, 
olõkit ja laulma minneh unõh
tas kõik väiko’ aśa’ ar’, sis häö
se’ kohkõlõmisõ’ ja hindälai
tus. Tä lihtsalt laul, selle õt tä 
taht tuud tetä’.

Mõlõba’ löüdvä’, õt koo
rih laulminõ om andnu’ näile 
vahtsit võimaluisi reisi’ sin
nä’, kohe muido juhtuui, ja 
saia’ tutvast inemisiga’, kinkõ
ga’ muido trehvääi. Laulminõ 
tege laebas ilmanägemisõ.

Leelokoorih laulminõ and 
ka’ väke. Anne sõnnu perrä eis
ki’ mäntsegi’ kõrkusõ, „salahu
sõ“, mia and isikuperrä. Pireti 
ütlemisõ perrä om tuu vaimnõ 
varandus, midä saaai kiäki’ ar’ 
võtta’ ja mia pand tõisi olõma 
nn hüäh mõttõh „kadõda’“.

Midä ti arvat seto uma-
kultuuri püsümisõst?

Anne om seto umakultuuri 
püsümisõh väiga’ positiivsõlt 

meelestet ja ütles entusiast
ligult, õt tuu om lihtsalt olõ
mah. Uma latsõlatsõ Villemi 
tä mõtlõs peräst viiä’ Seto Lat
si Kuuli ja suuv, õt poiss opisi’ 
mängmä karmoskat.

Piret om tśuut vaoshoitup 
ja ütles Järvelilli Reinulõ toe
tudõh, õt kindlahe om vaia 
midägi’ ette võtta’, õt seto kiil 
ja kultuur olõs ka’ 50 aastaga 
peräst olõmah. 

Uma latsilõ tä olõõi seto 
kiilt opanu’, a latsõ’ saava’ 
kõnõlõmisõst arvu ja mõist
va’ ka’ tśuut kõnõlda’. Samah 
om timä latsõ’ ḱaunu’ kõõ üteh 
seto kultuuriüritüisil ja nii om 
näile tekitet huvvi. Piret eis’ 
naas paari aastaga iist umma 
sugupuud kokko pandma, ḱau 
võimalusõl paasapääväl Seto
maal uma imäkotoh ja Obinit
sa matusõaiah. 

Mõlõba’ omma’ ütte miilt, 
õt setokeelitsidõ raamatidõ 
välläandminõ om väiga’ teno
väärne tegevüs nii ku ka’ latsi
lõ keele ja kultuuri oppaminõ. 

Mõlõba’ ütlese’, õt ummi 
juuri mano joudminõ om üts 
jago inemisõ elotiist ja tiid
ligult joudaai tuu mano kõõ 
edimätseh noorusõh. Tuud 
põhjusõl, õt noorõna omma’ 
tõõsõ’ ülesandõ’, a midä 
vanõbast ineminõ saa, tuud 
inäbä om täl huvvi ja aigu aśa
ga’ tegeldä’.

Koor tennäs kõiki ummi toe
taiji ja Setomaa Kultuuriprog
rammi ja Talina liina.

Artikli kokkokirotajal Anželi-
kal olõ-õi seto juuri õga olõ-õi 
setokõisiga’ varahappa ka’ kok-
koputmisi olnu’. Edimäne kok-
koputminõ setokõisiga’ oll Nas-
sari Elvi loengusarja kullõldõh 
ja peräst kursusõtüüd teteh sai 
tutvast leelokoori Siidisõsarõ 
juhõndaja ja liikmidõga’.

KÜTI ANŽELIKA

Puulpühäl, 23.11.2019 tähist 
leelokoor Siidisõsarõ umma 
25. aastaga juubõlit. Juubõli
pido oll Vanaliina Muusi
gamajah, mia om  koorijuhi 
Haavalo Ilme sõnno perrä 
ku tagasikäändminõ alostu
sõ mano – śooho majja naati 
edimält kokko ḱauma. Aastak 
oll sis 1994.

Kuki’ „väiga’ lähebidõ 
sõsaridõ“ leelokoor tekkü 
1994. aastagal ja aamõtligult 
registreeriti 1997. aastagal, 
om inemisilõ mõtõldõh täht
sä vällä tuvva’ koori  sügävä’ 
juurõ’. Parhillatsõ kooriju
hi Haavalo Ilme imä Tähe 
Anne ja tädi Loho Alli olli’ 
nuu’, kiä’ üteh Virgo Veeraga’ 
1973. aastagal moodusti’ seto 
laulurühmä ansambli Lee
gajus mano. Peräst tuu seto 
laulurühm läts eräle ja timäst 
sai leelokoor Sõsarõ, minkõst 
umakõrda kasvi vällä parhil
lanõ leelokoor Siidisõsarõ.

Kooril om 25 tegevüsaas
taga joosul olnu’ kats juhen

dajat: Sarvõ Õiõ ja parhilla
nõ koorijuht Haavalo Ilme. 
Koorih om läbi ao laulnu’ pia 
40 lauljat, a parhilla’ om 12 
lauljat. Kooril om kol’ killõ
lauljat, uma pillimiis, laul
jidõ latsõ’ ja latsõlatsõ’. Pää
mätse repertuaari moodusta
sõ’ tavandilaulu’, kalendrilisi 
tähtpäivi laulu’ ja tüülaulu’. 

Tävveh mahuh om esinet 
saajalaulaga’ ja paabapraas
nigu laula kavaga’, mõlõba’ 
omma’ üle filmit. Vällä om 
ant nelli helikandjat. Koor 

taht hoita’ autentset tradit
siooni ja laulda’ ummi laula 
säänestmuudu, nii ku nä eis’ 
tuu omma’ saanu’. Päämät
selt ḱaudas esinemäh Eestih, 
a seto leelo esindäminõ om 
näid veenü’ ka’ kotost väiga’ 
kavvõ (USA, Prantsusmaa, 
Ukraina, Säksamaa). 

Uma juubelipidol esite
di erinevvi laula. Laul Sii
disõsarõtõst Liina esitüseh, 
oppamislaul noorõlõ näiolõ, 
kanga kudaminõ peiolõ, unõ
laul, ilolaul, „Õdak om õnnõ

linõ ja hummok hoolõlinõ“ 
ja latsi laulu’. Lõpõtusõs ka’ 
Erika laulõt salmilaulu’ uma 
koorist ja elolitsõ’ lüüvä’ 
laulu’. Õga laulu juhat sisse 
kooriliigõh, kiä hinnäst tut
vust ja kõnõl ummist juurist. 
Kontsert naas pääle mäles
tüssaisuga’, koh mälehtedi 
koori alostaiji, Ilme immä ja 
tädit. Ussõ pääl võõdõti külä
lisi traditsiooni perrä vasta 
handśa ja sakuskaga’, katõt 
oll rikkalik laud.

Koori õnnitli’ tõisi siäh 
ülebsootska ja tõõsõ’ soots
ka’, Seto Latsi Kuul ja Eesti 
Folkloorinõvvukogo esindä
jä. Tõisist koorõst olli’ terv
tüslauluga’ kohalõ tulnu’ 
Kuldatsäuk Setomaalt, Noor
mõtsa Manni uma pargiga’ 
Ilolang Tartost, Sõsarõ koor 
Nassari Elvi juhendamisõl, 
Sorrõseto koor Karbi Val
li juhendamisõl, Tormi Piret 
uma pargiga’ ja Hõpõhõi
mu esindüs. Nuu’, kiä’ peolõ 
tulla’ saaas, anni’ uma hüä’ 
soovi’ edesi läbi interneti. 

Pidomeeleolust saat osa 
ka’ koori Facebooki lehel.

Anne ja Piret Siberih aastagal 2018. Eräkogo pilt

Leelokoor Siidisõsarõ – 25 aastakka illo

Siidisõsarõ 25. aastaga juubel. Eräkogo pilt

Ma valõ kats Siidisõsarõ lauljat, õt nimä’ seletäsi’, kuis 
ja midä koorih tetäs, koh om ḱ aut ja midä nä umast 
koorist arvasõ’. Śoo jutt om kokko säet peräst Tillo 
Pireti ja Veesaarõ Annega’ kõnõlõmist Nõmmõl 
25. novembril ja ka’ koorijuht Haavalo Ilmega’.
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Lehte tegevä’:

Toimõtaja Kauksi Ülle, tel 5656 9079, e-post: kauksiylle@gmail.com
Toimõtaja (lisaleht Vahtsõt Vallah) Viljuse Karin, tel 796 4608,
e-post: karin.viljus@setomaa.ee
Keeletoimõtaja Palmi Silvi
Seto keele tõlkja Sarvõ Õiõ
Külesäädmine Lööpri Priit
Välläandja: Setomaa Liit
Setomaa kolleegium: Külviku Helen, Kauksi Ülle, Laaneotsa Annela, 
Matvei Arvi, Sarvõ Õiõ, Leima Aarne, Kruusamäe Meelike, Jüriöö Vello, 
Järvelilli Rein, Leima Evelin, Mustimetsa Indrek.
Trükjä: Printall AS
Lehe ilmumist tugõ Setomaa Kultuuriprogramm 
ja lisalehte Vahtsõt Vallah Setomaa vald.
KAASTÜÜ’ saata’: kauksiylle@gmail.com
vai Setomaa aoleht, Obinitsa külä, 65301, Võro maakund.
SETOMAA VALLA UUDISÕ’ saata’: karin.viljus@setomaa.ee
Tähtaig õga kuu 12. kuupäiv.
Lehe telminõ ja reklaam: tel 5627 3889, info@setoinstituut.ee

Hüä seto rahvas, 
hääd ni kõrdaminekit 
täüs 2020. aastakka!
Vahtsõnõ aastak om alanu suurõ sügüsega, lumõlda ja kül
mäldä. Ta nigu olõkii Setomaa talv. Kas nüüd ilm om muu
tunu’ ja hukah, tuud mõistai viil joht üldä’. Olgu kuis om 
tuu ilmaga’, a meil tulõ õks umma kultuuri ni rahvast hoita’ 
õga ilmaga’.

Üte väiko keele alal hoitminõ ni korgõst tegeminõ olõi 
kerge tüü. Õnnõ sis, ku rahvas taht esi’ umah keeleh kõnõl
da’ ni and tuud uma latsilõ edesi, om tuu võimalik. Setomaa 
edendüsorganisatsiooni’ om nüüd uma võro, mulgi ni kihnu 
sõpruga kuuh käunu ni arotanu plaani, kas mi väikorahva’ 
ütehkuuh saasi’ ka midägi ar’ tetä’ ummi kiili hüäst. Eesti
maa kümme põliskiili ni rahvidõ organisatsiooni omma’ 
nüüd käe löönü ni andnu lubahusõ ütehkuuh saista’ mi kii
li iist. Edimätse aśana sai kokko lepütüs, õt Eesti valitsus 
piat ka vahtsõ rahvaloendusõ aigu üle lugõma Eesti põlis
kiili mõistja’, nii nigu tetti perämäne rahvaloendus. Tundus, 
õt tuu tahtminõ om täütümäh. Talsipühäde ringih Talinah 
Eesti valtsusõ liikmilõ häid jõulõ suuvmah kävveh olĺ  tuu 
meil kõigi ministritõga jutust. Õkvalt tuulaiga olĺ  ka’ Vaba
riigi valtsusõ istung ni meele kinnitedi, õt keeleküsimus 
pandas rahvaloendusõl üles ni seto keele mõistja’ loetas ka 
vahtsõ rahvaloendusõga üle.

Ku kuningas Peko saatsõ sõna, õt õga seto piat midä
gi uma kultuuri hääst esi’ tegemä, sis seto rahvas om tuud 
kuulda’ võtnu. Viimätsel opilasfirmadõ laadal Verskah olĺ  
hüä nätä’, õt veiga palĺo’ noorõ’ ettevõtligu’ inemisõ’ olli’ 
seto kaubamärgi viisil vai tõõsõl võtnu uma minifirma tege
mistõl toest. Olĺ  nätä’ palĺo seto rõivit, kiilt ni perimust. 
Kõõ parembast ettevõtmisõst tunnustõdi opilasfirma Seto 
KUKU, kinka veeganvurri’ sai’ viidüs ka Talinahe riigijuhele 
kingtüsest. A üte ilmadu ilosa ja sakõ raamadu – „Pühäse
nulgad“, om kokko saanu Puustusmaa Tiia. Tuu raamat 
olõi õnnõ kaemisõst, tuu om kodo viimisõst. Ait́umma sul
lõ, Tiia!

Õnnõst om seto rahva seeh palĺo inemisi, kiä’ andva’ tõis
tõlõ palĺo rohkõmp, ku nä esi’ arvugi saava’, ni õnnõst pan
das näid ka tähele. Nuu’ omma’ inemisõ’, kiä’ andva’ seto 
rahvalõ näo. Vabarna Anne preemiaga peeti aasta lõpuh 
meeleh Sarvõ Õiõt, Nurmõotsa Sulot ni Tsopatalo Heljut. 
TV3 säädse „Seitsmeste uhkus 2019“ nominendist Tammi
ku Maidi Maria. Avvu ni edenemist näile! Nä omma’ inemi
sõ’, kelle üle saa seto rahvas uhkõ olla’.

Edenemist ni saldmist meele!
JÄRVELILLI REIN, ülembsootska

NASSARI ELVI

Keväjä 2019 tulĺ  mullõ teleh
vonikõnõh Tartost. Helstäjäst 
olĺ  ülikooli LõunaEesti  keele 
ja kultuuri uurmiskeskusõ 
opmistüü kõrraldaja (koordi
naator) Saarõ Eva. Timä jutt 
nakaś pääle tuust, õt olõsi’ 
vaia kedägi, kiä piasi’ tuden
gidõlõ loengit seto eloolost. 
Tiidüsmagistri kraadiga muu
seumitüütäjä ja seto perimus
kultuuri uurjana arvaś min
no külälisoppõjoust sobivat. 
Eva olĺ  johtunu mõni aastak 
tagasi kullõma ütte mu kõnõ
lõmist LõunaEesti keskusõ 
ettekandõpääväl „ Muldhirrest 
kodolämmäni“ ja nii timäl 
tuu mõtõh tulĺ. Vaest olĺ  ka 
mõni soovtaja, tuud ma täp
selt tiiäi.

Võti perrämõtlõmisaigu 
ja ku Eva tagasi helist, arvs
si, õt ma võisi’ kõnõlda’ külh. 
Mu loengusarja päälkiräst sai 
„Setodõ elopaiga’, elähüs
ala’ ni perimuskultuur“.  Juttu 
tulĺ  Setomaa aoluust, küllist, 
taloehtüstest, tarõdõ vällä
nägemisõst ja tarõkraamist 
vanal aol, setokõisi pühist ja 
kumbist, seto vanakraamist 
muuseumõh, rahvarõivist, 
süümisõst ni söögestjoogõst 
täämbätsel ni vanal aol. 

Loengu’ sai’ peetü’ oktoob
rist poolõ novembrini, õga rii
de olĺ  iih Tartohe sõit. Ku ette
lugõmisõ’ (loengu’) läbi, saimi 
kokko ütitsõst arotlõmisõst vai 
seminaarist. Õt oppus olĺ  väl
lä hõigat ülikooli valikainõ
na ja tudengidõ tsiht olĺ  saia’ 
kats ainõpunkti, tulĺ  tetä’ ka 
arvõstustüü. Teema valik ja 
tüü esitüsvorm olĺ  vaba, maht 
olĺ  ette ant ja nõvvõ’, õt kirota’ 
tulõ määndsestki seto sünd
musõst vai perimuskultuuri 
määndsestki aśast.

Mu pikäaolidsõst Setomaaga 
köüdet uurmistüüst olĺ  nüüd 
kõvastõ kassu – loengidõ jaos 
olĺ  kogonõnu’ huvtavat arhii
vimaterjali, palĺo vanno pilte 
ni välitöiel küllist koŕat jut
ta. Eishindälgi olĺ  kasulik tuu 
materjali ülesotsminõülelu
gõminõ. Eiski Setomaa val
la arõngukava loiõ täämbät
sest elost ja eloolost paremba 
ülevaatõ saamisõst põh́aligult 
läbi. 

Mõnõh loenguh näütsi pil
te inämbä, tõõsõh vähämbä, 
mõnõh läts inämbüs aigu ar’ 
õnnõ jutu pääle. Ka küsümis
tõlõ tulĺ  vastada’. Nii tulĺ  kal
duda’ vaehtõpääl ka kõnõmi
sõlõ seto keelest, liinasetodõst 
ja leelost. Arvõsta’ tulĺ  ka tuu
ga, õt mu iih istõ’ veiga noorõ’ 
inemisõ’ – vaehtõpääl tulĺ  
ka seletä’ vallalõ sõnno, midä 
inämb ka kiräkeeleh tundai. 
Näütüsest sõna’ „kõõrnõ’“ vai 
„mäih“.

Üliopilasõ’ olli’ tubli’ 

Kokko võtt́ seto perimuskul
tuuri valikainõ loengist osa 15 
tudengit, kinkõst lõppu joudsõ 
14, mia om veiga hüä tulõmus. 
Olĺ  nii alostajit (bakalaurõusõ
tasõ), edesijoudnuid (magistri
tasõ), olĺ  ka üts doktorant. 

Tulĺ  vällä, õt 14st opjast 11 

olli’ seto juuriga, üts olĺ  võro
kõnõ ja ülejäänü’ kats olli’ 
seto kultuurist huvitõdu’. Hüä 
miil olĺ  tuust, õt parhillatsõl 
aol omma’ noorõ’ avastamah 
ummi seto juuri. Erialalidsõlt 
olĺ  pilt hüä kirriv: olĺ  aoluu, 
kirändüse ja kultuuritiidüse, 
eesti, soomõugri ja Skandi
naavia keelte ja keeletiidüse, 
loodustiidüse ja keskkonna 
kaitsmisõ, maatiidüse, usu
tiidüse, semiootika ja kultuu
ritiooria, eripedagoogika ni 
kogoni arstitiidüse üliopilaisi. 

Opjidõ hulgah oll ka üts 
tśura, loodustiidüse (bioloo
gia) ja elostigu kaitsmisõ eri
ala  tu deng Toomõoro Laur, kiä 
võtt́ hindäle tsihi arvõstus
tüüst ar’ oppi’ karmoškal 
mõnõ’ tandsuluu’. Uma arvõs
tustüü kand́  timä seminaaril 
kõigilõ ette. Õt pillimäng veiga 
höste vällä tulĺ, sis kutsõ tütri
gu’ tsõõri kargust kargamma ja 
muidki tandsa tandsma. Aka
deemilinõ olõminõ läts hulga 
tsäbärämbäst! 

Ku Saarõ Eva Lauri käest 
küüsse, kas timä om kohki 
muusigakoolih opnu, olĺ  pääle 
tśuralt vastusõ saamist kõigil 
imehtüs suur – koolih ülti, õt 
timäl olõi piä sukugi muusi
gaandi, õt tasoi hinnäst lau
lu vai pillimänguga vaivadagi! 
Pillimängu opmist olĺ  tä alos
tanu aastak tagasi Leima Mati
sõ käe all ja haŕotaminõ lätt 
edesi. Mis muud, ku tulõ ka 
kuningriigipääväle võistlõma 
minnä’, olĺ  mu arvaminõ.

Perimuskultuuri kursusõl 
olĺ  ka üts noorik, kiä saas vei
ga sagõhõhe kullõma tulla’ 
ja ma paksõ vällä tetä’ kotoh 
pikemb uurmistüü. Õt Siidi
sõsaril olĺ  tulõmah 25. sün
nüpäiv, sis ütli, õt võisi’ võt
ta’ uurmisõst tuu leelopargi. 
Aoluu erialal opja Küti Anže
lika olĺ  veiga tubli, käve mitu 
kõrda leelopargi proomõh, 
kõnõli vedosnika Haavalo Ilme 
ja lauljidõ Veesaare Anne ja 
Tillo Piretiga. Anželika kiro
tuist Siidisõsaridõst saa lukõ’ 

nüüd śoost aolehest, a timä 
pikemb uurmistüü lätt aval
damisõst LõunaEesti keele 
ja kultuuriuurmistõ tulõvaistõ 
kogomikku.

Õt ma jo kursusõ algusõh 
anni tiidä’, õt hinda umanäoli
si kirotuisi, minkõ’ olõi tettü’ 
õnnõ internetih löüdüvä per
rä, sis soovidi minnä’ raama
dukokko, arhiivi vai Eesti Rah
va Muuseummi. Eesti ja soo
mõugri kiili erialal opja Pandi 
Annika võtt́ soovtust kuulda’ 
– arvõstustüü põhinõsi Ees
ti Rahvaluulõ Arhiivist otsit 
materjalil. Hüä ja põh́alik kiro
tus viiristmispühäst Setomaal 
ilmus setokiilsenä śooh Seto
maa aoleheh.

Huvtav loomingulinõ 
kaehus üteh palĺosidõ piltega 
olĺ  Savigu Marisõlt ansamb
li Zetod ütitsilõ tegemisilõ. 
Kirot́, kuis timä piltnikuna 
kuulsalõ setodõ tśurapargi
lõ kujonduisi tekḱ, määndse’ 
märgi’ tekḱ ni määndse’ mõttõ’ 
säitsmeaastadsõ kuuhtüüga 
sündü’. Põh́alik tüü seto naa
se rahvarõivist olĺ  kirändü
se ja kultuuritiidüste tudengil 
Toome KarmenGertul, kiä om 
valmstanu uma noorõ iä joosul 
mito Eesti rahvarõivakomp
lekti. Timä pidä plaani tulõvi
kuh Viländi Kultuuriakadee
miahe käsitüüd opma minnä’. 
Lubasi mullõ, õt võtt kimmä
he määndsegi seto käsitüüga 
köüdet uurmisteema.

Palĺo kirotõdi ümbreütle
vit (referatiivseid) töid ja tuu 
tasõ olõnõsi tudõngi opmi
saastast – magistritasõmõ tüü’ 
olli’ põh́aligumba’ ja paremba’. 
Teemadõst olli’ valit seto usu
pühä’ (viiristminõ, suur ja väi
ko maaŕapäiv, päätnits), paast
minõ, tsässona’, kirmasõ’, seto 
ehte’ ja leelo. Huvitav olĺ  lukõ’ 
noortõ inemistõ mälestüiste 
üleskirotuisi ummilt vanaim
milt. Näütüsest kuis 1960ndi
tõl aastakil Vilo vallah kirmas
kil olti.

Seminaaril olĺ  tudengidõ 
ütinõ arotaminõ ja ummi 

tähelepanõkidõ välläütlemisõ’. 
Arvati, õt valikainõ teema’ olli’ 
huvtava’, a õnnõ aig võinu’ 
pikemb olla’. Arvati, õt murdõ
keele häöminõ om üleüldinõ 
ja õt seto kiil püüsüsi’, tulõsi’ 
imäl latsilõ lukõ’ unõjutta. Ku 
Eva üteĺ, õt järgmätsel semest
ril naatas ülikoolih opma seto 
kiilt, olĺ  mito nuid, kiä’ arvssi’, 
õt tahasi’ oppi’ külh. Hüä miil 
olĺ  mul tuust, õt mõnigi luba
si seto teema uurmisõga edesi 
minnä’. Õks elo näütäs, kas tuu 
ka nii om, a loodami. 

Noorõ inemisõ mõttõ’

Kirotusõ lõppu üte noorõ ine
misõ mõttõ’: Ka setoks ole-
mine on muutunud millekski 
auväärseks, isegi trendikaks. 
President kannab seto rahva-
rõivaid, Lenna Kuurmaa (pea-
voolu popartist!) laulab ülista-
valt „suvest Setomaal“ ja kogu 
Eesti teab peast Curly Stringsi 
„Kauges külas“ laulusõnu. Sel-
le kõigega paralleelis eksistee-
rib ometigi tuhandetel ekraani-
del ka teine, läbinisti modernne 
ja puhtalt „väliste“ mõjutuste-
ga maailm. Vana püsimajäämi-
seks tuleb seda muuta. Aga kui 
kaugele saab muutmisega min-
na, ilma et vana päriselt kaoks? 
Annan endale aru, et iga kord, 
kui visuaalis mõnd reeglit „mur-
ran“, lõhun midagi selles „päris“ 
pärimuskultuuris. Seetõttu suh-
tun oma töösse vastutusega ja 
loodan, et kihtide lisamine siiski 
rikastab, mitte ei lõhu kultuuri. 
Sest kuniks on austus ja ausust, 
meie omakultuur püsib.

Tehnä Kultuuriministeeri
umi seto kultuuriprogrammi 
loengukursusõ tugimisõ iist 
ja õt ülikooli suuv olĺ, õt kur
sus võisi’ edespitegi jakkuda’, 
sis loodami, õt programm ka 
edespite seto perimuskultuuri 
oppust toetas. 

Saarõ Eva sõnno perrä olĺ  
sääne, õnnõ seto ainõlitsõlõ 
(matriaalsele) perimuskultuu
rilõ keskendünü loengusari 
ülikoolih edimäist vuuri. 

Järvelilli Rein. Sundelli Harri pilt

Toomõoro Laur tõmbas seto pilliluku. Saarõ Eva pilt

Seto perimuskultuuri 
oppus Tarto Ülikoolih
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Värskas käivad sadama 
ja promenaadi ehitustööd

Kuni 7. veebruarini on 
avatud toetusskeem 
„Noored Setomaale“.

Toetusskeemi eesmärk on 
tagada peredele paremad elu
tingimused ning seeläbi toe
tada noorte Setomaale jää
mist ja tulemist, pidurdada 
noorte lahkumist Setomaalt, 
kindlustada piiriäärsete val
dade püsiasustus ning aidata 
kaasa Setomaa elanike arvu 
suurenemisele.

Taotlused tuleb esita
da elektronpostiga aadressil 
vald@setomaa.ee hiljemalt 
7. veebruariks. Käsipostiga 
saab esitada taotlused Seto
maa Vallavalitsuse kantseleis
se või valla teeninduspunkti
desse hiljemalt 7. veebruaril 
kell 16.30.

Toetusskeemist toetuse 
taotlemise aluseks on Maaelu
ministeeriumi 07.02.2019 
käskkiri nr 25 „Toetusskeem 
Noored Setomaale“, mille 
kohaselt saavad toetust taotle
da 21–40 aasta vanused isikud, 
kelle elukoht rahvastikuregist

ri andmetel taotluse esitamise 
tähtpäeva seisuga on Setomaa 
vald. Toetatakse toetusskee
mi nõuetele vastavate eluruu
mide ehitamisega kaasnevaid 
abikõlblikke kulusid, et tagada 
eluruumides paremad elutin
gimused, sh eluruumi üldehi
tustööd, elektritööd, hoone
siseste tehnosüsteemidega 
seotud tööd, küttesüsteemide 
ja küttekolletega seotud tööd 
(korterite puhul ainult korte
risisesed tööd). Eramute puhul 
toetatakse ka hooneväliste 
tehnovõrkudega seotud töid.

Maksimaalseks toetuse 
määraks ühe taotluse kohta on 
6670 eurot.

 
■ Lisainfo: Ulvi Oper, Setomaa 

valla arendusspetsialist; 
ulvi.oper@setomaa.ee

Setomaa Haldus OÜ teatab, et vastavalt ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) 

§ 142 Veeteenuse hinnaregulatsioon lg 2 
ja vastavalt Setomaa Vallavalitsuse korraldusele 

06.01.2020 nr 9 kehtivad 
alates 1.04.2020. a Setomaa Haldus OÜ 

teeninduspiirkonnas alljärgnevad 
vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

Tasu tarbitud vee eest: 
1,66 eur/m3 ilma käibemaksuta;

 1,99 eur/m3 koos käibemaksuga.
Tasu heitvee ärajuhtimise eest: 

1,41 eur/m3 ilma käibemaksuta;
 1,69 eur/m3 koos käibemaksuga.

Tasu heitvee ärajuhtimise eest 
mahuga kuus rohkem kui 1700 m3:

1,25 eur/m3 ilma käibemaksuta;
1,50 eur/m3 koos käibemaksuga.

OÜ Setomaa Haldus juhatus

5. detsembril 2019 said 
alguse Värska sadama 
rekonstrueerimise 
ja promenaadi 
väljaehitamise tööd. 

Ehitustööd teostatakse 
EestiVene piiriülese koos
tööprogrammi 2014–2020 
rahastatavast ühisprojektist 
„Majanduslikult jätkusuutlik 
ja keskkonnasäästlik Peipsi 
järve piirkond 2“. 

Projekti raames lammuta

takse olemasolev reovee üle
pumpamisjaam; ehitatak
se endine telefonikeskjaam 
ümber sadama teenindushoo
neks; ehitatakse välja erinevad 
tehnovõrgud, nt veevarustus, 
kanalisatsioon, kütusemahuti, 
elekter; ehitatakse autopark
la, slipp, ujuv sadamakai ning 
kaks ujuvkaid paatidele.

Setomaa valla vahendi
test ehitatakse välja Värska 
promenaad 290 meetri pik
kuse raja ulatuses ning kaks 
vaateplatvormi.

Värska sadama ja prome
naadi ala on projekteerinud 
Inseneribüroo Urmas Nugin 
OÜ, ehitustöid teostab OÜ Jaa
gor Grupp ning omanikujä
relevalvet AS Infragate Eesti. 

Ehitustööd kestavad 12 kuud 
ning maksumus on 773 062 
eurot.
■ Lisainfo: majandusspetsialist 

Lauri Saar, tel 520 4526, e-post 
lauri.saar@setomaa.ee.

Setomaa Muuseumid alustab seoses hooajanäitusega „Lapsepõlv 
Setomaal“ mälestuste, fotode, mänguasjade ja muude 

lapsepõlvega seonduvate esemete kogumist. 
Kontakt: marili@setomuuseum.ee, tel 5341 1998; tiiukunst@

gmail.com, tel 5656 6898 või info@setomuuseum.ee.

MEREMÄEL ON ÜÜRILE ANDA KORTEREID.
Lisainfo Setomaa Vallavalitsuse haldusjuhilt tel 5629 3444.

Setomaa Vallavalitsus 
on välja kuulutanud 
kandidaatide esitamise 
Setomaa valla teenete- 
medaliga, Setomaa valla 
aukirjaga ja Setomaa 
valla tänukirjaga 
tunnustamiseks.

Setomaa valla teenetemedal 
antakse üksikisikule eesmärgi
ga avaldada tunnustust suure 
panuse andmise eest Setomaa 
valla arengusse. Teenetemedal 
antakse reeglina Setomaa val
la kodanikele, erandina võib 
teenetemedali anda ka ini
mestele väljastpoolt Setomaa 
valda, kellel on Setomaa valla 
ees olulisi teeneid. Nimi ava
likustatakse ja kantakse valla 
auraamatusse.

Setomaa valla aukirjaga
tunnustatakse erinevate vald
kondade aasta parimaid. 
Aukirja andmise eesmärk on 
väärtustada ning avaldada 

avalikku tunnustust igal aas
tal üksikisikutele ja/või juriidi
listele isikutele, kes oma töö
alase või ühiskondliku tege
vusega on silma paistnud val
la arendamisel, tõstnud valla 
mainet või toonud paikkon
nale tuntust. Aukirja võib väl
ja anda mistahes valdkonnas. 
Aukirjale võib esitada peale 
üksikisikute ja juriidiliste isi
kute ka inimeste gruppe/kol
lektiive ja seltsinguid. Aukir
jaga tunnustatakse reeglina 
Setomaa valla inimesi, gruppe/
kollektiive, juriidilisi isikuid, 
kuid erandina võib aukirjaga 
tunnustamiseks esitada ka ini
mesi, gruppe/kollektiive, jurii

dilisi isikuid väljastpoolt Seto
maa valda, kellel on Setomaa 
valla ees olulisi teeneid.

Setomaa valla tänukiri
on Setomaa valla autasu, mis 
antakse üksikisikule, juriidili
sele isikule, grupile või kollek
tiivile vallapoolse tänuaval
dusena. Tänukirjaga tunnus
tatakse nii Setomaa valla kui 
ka väljastpoolt Setomaa valda 
üksikisikut, juriidilist isikut, 
gruppi või kollektiivi, kellel 
on Setomaa valla ees olulisi 
teeneid.

Tänukirjaga avaldatakse 
Setomaa valla poolset tänu:

1) mistahes valdkonnas 

tegutsevatele inimestele, kes 
on oma töös saavutanud sil
mapaistvaid tulemusi või kes 
on kohusetundlikult täitnud 
oma tööülesandeid, saavuta
des kõrge kvalifikatsiooni ning 
autoriteedi oma ala spetsialis
tide hulgas, või nende inimes
te juubelitähtpäevade ja ame
tist lahkumise puhul;

2) Setomaa valla haridus, 
kultuuri ja spordivaldkonnas 
tegutsevatele aktivistidele, 
isetegevuslastele, sportlastele 
ja kolmandas sektoris tegutse
vatele inimestele eduka esine
mise eest võistlustel, konkurs
sidel, suursündmustel ning 
Setomaa valla suursündmuste 
eduka korraldamise eest;

3) ettevõtjatele ning valla 
hallatavatele asutustele koos
töö eest, aastapäeva tähista
misel vms;

4) teistele füüsilistele kui ka 
juriidilistele isikutele mitme
suguse Setomaa vallale kasu 
ja/või tunnustust toonud tege
vuse eest.

Setomaa vallavalitsus ootab 
kandidaate tunnustamiseks

Pane tähele!
■ Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2020.
■ Kandidaadid esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, 

Värska alevik, Setomaa vald, 64001, Võru maakond 
või e-posti teel vald@setomaa.ee. 

■ Kandidaatide tunnustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud aktusel 21.02.2020 kell 13.00 Värska Kultuurimajas.

Koostööprojekti käigus rekonstrueeritakse Värska sadam ja ehitatakse promenaad. Foto: Setomaa vallavalitsus

Toetuse taotlemiseks 
kohustuslikud lisadokumendid
■ Projekti eelarve (taotlusvormi lisa 1). 
■ Omafinantseeringut tõendavad dokumendid (allkirjastatud 

garantiikiri taotlejalt).
■ Taotleja CV.
■ Motivatsioonikiri (sealhulgas taotleja plaanid seoses Setomaaga 

järgneva viie aasta jooksul).
■ Vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate 

tööde teostajale on seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised 
olema esitatud vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui 
võrreldavaid hinnapakkumisi pole võimalik esitada, tuleb esitada 
vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.

■ Ehitusluba või ehitusteatis, (juhul kui teostatavad tööd seda 
eeldavad; võib esitada ka pärast kohaliku omavalitsuse otsuse 
tegemist). 

■ Ehitusprojekt (sõltuvalt sellest, kas tööde teostamiseks on vaja 
ehitusluba või ehitusteatis).

Avatud on toetusskeem 
„Noored Setomaale“
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■ Kuulati Mikitamäe Kooli 
informatsiooni direktor 
Karin Sontsilt.

■ Kuulati Meremäe Kooli 
informatsiooni direktor 
Fee Tammelt.

■ Juhatuse liige Ago Keir 
andis ülevaate OÜ Setomaa 
Haldus tegevusest. 

■ Lõpetati Setomaa valla 
2020. aasta eelarve 
esimene lugemine ja 

määrati eelarve eelnõusse 
muudatusettepanekute 
tegemiseks tähtajaks 15. 
jaanuar 2020.

■ Kehtestati õpetajate ja 
huviringide juhendajate 

töötasustamise alused. 
■ Muudeti Setomaa 

Vallavolikogu 23.11.2017 
määrust nr 3 „Setomaa 
Vallavalitsuse  
palgajuhend“.

Setomaa Vallavolikogu 
istung 19.12.2019 Värskas

Aastanumber on tänaseks vahetunud ja kõik suuremad 
peod samuti peetud. Aastavahetus tuli üle valla matka
dega ja kindlasti rõõmsas meeleolus. Jõulude ja talsipü
hade ajal oli jõuluvanal kingikott pungil ja loodan, et ei 
olnud Setomaal inimest, kelle juurde jõuluvana ei jõud
nud. Jõulud on alati see aeg, kus tuleb näha enda ümber 
naabreid, tuttavaid, abivajajaid ja meenutada neid, kes 
puhkavad mulla all. Jõulude ajal surnuaias liikudes ja 
nähes küünlamerd, veendusin selles, et me enda esi
vanemaid ja juuri, kust me pärit oleme, ei ole unustatud.

Koos aastanumbri muutumisega on menetluses ka 
valla eelarve. Kuna elanike arv meil siiski väheneb, siis 
tulubaasi tõusu maksude ja riigipoolse tasandusfondi 
osas oodata ei ole ja sellepärast on eelarve koostami
ne üsna keeruline. Vallas on ootused suured erineva
te investeeringute ja tegevuste osas. Püüame vallava
litsusega neid tegevusi ellu viia ja uusi algatada, kuid 
kindlasti on siin ka kodanikuaktiivsust vaja. Palkade 
osas arvestame me kindlasti õpetajate miinimumpal
ga nõuetega, mis laienevad ka meie vallas huvitegevu
se ning lasteaedade õpetajatele. Samuti on planeeritud 
miinimumpalga tõus, mis kergitab ka kõikidel teistel 
töötajatel 40 euro võrra palkasid.

Uuendusena alustab meil jaanuaris uus allasutus 
Setomaa Noorsootöö Keskus, mis koondab valla noor
tekeskused ühise mütsi alla ja sellega suureneb ka 
Mikitamäe piirkonna noorsootöötaja koormus täisko
hani. Loodan noorsootööspetsialistidelt ühist hooand
mist noortega tegelemisel ja huvitavaid üritusi ning 
ettevõtmisi.

Noortele suunatud toetusmeetmed on Setomaal jät
kuvalt toimimas ja käib „Noored Setomaale“ taotluste 
vastuvõtmine veebruari alguseni. Siin loodame noorte 
aktiivsusele ja vallal on ainult rõõm teid aidata.

Samuti soovitan noortel silma peal hoida KaguEesti 
spetsialistide toetusmeetmel, kus samuti on võimalik 
toetust küsida oma kodu korrastamiseks.

Rääkides valla sümbolitest, siis on üsna tõenäoli
ne, et volikogu saab jaanuaris kinnitada Setomaa valla 
vapi. Samuti ootame vallavalitsusse tunnustamist vää
rivate inimeste nimesid, et vabariigi aastapäeval neid 
inimesi pidulikult tänada.

RAUL KUDRE, Setomaa vallavanem

MEELIKE KRUUSAMÄE

Miks sa jälle jonnid? Mis sul 
viga on? Ära käitu nii halvasti! 
Sa pead minu sõna kuulama! 
Ilmselt on selliseid väljendeid 
iga lapsevanem kasutanud. 
Ja seetõttu, et oma last/lap
si korrale kutsuda. Aga miks 
tuleb jonn ja trots lapse sisse, 
mis ajendab teda vastupidiselt 
vanema soovile käituma? 

Need ja hulga muid küsimu
si said minu jaoks oluliselt sel
gemaks, kui osalesin Värskas 
toimunud vanemlusprogram
mis „Imelised aastad“. Koolita
jateks olid võrratud Iiris Tagen 
ja Katrin Kadastik, kelle juhen
damisel koos kaaslastega sai 
septembrist detsembrini igal 
esmaspäeval Värska Lasteaia 
ruumides ennast täiendamas 
käidud. 

Üldiselt on programm suu
natud 2–8aastaste laste kas
vatamisele, kuid õpitut võib 
ka vanemate laste osas kasu
tada. Kohe alguses oli selge, 
et koolitusele tulnud osale
jad tahavad oma lapsele pare
mad vanemad olla, mõista ja 
aru saada, mida väike inimene 
tunneb ja mis tema käitumiste 
taga võiks peituda. 

Programm on piltlikult 
püramiidi abil lahti kirjuta
tud. Alustasime kõige alumi
sest osas ehk vundamendist, 
seal oli teemaks lapse juhitud 
mäng. Oluline on iga päev oma 
lapsega mängida, nii et tema 
ise juhib mängu ja vanem teeb 
kaasa vastavalt lapse korral
dustele. Lihtne võte, aga toi
mib suurepäraselt, mõlemal 
osapoolel on hea ja tore olla. 
Mulle meeldis väga see, et 
igale teemale järgnes nädala
ne harjutamise aeg. Kui uuel 
esmaspäeval kokku saime, 
vahetasime muljeid, et kuidas 
eelmisel korral õpitud teadmi
sed praktikas töötasid. Nii läk
sime igal nädalal mööda püra
miidi tipu poole. Väga hea oli 

kuulda teiste vanemate taga
sisidet ja mõtteid, see andis 
tunde, et ma pole lapse kas
vatamise muredega üksi, kõi
gil tuleb raskemaid päevi ette. 
Ja nii läks nädalast nädalasse, 
uued teemad, uued ideed, mida 
kodus kasutada ja proovida. 

Tunnistan ausalt, et sain 
peale paarikolme nädalat 
oma lapsega hoopis suure
maks sõbraks, kui senini olin 
olnud. Väike laps ei tea tih
ti oma käitumise põhjust, ei 
oska sellele nime anda. Selle
pärast on vanema kohus talle 
seletada tundeid ja emotsioo
ne, neid rahulikus keskkonnas 
koos läbi mängida ja nende üle 
arutleda. 

Lapsevanemaks olemine 
on ööpäevaringne töö

Igapäevane aeg lapsega, koos 
mängimine ja erinevate tege
vuste tegemine annab lapsele 
tohutult enesekindlust ja tead
mise, et tal on kodus hea ning 

turvaline, temast hoolitakse. 
Samuti on väga oluline lapse 
jutu ja  mõtete ärakuulamine. 
See kõik on vanemale igapäe
vane töö, sest lapsevanemaks 
olemine ongi ju täiskoormuse
ga töö, ööpäevaringselt. 

Programm õpetas mulle ka 
seda, kuidas seda tööd tehes 
iseendaks jääda ja oma tass 
ikka pigem täis hoida – siis on 
lapsega oluliselt lihtsam toi
metada. Vanemaks olemine on 
minu arvates pidev õppimine 
ja enesetäiendamine, see väi
ke inimene mu kõrval on just
kui peegel. Iga päev peegeldab 
mulle seda, milline ma olen – 
kui mul on paha tuju ja olen 
pinges, on laps ka virilam. Kui 
olen rahulik ja puhanud, saab 
laps sellestki aru ja poeb kais
su, et mõnusalt koos näiteks 
raamatut lugeda. Seega, iga 
päev pean iseennast jälgima ja 
kontrollima, et olla oma lap
sele parimaks eeskujuks, sest 
just vanem on see, kelle jär
gi laps oma käitumismustreid 

sättima hakkab.
Olulisi teemasid, mida sel

les programmis arutatakse, on 
kõvasti rohkem, kui siia kir
ja jõuan panna. Seega, kellel 
vähegi võimalik, palun minge 
sellele koolitusele. Ja siinkohal 
soovitan ma soojalt program
mis osalemist kõigile neile, kes 
väikese lapse/laste kasvatami
sega kokku puutuvad (vanava
nemad, lähedasemad sugula
sed, lasteaiatöötajad). 

Nii tore, et meie grupis oli 
ka kolm isa, neid oleks või
nud muidugi rohkem olla, sest 
perekonnas on lapse kasvata
mine meeskonnatöö. 

Soovin tänada vallavalitsust, 
kes selle programmi meieni 
aitas tuua, tänan juhendajaid 
ja muidugi oma kaaskursusla
si. Koos läbitud teemad, mured 
ja rõõmud andsid emotsio
naalselt nii palju juurde. 

Siinkohal tahangi välja 
tuua mõne meie grupikaasla
se mõtted koolitusel osalemi
se kohta:

Kasvatamise osas peab iga 
vanem endale otsa vaatama 
ja suureks abiks ongi koolitus 
„Imelised aastad“. Kõik saavad 
abi, kuidas olla hea lapsevanem, 
vastused oma küsimustele ja 
reaalselt probleemide üle koos 
teiste vanematega ja koolitaja-
tega arutleda.

Lapsevanemaks olemine on 
igapäevane töö ja nagu töö 
osas ikka, ennast tuleb pidevalt 
täiendada ja uusi oskusi oman-
dada. Lõpuks on see ju lapse-
vanema vastutada, mida ja mis 
oskusi ta oma lapsele eluks kaa-
sa annab.

Osalesin koolitusel, et olla 
parem lapsevanem. Andis tead-
mise, kuidas olla parem lapse-
vanem/inimene, ning juhised, 
kuidas sinna jõuda.

Koolitus andis juurde prak-
tilisi oskusi nii lapsevanemana 
kui ka inimesena üldiselt. Hea 
oli turvalises keskkonnas uusi 
asju läbi proovida ja sarnaseid 
muresid ning rõõme jagada.

Setomaa Vallavalitsus annab 
teada, et alates 1. jaanuarist 
2020 on Setomaa Hooldeko
du kohamaks 695 eurot kuus 
ja voodikoha hind kliendi 
hooldekodust eemalviibimise 
ajal (sh kodu ja lähisugulaste 
külastamine ning haiglaravil 
viibimine) 14 eurot ööpäev.

Vallavalitsus on kehtesta
nud ka uue Setomaa Kultuuri
keskuse poolt osutatavate tee
nuste ja piletite hinnakirja:

Värska Kultuurimaja
■ suure saali rent – 15,00 

eurot/üks tund;
■ väikese saali rent – 12,00 

eurot/üks tund;
■ mõlema saali kasutus koos 

abiruumidega – 20,00 eurot/
üks tund;

■ helitehnika rent – 50,00 
eurot/ööpäev;

Obinitsa Külakeskus
■ sauna külastamine – 2,0 

eurot/üks kord;

■ perepilet (4–5 inimest) – 
8,00 eurot/üks kord;

■ jõusaali ja võimla 
külastamine – 1,50 eurot/ 
üks kord;

■ kümne korra (kokku 10 
korda) pilet – 10,00 eurot; 

■ jõusaali külastamine/
kasutamine on tasuta kuni 
18aastastele noortele, kelle 
elukohaks rahvastikuregistri 
andmetel on märgitud 
Setomaa vald;

■ spordisaali (võimla) 
kasutamine kuni 12 tundi – 
10,00 eurot/üks tund;

■ spordisaali (võimla) 
kasutamine 13–24 tundi 
ja enam – 50,00 eurot/
tööpäev;

■ spordisaali (võimla) 
kasutamine treeninguteks 
Setomaa valla elanikele 
– tasuta;

■ söögisaali kasutamine 
kütteperioodil (01. oktoober 

kuni 30. aprill) 45,00 eurot/
ööpäev või 3,00 eurot/üks 
tund;

■ söögisaali kasutamine 
suveperioodil (01. mai kuni 
30. september) 37,00 eurot/
ööpäev või 2,00 eurot/üks 
tund;

Lüübnitsa Külakeskus
■ saali kasutamine – 13,00 

eurot/üks tund;
■ kogu maja kasutus – 20,00 

eurot / üks tund.

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ 
aitab vanemal oma last mõista

Pane tähele!
■ Setomaa vallavalitsusel on kavas Tervise Arengu Instituudile uuel 

taotlusperioodil taas esitada projektitaotlus, et läbi viia „Imeliste 
aastate“ uus koolitus.

■ Kui taotlus saab rahastuse suhtes positiivse vastuse, saame teha 
järgmise koolitusgrupi. Osalema on oodatud kõik 2–8-aastaste 
laste vanemad, kes soovivad täiendada oma oskusi ja teadmisi 
lastekasvatuse alal. Tulemus on eriti mõjus, kui koolitusel osalevad 
lapse mõlemad vanemad või siis on ühe lapsevanema kaaslaseks 
näiteks lapsega tihedalt suhtlev vanavanem.

■ Koolituse toimumise aeg oleks augusti keskpaik kuni detsembri 
keskpaik. Grupp saab kokku nädalas ühel õhtul umbes kaheks 
tunniks, 16 järjestikust nädalat. Oma 2–8-aastased lapsed saab 
kaasa võtta, tagatud on lastehoid, samuti on olemas kerge 
toitlustus nii lastele kui vanematele.

■ Planeeritav koolitus viiakse seekord läbi Meremäel, osalema on 
oodatud lapsevanemad Setomaa kõikidest piirkondadest.

■ Osalejate jaoks on koolitus, lastehoid ja toitlustus tasuta.

■ Taotluse rahastamisel edastame koolituse kohta konkreetse info 
valla kodulehel jm infokandjatel.

■ Huvi korral võib lisainfot küsida: sotsiaalpedagoog Karmen 
Kartsepp, karmen.liping@setomaa.ee, tel 53321871; 
lastekaitsespetsialist Riina Siigart, riina.siigart@setomaa.ee, 
tel 56293440.

Setomaa Vallavalitsus annab teada hindade muutumisest
Oluline lisainfo
■ Setomaa valla hallatavatele 

asutustele, vallas 
registreeritud mitte- 
tulundusühingutele ja vallas 
tegutsevatele seltsingutele 
ning kollektiividele on 
Setomaa Kultuurikeskuse 
ruumide kasutamine tasuta.

■ Setomaa Kultuurikeskusel 
on võimalus rakendada 
kokkuleppehinda.
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Nukitsa konkurss on Eesti 
 Lastekirjanduse Keskuse kor
raldatav lugejaküsitlus, kus 
kahe viimase aasta ilmunud 
lastekirjandust saavad hinnata 
lapsed ise. Konkursi eesmärk 
on populariseerida raamatuid 
ja lugemist ning tunnusta
da lasteraamatute autoreid ja 
kirjastajaid. 

Laste häälte põhjal selgi
tatakse välja populaarseim 
lastekirjanik ja lasteraama
tukunstnik. Nukitsa konkur
si pidulik lõpetamine toimub 
4. aprillil Eesti Lastekirjandu
se Keskuses, kus tunnustatak
se laste lemmikuid. Konkursi 
võitjad – laste lemmikkirjanik 
ja kunstnik – saavad auhin
naks pronksist Nukitsa kuju 
ja kolm edukamat ka rahalise 
preemia.

Traditsiooni kohaselt kutsu
takse konkursi lõpetamisele 70 
hääletuses osalenud last, kes 
valitakse välja loosi teel. Hää
letusest võivad osa võtta kuni 

13aastased põhikooliõpilased 
ja koolieelikud alates 6. elu
aastast. Hääletada saab kuni 
20. veebruarini meie vallas 
Meremäe, Mikitamäe ja Värs
ka raamatukogudes või ehää
letades aadressil https://www.
elk.ee/?page_id=9081.

Sel aastal saab valida oma 
lemmiku saja raamatu hul
gast. Nendega saab tutvuda 
ja lugemiseks koju laenutada 

kodule lähemas raamatuko
gus. Varasematel aastatel on 
laste lemmikautoriteks olnud 
mitmel korral kirjanikud And
rus Kivirähk ja Ilmar Tomusk 
ning aastate jooksul on popu
laarseim kunstnik olnud Heiki 
Ernits. Eelmisest, XIV Nukitsa 
konkursist võttis osa 6396 last. 

Ootame lapsi raamatu
kogudesse oma lemmikraama
tut valima!

INGRIT KALA
projektijuht

Parim kingitus, mida me kelle
legi anda saame, on meie aeg. 
Projekti „Pärimuslikel tradit
sioonidel tuginev ettevõtlus
õpe Setomaa koolides“ vedaja
na on mul siiralt hea meel, et 
Setomaa käsitöömeistrid leid
sid aega ja tahtmist anda oma 
oskusi edasi koolinoortele. 

Iga käsitöömeistri aeg võiks 
kuluda ka tootmisele või uute 
turundusnippide väljamõtle
misele, kuid 2019. aasta sügis
perioodil said 18 Setomaa koo
linoort laiendada oma silma
ringi ja omandada praktiliselt 
traditsioonilisi käsitööosku
si meie meistrite juures. Suur 
tänu, Raivo Jänesmägi, Mar
je Linnus, Evar Riitsaar, Heini 
Siilik, Margit Mehilane.

Mida siis tehti? Mikitamäe 
kooli viis poissi õppisid Vello 

Jüriöö initsiatiivil sepp Rai
vo Jänesmäe juures sepatööd. 
Esmalt rääkis Raivo sepatöö 
ajaloost, näitas vanade meist
rite ja enda töid. Pärast töö
riistade ja ohutustehnika tut
vustust algas sepikojas tõsine 
töö. Vanametallist valmistati 
„Lehenagi“. Töö käigus harju
tati erinevaid metallitöö võt
teid: teraviku, lehekuju sepis
tamine; kinnituskoha vormi
mine ümarpea haamriga; lehe 
mustri löömine meisliga ja 
kinnituskoha puurimine. Vaja
likud oskused mida omanda
ti, on materjali mõõtmine ja 
mõõtu raiumine, raua venita
mine), painutamine ja sobi
va kuju andmine ning muidu
gi viimistlemine (terasharjaga 
puhastamine). Oi kui põnev! 
Kellel tekkis huvi, siis usun, et 
Raivo on nõus sepatööoskusi 
teistelegi näitama.

Meremäe kooli kaks õpi
last otsustasid meister Margit 

Mehilase juhendamisel val
mistada omale seto hamed. 
Tööde valmimisele aitas kaa
sa see, et Gerd Palok oli poiste 
hame kaeluse tikandiga hak
kama saanud juba eelmisel 
aastal ja Margit Ausma naiste 
hame varrukad olid vanavane
matel kootud. Gerd ja Margit 
said oskusi mõõtude võtmi
seks, õmblemiseks, viimistlu
seks, ka arutamiseks. Lapsed 
said suurepäraselt hamede 
valmistamisega hakkama.

Värska kooli kolm tüdru
kut huvitusid seto tikandist. 
Pärast mustri ja tikkimisriide 
valimist kanti muster riidele ja 
meister Marje Linnuse juhen
damisel valmisid kasttikandis 
tööproovid.

Värskas muuseumis restau
raatorina töötav Heini Sii
lik otsustas poistele  õpetada 
õlilaterna restaureerimist. 
Pärast laterna lahtivõtmist 
sai kolmest poisist igaüks 

omale ülesanded. Vajalik oli 
laterna seisukoha hindami
ne, laterna detailideks lahti
võtmine, detailide keetmine 
elektrolüüsis, seejärel detai
lide lihvimine, klaasi puhas
tamine ning kõige lõpus õliga 
viimistlemine.

Evar Riitsaare juhendamisel 
tegid Meremäe kooli viis poissi 
sissejuhatuse metallehistöös
se. Esmalt tutvuti ajalooliste 
vanade ehetega ning seejärel 
viidi läbi kavandite ideekon
kurss. Õpiti metallile punslite
ga mustrite löömist ja ketilüli
de valmistamist.

Projekt aitas igati kaasa koo
lides ettevõtlusõppe praktili
semaks muutmisel. Seto Käsi
tüü Kogo omakorda loodab 
saada järelkasvu traditsiooni
lise käsitöö edasikandmisel.

Setomaa vallavalitsuse esi
tatud projekti toetati Euroo
pa Liidu struktuurivahenditest 
Innove kaudu.

Kutsume teid taas juunis Seto
maale Värska metsade vahele 
2020. aasta Seto Folgile ja II 
Seto tantsupeole!

Laululava ja Setomaa 
Muuse umide Värska talu-
muuseumi karjakopli valluta
vad 26. ja 27. juuniks äge
dad folgiartistid nii meilt kui 
mujalt. Kontsertide kõrvalt 
jagub tegemist nii suurtele 
kui väikestele, folgiline saab 
osa mitmekesisest matka, 
töötubade, laste ala ja kont
sertprogrammist. Hilisõhtutel 
avab uksed vana söökla, kus 
pidulisi ootab juba legendaar
seks kujunenud söökladisko. 
Seto Folk algab 26. juunil kell 
17, väravad avatakse kell 16.

II Seto tantsupidu toimub 
Seto Folgi teisel päeval ja 
pakub võimalust leida piiri
naabrite tantsudes, riietuses ja 
peokombestikus nii sarnasusi 
kui erinevusi. Eelolev tantsu
pidu on laiendanud piire – 
lisaks setodele, seto tantsude
le ja riietele saab seekord näha 
ka lähinaabrite pärimustantse, 

rahvarõivaid ja pidutsemis
kombeid. Osalema on kutsu
tud kõik need, kes on setode 
jaoks piirinaabrid – Vastselii
na kihelkond ja Räpina kihel
kond; Petserimaa, VanaIrbos
ka ja Pihkva; Läti Aluksne piir
kond. Tantsupeo pealavastaja 
on Piret TormKriis, muusika
juht Evelin Leima. Vastseliina 
tantse kureerib Inga Leelanss 
ja Räpina omi Hele Aia.

II Seto tandsopido „Kagoh 
kuĺatasõ’“ (II Seto tantsupidu 
„Vaat kus pidutsevad“) toimub 
Setomaa Muuseumide Värska 
talumuuseumi õuel 27. juunil 
algusega kell 18.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja 
kandidaatide esitamise 

Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale.
Preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri 

ja keele edasikandmise eest 
läbi uusloomingu ja uustöötluse kaudu. 

Välja antakse kaks 500 euro suurust preemiat:
seto pärimuskultuuri töötluse eest 

ja  setokeelse uusloomingulise kirjutise eest.
Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemia laureaadid 

avalikustatakse ja kantakse valla auraamatusse.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2020. 

Kirjalikus ettepanekus tuleb välja tuua: 
1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
2) seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö lühikirjeldus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, 
Pikk 12, Värska alevik, 64001, Võru maakond 

või e-posti teel vald@setomaa.ee.
Hilana Taarka preemiate üleandmine toimub 

20. märtsil 2020 Luikjärve talus Tobrova külas.
Preemiate väljaandmist toetavad Kultuuriministeerium 

ja Setomaa Vallavalitsus.

Meremäe Kooli 5. ja 6.  klassi 
õpilased annavad  põgusa 
ülevaate oma jaanuarikuu 
tegemistest

   
Kirikuskäik
7. jaanuaril, talsipühil, läksi
me terve kooliga Obinitsa kiri
kusse. Kuna osa lastest polnud 
kunagi kirikus jumalateenis
tusel käinud, oli neile ka see 
uudiseks, et poisid seisid kiri
kus paremal ja tüdrukud vasa
kul pool. Kuulasime laule, vaa
tasime, kuidas jagati Kristuse 
verd („jummalarm“) ja risti
ti vett. Osa lastest ostsid ka 
küünlad ja panid põlema tee
nistuse ajal, nagu täiskasva
nudki. Kirikusolijad käisid ris
tile „suud andmas“ (nagu siin
kandis öeldakse) ja said teed ja 
kirikuleiba. Kui vesi ära ristiti, 

pritsiti sellega ka rahvast, see 
pidi tervist tooma. Pärast tee
nistust sai igaüks ristivett juua 
ja koju kaasa võtta. Lastele 
anti ka kommi, õpetajad said 
ka raamatud Jeesuse elu kohta.

Jaanika Vähi, 6. klass

Kinos- ja uisutamaskäik
14. jaanuaril, mis on siinkan
dis uusaasta, sõitsime Tartu 
Lõunakeskusse kinno ja uisu
tama. Koolis oli sel päeval üks 
tund ning siis asusime sõit
ma. Bussis oli 4.–8. klass, kaa
sas huvijuht Päivi ja õpetajad. 
Kõigepealt läksime uisutama, 
meil olid oma või noortekes
kuse sobivad uisud kaasas, nii 
et keegi ei pidanud laenutama. 
Uisutund kestis 45 minutit, see 
oli mu esimene uisutamine. 
Kahjuks läks aeg nii ruttu ja 

oligi aeg minna kinno vaata
ma muusikali „Cats“. Filmis oli 
väga palju muusikat ja tantsu, 
muidugi kasse ka. Pärast kino 
saime endale ka midagi osta. 
See ebatavaline koolipäev 
meeldis mulle väga.

Ksenija Bõdanova, 5. klass

Maailmakoristuspäeva kontsert
16. jaanuaril toimus Mere
mäe Kooli loosiga võidetud 
Maailmakoristuspäeva kont
sert LõunaAntsu talu tööko
jas. Kõigepealt esinesid Mere
mäe ja Värska kooli tantsijad. 
Esimene staar, kes esines, oli 
Kristel Aaslaid, teisena tuli 
lavale NOËP.

Viimasena astus üles Nub
lu, kes suutis rahva maruli
selt kaasa elama panna. Sai
me kõik, kes koristuspäeval 

osalesid, postrid esinejate 
autogrammidega, meid kutsu
ti lavale. Pärast saime ka pil
ti teha kõigi staaridega. Peol 
oli ühe euro kohvik, kuhu me 
ise olime küpsetanud muffi
neid, teinud võileibu ja muud 
maitsvat.

Olime Eesti Televisiooni 
„Ringvaate“ saate otseeetris, 
reporteri Mart Normeti küsi
mustele vastasid direktor Fee 
Tamm ja 7. klassi õpilane Vero
nika Sitnik.

See oli fantastiline kontsert, 
heade esinejate ja kuskil 200 
kuulajaga. Seda enam, et meie 
kool ei ole kunagi midagi sel
list loosiga võitnud!

Pilleriin Palok, 6. klass.

Õpilaste mõtted kogus kokku 
õpetaja Evi Kambrimäe.

Seto folk ja tantsupidu 
tulevad taas!

Piletiinfo
■ Seto Folgi passid ning 

II Seto tantsupeo piletid 
on müügil Piletilevis. 

■ Setomaa inimesel 
on soodne võimalus 
pilet soetada Setomaa 
Turismiinfost ning Värska 
ja Obinitsa Muuseumist.

Setomaal tehti algust 
meister-selli õppega

Jaanuarikuu tegevused Meremäe koolis

Setomaa valla 
raamatukogude 
lahtiolekuajad
■ Mikitamäe raamatukogu 
E, T, N 9–16; K 10–18; R 9–15
Direktor: Kaiu Suurmann, 
tel 795 4335
■ Obinitsa raamatukogu
E, K, R 9–15.30; T, N 9–17.30
Direktor: Tiina Lillmaa, 
tel 785 4140
■ Meremäe raamatukogu
E, T, K, N, R 8–15.30
Lütä laenutuspunkt
E, N 8.45–13.45; T 9–18
Direktor: Anni Lahe, 
tel 785 6634
■ Saatse raamatukogu
E, T, K N, R 10–16
Direktor: Linda Allas, 
tel 796 4335
■ Värska raamatukogu 
1. septembrist 31. maini
E, T, K, R 10–17; N 12–19; 
L 10–12
1. juunist 31. augustini
E, T, K, R 12–17; N 12–18
Direktor: Eha Kütt, 
tel: 5343 6664

Algas XV Nukitsa konkurss
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Äsja lõppenud aasta eelvii
masel päeval sõitsid jalgpalli
klubi Värska pallivõlurid pea
linna Eesti Jalgpalliliidu kor
raldatavale aastalõputurniiri
le. Teadsime, et turniir tuleb 
raske, sest vastasteks olid 
vanad tuttavad rahvaliiga hoo
ajast. Pikast reisist toibunud, 
sammusime väljakule. 

Esimeseks vastaseks oli 
Rumori Calcio II. Tasavägises 
ja jõulises mängus suutsime 
minimaalse väravate arvuga 
võidu võtta ehk 1:0 oli tõsiasi. 
Teine mäng Mulgiga sarnanes 
eelmisele, kuid seekord jäi sei
suks 2:0 meie kasuks. Kolman
das mängus leppisime 1:1 viiki 
Elva Seikluspargiga. Järgnesid 
viimased kaks alagrupimän
gu, mis olid samas ka otsusta
vad, mis positsioonil alagru
pis lõpetame. Niisiis tuli järg

mistes mängudes rinda pista 
BayeRM ja Valge Poni trahte
riga. Mängud olid jällegi ras
ked ja võitluslikud, kuid suut
sime need enda kasuks pööra
ta ning mõlemast tuli 2:1 võit. 
Seega saime alagrupist võit

jatena edasi ning poolfinaalis 
oli vastaseks Aalagrupi teise 
koha meeskond Team Helm. 
Pingelises mängus, kus mõt
ted on üha enam võidu peal, 
suutsime lüüa kolm vastuse
ta väravat ning koht finaalis 

oli olemas. Finaalis tuli vasta
seks alagrupist juba tuttav FC 
BayeRM, keda eelnevalt olime 
alistanud 2:1. Finaalis tegime 
vigade paranduse ning seekord 
endale lüüa ei lasknud, kuid 
ise sahistasime kahel korral 
vastaste väravavõrku. VÕIT!

Tõestasime veel kord, et oli
me Rahvaliiga Btasandi võitu 
väärt.

Meie mängijad Kevin Hal
lop ja Randy Suurmann said 
teenitult ka parima mängija ja 
parima väravavahi tiitli. Kiitus 
ka teistele mängijatele ja tänu 
neile, kes kaasa elasid.

Koosseis: Kevin Hallop, 
Randy Suurmann, Alar Alve, 
Sander Järvemägi, Andres Aru
ots, Krismar Hinno, Karel Hin
no, Oliver Jõgeva, KarelSan
der Kljuzin ja Oliver Lillestik.

JK VÄRSKA

Värska hambaravikabinet avatud

E–R 9–16
Helista meile!
Tel 711 4400
Pikk 30, Värska

• Hambakaariese ennetus ja ravi
• Juurekanali ravi
• Igemete ravi
• Suukirurgia
• Proteesimine
• Soodapesu
• Pärlipesu
• Hammaste valgendamine
• Hambakaunistused
• Erakorraline hambaravi
  kabineti lahtioleku aegadel

Eesti Haigekassa lepingupartner

■  Lisainfot huviringide kohta saab 
noorsootoo.keskus@setomaa.ee  
või telefonil +372 517 1796.

■  Jooksvate sündmuste ja tegevuste 
kohta leiab infot ka Facebooki lehelt 
Setomaa Noorsootöö.

■  Värska, Meremäe ja Mikitamäe noorte- 
keskused liideti kokku üheks asutuseks 
Setomaa Noorsootöö Keskuseks. 
Keskuse eesmärk on noorte huvidest ja 

vajadustest lähtuvalt luua Setomaa valla 
7–26-aastastele noortele tingimused, sh 
keskkond ja võimalused mitteformaalseks 
õppeks, vaba aja sisustamiseks, huvi- 
tegevusega tegelemiseks ning korraldada 
noorsootööd Setomaa valla üldharidus- 
koolides, sh juhtida ja koordineerida 
huviringide tööd. Keskuse koosseisu 
kuuluvad Värska noortekeskus, Mikitamäe 
noortekeskus, Meremäe noortekeskus, 

Obinitsa noortetuba ja Värska ekstreem- 
park.

■  Setomaa valla noortekeskused on 
avatud noorsootöö meetodil tegutsevad 
noorsootööasutused. Avatud noorsootöös 
tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel 
või koos noortega. Noorsootöötaja roll on 
olla mentoriks ja luua positiivne keskkond, 
mille tõttu noor tunneb, et on juba täna 
kogukonna jaoks oluline.

RING AEG KOHT JUHENDAJA
Lastetants E ja K kell 14.15 Värska kooli väike saal Triinu Arund
Showtants E kell 16, K kell 15 Värska kooli väike saal Triinu Arund
Tänavatants R kell 15 Värska kooli väike saal Emilia Roose
Korvpall E kell 16 I–V, kell 17 VI–XII klass;

R kell 15 I–V klass, kell 16 VI–XII klass
Värska kooli võimla Olver Kaljuvee

Jalgpall N kell 17.30 ja kokkuleppel juhendajaga Värska kooli võimla Krismar Hinno
Võrkpall N kell 19 ja P kell 16 Värska kooli võimla Einar Raudkepp
Orienteerumine T kell 16.15; N kell 15 II–XII klass Värska kooli võimla Rein Zaitsev
Parkuur K kell 15 nooremad, kell 16 vanemad Värska kooli võimla Sergei Vertepov
Ujumine K kell 17 algajad, kell 17.45 edasijõudnud Värska veekeskus Kurmet Karsna
Draamaring E kell 15 I–V klass Värska noortekeskus Kelly Kittus
Multimeedia kokkuleppel juhendajaga Värska noortekeskus Triinu Kotov
DJ ring kokkuleppel juhendajaga R kell 15 Värska noortekeskus Raiki Mets
Robootika R kell 14 Värska kooli arvutiklass Toivo Kadarpik
Mudilaskoor T ja R kell 12.20 I–V klass Värska kooli muusikaklass Galina Viskar
Ansambel K kell 13.15 Värska kooli muusikaklass Galina Viskar
Ajalooring kokkuleppel juhendajaga Värska kooli ajalooklass Helena Elgindy
Omakultuuriring K 13.15 I–XII klass Värska kooli käsitööklass Maret Vabarna
Kunstiring T ja R 12.20 I–XII klass Värska kooli kunstiõpetuse klass Piret Ziugand
Arvutiõpetus E kell 15.30 Mikitamäe noortekeskus Marko Sandermat
Muusikaring E kell 14.40 I–IX klass Mikitamäe kool Eva Sulaoja
Mudilaskoor T kell 13.15 I–IV klass Mikitamäe kool Eva Sulaoja
Spordiring K kell 13.15 I–V klass, kell 14.10 VI–IX klass Mikitamäe kool Annika Sirendi

Tööõpetus-ja tehnoloogiaring E kell 14.10 I–IX klass Mikitamäe kool Avo Aia
Keelepesa E 14.10 I–IX klass Mikitamäe kool Maila Hainsoo
Seto kodulugu K 14.10 I–IX klass Mikitamäe kool Vello Jüriöö
Kunstiring N 14.10 I–IX klass Mikitamäe kool Piret Ziugand
Jalgrattaring kokkuleppel juhendajaga Mikitamäe kool Helmut Koplimets
Robootika R kell 14.10 I–VI klass Mikitamäe kool Külli Kajasalu
Eluring N kell 15 Mikitamäe noortekeskus Triinu Arund
Kunstiring E kell 14.10 I–IX klass Meremäe kool Maiden Paljak
Puutööring T kell 13.15 I–V klass Meremäe kool Evar Riitsaar
3K klubi K kell 13.20 I–V klass Meremäe kool Sigre Andreson
Tekstiiliring K kell 14.20 IV–V klass Meremäe kool Sigre Andreson
Inglise keele ring N kell 13.20 I–II klass Meremäe kool Ioannis Hrysicos
Arvutiring N kell 13.20 Meremäe kool Kevin Lumik
Showtants T kell 16 ja kokkuleppel juhendajaga Meremäe kool Triinu Arund
Vene keele ring T kokkuleppel juhendajaga Meremäe kool Galina Ostroverhova
Spordiring 1 kord nädalas kokkuleppel juhendajaga Meremäe kool Ioannis Hrysicos
Liikumisring 1 kord nädalas kokkuleppel juhendajaga Meremäe kool Rein Tarros
Nüüdistants T kell 16 Meremäe kool Egne Oinus
Kokandusring 2 korda kuus kokkuleppel juhendajaga Meremäe noortekeskus Päivi Kahusk
Seiklusring kokkuleppel juhendajaga Meremäe noortekeskus Päivi Kahusk
Tehnikamaailm kokkuleppel juhendajaga Meremäe noortekeskus Päivi Kahusk

Rahandusministeerium ja AB Artes Terrae OÜ kutsuvad huvilisi 
4. veebruaril kell 10 Värska kultuurikeskuse väikesesse saali 

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede 
kalda- ja veealade kasutamise uuringu kavandi tutvustamisele.

Uuring analüüsib kogu piirkonda puudutavaid väljakutseid ning 
pakub välja ettepanekuid muudatusteks. Uuringu eesmärk on 

saada terviklik ülevaade Peipsi piirkonna veega seotud tegevustest 
ja maakasutusest. Täpsemalt puudutab uuring sadamaid, 

paadikanaleid, puhkekohti, supluskohti, üleujutusalasid, rüsijää 
probleemi, roostiku levimist jm küsimusi. Uuringus prognoositakse 
muuhulgas paadikasutajate arvu tulevikus. Uuring hõlmab üheksat 

omavalitsust Alutaguse vallast põhjas kuni Setomaa vallani 
lõunas, samuti Tartu linna ja valdu Emajõe ääres. Uuringul on 
kaks erinevat täpsusastet: järveäärsetes valdades tähistatakse 
maakasutus joonistel sümboliga ja Tartu linnas kui tihedamal 
asustusalal määratakse maakasutus täpsemalt maa-alaliselt.

Setomaa vallas teeb uuring ettepanekuid huvisadamate kohta, 
paadikanalite käsitlemise, ehituskeeluvööndi vähendamise 
ja supluskohtade kohta üldplaneeringus, üleujutusaladega 

arvestamise ja süvendustööde planeerimise kohta.

Setomaa Noorsootöö Keskus 
otsib oma meeskonda 

NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI
Tööülesanded:
■ noorsootöö korraldamine ja läbiviimine Setomaa  vallas;
■ noorte ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine;
■ noorsootöö projektide läbiviimine;
■ noorsootööalase info kogumine ja haldamine;
■ noortega kontakti ja dialoogi loomine;
■ laagrite ja töömalevate korraldamine koos meeskonnaga;
■ noorteinfo vahendamine;
■ ringijuhtide töö organiseerimine ja õpilasesinduste tegevuste 

organiseerimine.

Nõudmised kandidaatidele:
■ noortega vahetult tegutsemise kogemus;
■ valmisolek töötada noortele sobival ajal;
■ hea pingetaluvus, organiseerimisvõime;
■ kõrgharidus või selle omandamine;
■ eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus 

kesktasemel;
■ B-kategooria juhiloa omamine;
■ positiivne ellusuhtumine ja initsiatiiv.

Omalt poolt pakume:
■ võimalusi eneseteostamiseks;
■ erialaseid koolitusi;
■ puhkust 35 päeva;
■ töötasu alates 900 eurost (bruto) kalendrikuus;
■ tööle asumise aeg: 25. veebruar 2020.

Kandideerimise tähtaeg: 2. veebruar 2020.

CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata e-posti 
aadressile: noorsootoo.keskus@setomaa.ee

Huvitegevus ja huvi- 
ringid Setomaa vallas

Jalgpalliklubi Värska edukas aastalõputurniir

Aastalõputurniiri võitnud Värska jalgpallimeeskond.  Foto: EJL
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Setomaa om eestläisi 
jaost peris tunt ja põnnõv 
kotus. Erinevä’ uuringu’ 
omma’ näüdänü’, õt 
väiga’ suur jago Eesti 
turistest ḱ au Setomaal 
mitu kõrda – tuu 
tähendäs, õt näile om 
miildünü’ ja nä tahtva’ 
vahtsõst tagasi tulla’. 
A vällämaal tiiä-äi 
väiga’ kiäki’ Setomaad. 
Ummõhtõ siih näid ḱau 
ja näile miildüs! MTÜ 
Setomaa Turism iihotsah 
Priksi Eliniga’ tege 
kõvastõ tüüd tuu jaost, 
õt Setomaa saasi’ ka’ 
kavvõbidõh kotussidõh 
tiidä’ ja tutvast. 

KÜLVIGU HELEN

Kuvvamuudu läts turismiaas
tak 2019 üte giidi silmi läbi? 
Ma tii väiko ülekaehusõ terä
väbält miilde jäänü’ tüüaas
tagast, päämätselt vällämaa
la isiga’. Hüä palĺo’ küläli
sõ’ tulli’ Setomaalõ Setomaa 
Turismi vahetaltusõl, a hul
ga oll ka’ nuid, kiä’ eis’ minnu 
netiabarusõst üles löüdse’. 

Kõgõ hulluba’ välläkutsõ’: kõgõ 
keerulitsõp om filmjidõga’. Sa 
võit arvada’, õt midä nä taht
va’, kokko säädä’ hüä kava, 
kõgõ huvtavaba’ kokkosaami
sõ’, a sis käänetäs kõik pääpää
le. Kõgõ uma ilo ja haluga’. Nii 
õt kõgõ „hulluba“ proomilõ
pandmisõ avvunime saa Briti 
Travel XP seltskund, kinkõga’ 
olt päiv tekit mullõ kindlähe 
mano mõnõgi’ halli hiusõ, a 
pakk ka’ teräväppi läbielämisi 
hüäh mõttõh! Erica ja Marco, 
tsärre Itaalia paar, kiä britte 
reisisaadõht vidi, olli’ väiga’ 
energilitsõ’ ja vahva’ inemi
sõ’. Jo bussih Tartost Setomaa
lõ sõitõh nä tahtsõ’ seto leelot 
oppi’ ja nii mi sis sõidigi’, laul
dõh jo hummogu kellä katsast 
pääle. Vai vähäbält pruumõh, 
selle õt tuu olõõs näile liht
sa. Tõistmuudu keerolinõ om 
suuri gruppõ vastavõtminõ. A 
mi saa ka’ tuuga’ kõrda: jo kol
madat aastakka järest tõi Tal
linn Summer School uma rah
vusvahelidsõ tudengiseltskun
na katõpäävätsele Setomaa 
reisile. Õgal aastagal ümbre 
80 tudengi üle ilma. Kõrda
piteh kõrralduslik pähkme – 
kats bussi, kats giidi ja põh́alik 
vidämisõ kõrraldus. Mullõ om 
tuu suur avvuasi ja hüämiil, 
õt õks ja jäl’ valitas tsihtkotu

sõs Setomaa ja tuusama läbi
tett kava. Säänest seltskunda 
valtsõda’ olõõi lihtsa, a tuu, 
õt õgal aastagal jal’ samma 
kotusõhe tahetas tulla’, tões
tas tuud, õt mi olõ Setomaal 
näide võõrustamisõga’ höste 
kõrda saanu’.

Kõgõ inäp süämehe lännü’ külä-
lisõ’: sündsä paar Catharine ja 
Wayne Kanadast, kiä’ edimält 
kirodi’, õt tahtva’ nätä’, kuvva
muudu tetäs kodoolt (ja tuud 
mi Raali Aini man ka’ tei!), 
a peräst tull vällä, õt mehe 
vanavanõba’ omma’ seto’. Ku 
mi näidega’ Setomaalõ joudsõ, 
sis ma sai tiidä’ Wayne'i perre 
luu, mia om ka’ Setomaa ine
misi lugu. Kõgõ võimsap oll 
nätä’, kuvvamuudu Setomaal 
kehtis ütelüs „veri om paksõp 

ku vesi“ – nii ku selges sai, õt 
Wayne om Setomaalt peri ja õt 
ka’ nimmepiteh om timä liin 
ar’ tunda’ ja tutva, kattõ õga
sagamanõ häbü ja külälisist 
sai’ kõrraga’ uma’. Uma veri, 
uma sugu. Väiga’ hüä oll üteh 
Wayne'i ja Catharinega’ ḱavvu’ 
küläh Lepasilla perrel Karisilla 
küläh – Lepasilla Toivo ja Way
ne'i vanaesä’ olli’ vele’.

Kindlahe om ka’ lehelugõ
jidõ siäh nuid, kiä’ omma’ Way
ne'i sugulasõ’. Timä vanaesä 
Trofim Hutt (1890-1955) oll 
peri VäikoRõsna küläst, suu
rõst perrest ja oll uma perre 
kõgõ noorõp lats. Tuul aol – 
inne I ilmasõta – lätsi’ palĺo’ 
Setomaalt ar’ muialõ parebat 
ello otsma. Innekõkkõ min
ti muidogi’ Siberähe, tuud tei’ 
ka’ mõnõ’ Trofimi sõsarõ’ ja 

vele’. Aabramsi Vahur, kiä’ avit 
Huttõ pereht uuri’, avast, õt 
Trofim võidsõ olla’ edimäne, 
kiä emigreeru nii kavvõndõhe 
lääne poolõ, Kanadahe. Tä läts 
Eestist ar’ arvada’ 1911. aasta
gal. Trofimil õnnahtu keerolit
sõ kirävaihtusõga’ saia’ hindä
le Eesti Vabariigi pass ja 1923. 
aastagal tull tä siiä’ tagasi ütel 
prostal põhjusõl: naist võt
ma. Tä tahtsõ tüütegijät seto 
naist – säänestmuudu kõnõ
lõs perekunna perimüs. Naase 
Uljana (sündü 1904, esänime 
perrä Helemets, kiräh ka’ ku 
Hellemets) löüdse tä Verhulit
sa küläst ja nä laulatõdi 1923. 
a juulih Verska kerkoh, peräst 
tuud lätsi’ ütehkuuh Kanada
he. Kanadah sündü kol’ last: 
Albert, Salme ja Aireen (täks 
edimält Irina vai Irene). Trofim 
oll kõva tüümiis, tekk hindäle 
Kanadah kõrdapiteh ja eduka 
saekaatri.

Kõgõ inäp võõrustõt ja tund-
maopit rahvus: jaapanlasõ’! 
Tuuh tsihih sai śool aastagal 
kõvastõ tüüd tettüs. Ma käve 
kats kõrda Jaapanih. Jaapanla
sõ’ omma’ tulnu’ ja  tulõva’. Vii
mätsel aol kõgõ inäp küü sütäs: 
„Kas jaapanlasõ’ sis nakasõ’ 
tulõma?“  Jaapanlasõ’ omma’ 
väiga’ hüä’ külälisõ’:  sündsä’, 
tiidätahtja’, tśuut vaest naiiv- 
sõ’, samah  ettekaeja’, umma
muudu entusiastligu’, sõbrali
gu’. Näid huvtas Setomaa luu
dus ja setokõisi kultuur, väiga’ 
näpotüü, tuu om näile vahtsõ
nõ, a om ka’ hulga ütitsit juuni. 

Jaapanlaisi tulõkus – tuu 
jaost, õt näile meelüsi’ ja õt 
nä jääsi’ ḱauma – om vaia kõi
gi Setomaa turismiette võtjidõ 
ja aamõtnikõ ütist pingutust. 
Jaapanlasõ’ tulõõi siiä’ mu’ 
peräst õga ka’ üte muusi umi 
vai söögikotusõ peräst. Nä 
tulõva’ siiä’ saama tävvelikku 
läbielämist. Jaapanlaisi jaost 
piat teenus olõma kõikaig üte
hüä, nä tahtva’, õt aost ja luba
huisist peetäs kinni, ja tahtva’ 
süvvä’ täpselt tuud, midä näi
le om lubat. Tuuiist tahtva’ nä 
väiga’ palĺo üteh osta’: ilosat 
näpotüüd, söögisuvõniire jms. 
A no’ pangõ’ tähele: tuu jaost, 
õt jaapanlanõ tahasi’ asja osta’, 
piat tuu olõma ilosahe kujun
dõt ja pakit. Nägemisõ puul 
om väiga’ tähtsä! Ja parep olõs 
panda’ asi väikobihe pakkõ, õt 
kõik saasi’ osta’ samasäänest 
asja. Ma olõ tähele pandnu’, õt 
nä ostva’ väiga’ hüä meelega’ 
üteh mett. Kah́os meil säntsit 
miituutjit, kiä’ ilostõ pakõnda
sõ’ mett müügi jaost, parhil
la’ olõkii. Kindlahe pias väl
lä märkmä silmäle ilosa’ kaia’ 

müügikotusõ’ – tuu om sama 
tähtsä ku kaup eis’.

Kõgõ suurõp avastus hindäst: 
mullõ meelüs ḱavvu’! Augus
tih juhtu EestiLäti ütispro
jekti Forest Trail (Mõtsa ḱaugi-
raa’) ḱaugih üteh Läti esi
matkaja Juris Smalinskisega’ 
müüdä Setomaad ḱauma ja 
tuu jääs elos aos miilde! Ma 
käve katõ pääväga’ pia 50 km 
ja oll tunnõh, õt tahasi’ viil ja 
viil. Ma looda, õt śool aastagal 
märgitäs maaha mõtsa ḱaugi
tii, mia nakas pääle Riiast, lätt 
läbi Haani ja Setomaa müüdä 
Peipsi viirt Alutagosõni väl
lä ja säält Eesti põh́aranni
kut müüdä Talinahe. Ja sis 
ma tahasi’ kindlahe ka’ ummi 
külälisi sinnä’ viiä’. Ḱaumi
nõ om teraapilinõ, tarvili
nõ, parralt rassõ ja näet ümb
retsõõri inäbät ku bussi vai 
massinaaknõst. 

Kõgõ ilosap luudus: tuu sama 
ḱaugi aigu avastõt Mustuja 
mõhnastik. Ma olõ sääl innegi’ 
ḱaunu’, a juhusligult, päämät
selt massina, bussiga’. Jala om 
hoops tõõnõ asi. Mustuja om, 
ma arva, kõgõ ilosap augustih. 
Nuu’ kanarigunõmmõ’, paloh
kamättä’, suujärve’, pedäjä
mõtsa’, nuu’ lätsi’ süämehe.

Kõgõ parep süük: rassõ ja eiski’ 
petüs om midägi’ erälde vällä 
tuvva’, kõõ saa õgal puul väi
ga’ höste süvvä’, a ma õks sor
di śookõrd üte vällä. Tuu om 
Taarka Tarõ pernaase Rieka 
tett pliini’. Muidogi’ oll tuu
gi’ kõrd kõtt väiga’ tühi, a nuu’ 
pliini’ läääi mul meelest õga 
mu külälisõl.

Kokkovõtõh: miiliköütvit külä
lisi om hulga ja õgalt puult. 
Huvtav oll õgal puul sõidõlda’ 
Lätist peri japanofiili Ugisega’, 
kiä om Jaapanih ḱaunu’ umbõs 
18 kõrda, a olõõs kõrdagi’ 
Vinnemaalõ joudnu’; timä 
naas kiuhkma, ku mi sõidi läbi 
Saatse saapa.

Kõõ om hüä laulda’ uma 
armsa Mokornulga  kooriga’, 
kiä sagõhõhe Obinitsa mu 
külälisi jaost laulma tulõ. Nä 
omma’ naase’, kinkalõ saa 
kindla olla’, õt nä peo ḱauma 
tõmbasõ’! Mullõ väiga’ meelüs 
kaia’ rõivilõpandmist Obinit
sa muusiumih, selle õt kunagi’ 
tiiääi ette, mäntsest ineminõ 
muutus seto rõivih. Om olnu’ 
hämmästävvi transformat
sioonõ! Suur teno Sarvõ Õiõlõ, 
kiä mõist kõõ rõivilõsäädmi
sõst tetä’ elämüse ja ka’ kõgõ 
keerolitsõba’ külälisõ’ osa
valt uma sõrmõ ümbre kään

tä’. Kõik Setomaa söögikotu
sõ’ – Taarka Tarõ, Maagõ kõnõ, 
Inara Vanavalgõ Kohvitarõ ja 
Tsäimaja – om paknu’ mee
lestminemäldä’ läbielämisi 
mullõ ja mu külälisilõ – ait́um
ma! Süämest teno ka’ kõigi
lõ Setomaa muusiumidõlõ ja 
nuidõ inemisilõ. 

Ma kõõ ooda huviga’ paku-
trüki opitarrõ Seto ateljeega
leriih: tuu om kotus, koh ine
misi loomõalgõ lätt vallalõ ja 
sünnüse’ imeilosa’, imestämä 
pandva’ ja 100% originaalsõ’ 
teosõ’. Suur teno Üllele ja Eva
rilõ! Kõgõ inäp külästet tśas
son om Serga tśasson – tuu 
olõõi õnnõ tuu peräst, õt tä 
om mu arvatõh kõgõ ilosap ja 
kododsõp tśasson Setomaal, 
a innekõkkõ tuu pernaase 
peräst. Liinamäe Eevi lihtsalt 
naglotas uma süämelämmüse, 
hüä kõnõlõmisõ ja külälislah
kusõga’ kõigi külälisi süäme’ 
Serga tśassona külge. Ja mui
dogi’ Hüdsi Silver VanaJüri 
seebikuast – ku veid́ogi’ aigu 
om, sis ma sõida kõõ külälisi
ga’ timä mant läbi, ja päämät
selt timä hindä peräst, seebi’ 
olõõi kõgõ tähtsäbägi’. Seebi
koda om muidogi’ sääne kotus, 
minkõst külälisõ’ mõistaai 
eiski’ midägi’ uuta’, a peräst 
saaai näid säält kuvvagimuu
du ar’. 

Ma olõ ummi külälisiga’ sõit
nu’ Seto Line laivaga’ Lämmi
järve pääl, olõ ḱaunu’ räätsiga’ 
suu pääl ja jämehidõ tsõõrõga’ 
jalgrattidõga’ talvitsõl külätiil, 
Verska talomuusiumih maad 
kaibnu’ ja aida tennü’. Ma olõ 
mitu kõrda sannah ḱaunu’ ja 
umajago handśat joonu’, ḱau
nu’ õgah kerkoh ja mõnõhki’ 
tśassonah, olõ välläummõlust 
tennü’, pilotanu’ ja pailu 
polmnu’, laulnu’, tandsnu’ ja 
liisnalt palĺo söönü’. Olõ kul
lõlnu’ külälisi jutta näide  elost, 
tüüst, perrist ja latsist, olõ 
kõnõlnu’ uma latsõiäst nõuko
godõ ao tingimuisih, uma per
rest ja latsist, olõ saanu’ väiga’ 
hulga vahtsit sõpru ja opnu’ 
tundma õgasagamatsi inim
tüüpe. Ja tuuperäst śoo tüü 
mullõ meelüski’: ma ḱau uma 
külälisiga’ vannu sõpru man 
ja saa samal aol vahtsit sõpru. 
Ait́umma kõigilõ, kiä’ avitasõ’ 
mul mu unistuisi tüüd tetä’!

Taadõpoolõkaeminõ 
üte Setomaa giidi tüüaastagalõ

KAUKSI ÜLLE

16. jaanuaril joudsõgi  kätte 
tuu päiv, ku Meremäe koo
li ja ümbretsõõri nuuri nakaś 
kiskma kontserdilõ. Nimelt 
olĺ  Meremäe kuul osa  võtnu 
Maailmakoristuspääväst ja üts 
kuul pidi auhinnas saama 

kontserdi. Nublu tunnist́, õt 
timä ollgi tuu, kiä tõmmaś 
Meremäe koolilõ õnnõpileti. 

LõunaAntsu talo tüükuast 
aeti traktori’ vällä tuulõ kätte 
ja lasti noorõ’ ja verinoorõ’ sis
se, viimätsil vanõmba’ ka üteh. 
Valguskiire’ pilisivä’ ja vehkli
va’ suuril ekraanõl, leti takah 
müüdi Meremäe kooli nuuri 

söögitegijidõ gurmeesüüke. 
Haŕotõdi helü tegemist ja 

võeti üles „Ringvaatõ“ jaos 
tervitüs. 

Tandsuga esinesi’ lämmis
tüses Meremäe ja Verska kooli 
tandsutütrigu’.

Kristel Aaslaid tulĺ   suurõ 
klaasist viipudelaga, koh 
päävä norm seeh, õt pidänüs 

ostma päävä joosul plastmas
sist rikastõt vai rikut vett. 
Hoogsa rütmiga kõiguti üteh. 
NOËP pand́  auru mano, väi
komba’ ja suurõmba’ tulli’ 
lavalõ lähembähe. 

Ku viil Nublu uma päävä
prille, kapuutsiga dressikaga 
ja nudimütsüga lavalõ loivaś, 
nõssi kisa taivani. Nublu paksõ 

üte laulu man mikrofoni rah
va sekkä, õt kiäki üteh laulasi’. 
Blumi Janeli lätski lava pääle ja 
lauĺ  kimmä dueti maaha. Täv
velik artist. Nublu, päältkaeja’, 
kõik olli’ rõõmsalt elevil. 

Ja laulõtigi tõõnõkõrd „Goo
rod Narva“ („Für Oksana“) 
ütehkuuh ar’. Ni Nublu loivaś 
tagasi esinejidõ sulgu, nigu 

midägi õs olnuki’ vaihõpääl. 
Sis jaati ilmakraamjilõ väl

lä plakati’ artiste nimmiga ja 
kõik lubasiva’ õga aasta jal’ 
ilma puhtambast kraami’. Tetti 
pilte ja latsõ’ saiva’ säädä’ hin
näst kodo poolõ. 

Mõnõ’ artisti’ viidi seto san
na ka, a tuu om jo külä ja 
salajutt.

Nublu, NOËP ja Kristel Aaslaid esini’ Meremäel

Külvigu Helen. Eräkogo pildi’

Jaapani-Eesti sõprusühingu liikmõ’ Setomaal 2019. a suvõl.

Külvigu Helen 
sotsiaalmeediah
■ Facebook 

Setomaa Tour Guide Helen
■ Instagram 

setomaa_tourguide_helen
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SARVÕ ÕIÕ
Seto Leelotarko kogo vedosnik

Ma tervidä ja tehnä teid kõi
ki, õt mi kõigi ütine seto leelo 
panti 30. septembril 2009 Abu 
Dhabih valitsuisivaihõlit
sõ UNESCO vaimsõ kultuuri
perändi kaitsõ komitee puult 
UNESCO vaimsõ kultuuripe
rändi esindüsnimekirja. Seto 
leelot om tähele pant ja täht
säst peet, mi olõ uma leeloga’ 
no’ 10 aastakka nimistüh olnu’.

Õt UNESCO vaimsõ kultuu
riperändi nimistühe saia’, tuu 
jaost omma’ kõik leelopargi’ 
tüüd tennü’, laulu eloh hoit
nu’, meeleh pidänü’ ja uma 
olõmisõga’ üteh avitanu’. 
2006. aastagast pääle olõmi 
Hõrna Aarega’ ḱaunu’ leelo
parkõga’ kõnõlõmah ja Tali
nah UNESCO kontorih aro
tamah nuidõga’, kiä’ panni’ 
kokko paprõ’, mäntse’ saadõti 
UNESCO vaimsõ kultuuripe
rändi kaitsõ komiteehe. 

Seto leelo vai laul om seto 
kultuuri üts jago, midä või
va’ kõik laulta’, a setokõisi 
jaost pias tä olõma õks umah 
süämeh, olõma tähtsä ja või
si’ tunda’, õt laulu om inäp 
vaia ku õnnõ lava pääl laulmi
sõ jaost. Laul püsüs eloh läbi 
lauljidõ, läbi lauljidõ mõttidõ 
ja tundmisi. Seto leeloga’ saat 
latsi kasvata’ ja seto kiilt opa
da’ ja elotarkuisi edesi anda’. 
Ku’ muido om tśuuda seto kee
leh kõnõlda’, julgaai, häben
delet, sis laultõh saat tuud 
tetä’, sis kiäki’ kaeei võõrildõ 
ja tõisi lauljidõga’ om julgõ ja 
hüä seto keeleh lauluhelüga’ 
laulta’.

Õgasuvinõ Seto Kunigriik 
om üts leeloparkõ kokkosaa
misõ kotus ja ku eis’ mõistaai 
vai olõõi iso iist võtta’, sis võit 
pia õga laulupargi mano sais

tada’ ja saat olla’ kas laulja vai 
kullõja leelohelü seeh. Ka’ kul
lõldõh jääse’ laulu’ miilde ja sis 
olõt üts leelolaulu edesihoitja. 

Kõgõ prostap ja lihtsap kee
le ja lauluopminõ om laulu 
seeh olõminõ. Tuuperäst võt
kõki’ latsi, nuuri hindäga’ üteh 
laulma. Kõik leelopargi’ saa
ai vai tahaai latsi hindä han
nah vitä’, selle õt latsiga’ om 
tõistmuudu huul ja vaiv ja ka’ 
nä saaai, mõistaai säänest 
hellü tetä’ ku suurõ’ inõmisõ’. 
Kiä’ tahtva’ olla’ korgõlt hin
nat leelopark, sis ilma latsil
da’ tulõ laulminõ puhtabalt 
ja parebahe vällä. Hüä om, ku 
om õkkamuudu ja kõigildõ 
laulmist.

Ku nakat kokko arvamma, 
sis leeloparkõ om hüä hulga, 
om õgal puul lajah, a õks või
si’ näid viil inäbä olla’, võisi’ 
olla’ nii hulga, õt saakii inäp 
arvu, õt omma’ nä leelopargi’ 
vai olõõi, õt õgal puul laulõ
tas, piakii mäntsegi’ leelopar
gi nime all laulma.

Leelokoori’ omma’ väi
ga’ lajah ilma piteh ja mi saa 
harvakutti kokko. Päämätselt 
vaest kõgõ inäbä ütstõõsõ sün
nüpäivi aigu ja suvitsõl aol kir
masõl vai kohki’ kinkõgi’ puul 
kost́mah. Leelokoori’ omma’ 
ku leeloküläkese’ uma elo ja 
mõttidõga’. Kõik mi taha tiidä’, 
õt kuis tõisil lätt ja vaehtõpääl 
om tunnõ, õt om vaia arota’ 

tuud, mia om süämepääl. 
Keväjätseh jaoh, maikuuh 

om plaan teid kõiki kokko hõi
gada’ leelokonverendsile, õt 
kuuh tähistä’ kümmend aas
takka UNESCOh olõmist ja 
kõnõlda’, õt kuis sääne tähtsä 
üleilma kintüskiri om mõo
nu’ ja kuvvamuudu võisi’ ede
si minnä’ ja midä võisi’ tuu 
man tähele panda’. Kindlahe 
kõnõldas seto keele oppami
sõst, opmisõst, kirotamisõst ja 
seto kultuurist laebalt, haridu
sõst, sinnä’ ḱau näpotüü, rõi
va’, süük, pido’, paastu’, kirma
sõ’, kunigriik, leelopäävä’, seto 
folk ja nii edesi. Ku kinkõlgi’ 
halgahas päähä mõttit, midä 
tahasi’ kõrraga’ vällä üldä’ ja 
arota’, sis võit helstä’, kirota’, 
kohki’ kokko saia’, küllä tul
la’. Mi kõik olõ tugõvaba’, midä 
inäbä meid om ja midä inäp mi 
kuuh ütte rata piteh lää ja ütte 
tiid ḱau.

* * *
Lõpõtusõst mõni rida tuust, 

midä seto naase’ omma’ arva
nu’ umast laulust ja laulmisõst: 

No’ olda-ai inäp niiväiga’ 
ehedä’. Innebidi tull laul imäpii-
mäga’ latsõ sisse.

Innebidi võõdõti tsirga käest 
lauluviie’.

Vanastõ olõki-is esine-
mä minemist, tuu asõmal olli’ 
praasniga’.

Ku olõt seto hing ja seto olõt 
loomult, sis õks tahat śood seto 
laulu laulta’ ja kas vai nii, kuis 
mõistat. Midägi’ olõ-õi tetä’. 

Nii kavva ku mii’ siih kuuh 
ḱau ja laula laula, ja ku kinkõ-
lõgi’ viil meelüs kullõlda’ ka’, sis 
om höste.

No’ muidogi’ ansambli’ kuki’ 
võrra opva’, a kvaliteet pias õks 
parep olõma.

Hüä om, õt om vahtsit tegijit, 
vahtsit lauluparkõ.

Ma käve inne naiskoorih laul-
mah, a nuu’ omma’ kats eri asja, 

nii ku üü ja päiv, heli ja helistik 
ja kõik muu.

Seto laul om kurgulaul. 
Mu meelest seto leelo mõtõh 

om väiga’ sükäv ku võrrõlda’ 
koorilauluga’.

Nii palĺo, ku ma olõ koorilau-
lu laulnu’ ja no’ seto laulu, sis 
ńoo’ omma’ väiga’ filosoofilitsõ’, 
väiga’ sügävä mõttõga’.

Lihtsa’ inõmisõ’ omma’ uma 
õgapäävätse elo baasil, nä olõ-
õi määnestki’ erilist oppuist 
saanu’, nä omma’ säntse’ lau-
lu’ tennü’, mäntse’ püsüse’ śoo-
ni aoni’.

Koorilaulu või õgaüts ar’ 
oppi’, kiä’ viisi pidä, a seto laulu 
laula-ai õgaüts.

Varahappa laulõti eishindäle, 
sis no’ om śoo muutunu’ rohkõp 
esinemiskultuuris.

Ku śood õks latsõst pääle 
kuulõ-õi, sis tä tulõ-õi.

Üts hädä om, õt mõistõta-ai 
inäp seto kiilt, kõnõlda-ai ja sis 
tulõ eesti sõnnu sisse.

Sõnavara om muutunu’.
Laulu läbi saat kiilt parebahe 

selges oppi’.
Keele pias inne selges opma. 
Õgaütest saa-ai iistütlejät. 

Iistütlejä piat hüä olõma.
Killõ om, õt kas om andi vai 

olõ-õi.
Ma kujota-ai ette, õt muu-

sigaoppaja nakas koolih 
oppamma.

Vanastõ noorõ’ laulaki-is. 
Noorõ’ olli’ kaeja’, nimä’ olõ-
õs midägi’. Sääne kasvatussüs-
teem. Vannu naisi laulu hääle 
kõla om tõõnõ.

Suurõh koorih lätt helü lakja.
Vanastõ pulmõ aigu tetä-äs 

tsõõri, sugulasõ’ lauli’ tśaugah, 
tsõõri ma mälehtä-äi. Oll naistõ 
summakõnõ vai park.

Seto leelo arõndas suhtlõmis-
oskust. Piat mõistma mäntsit 
sõnnu vällä mõtõlda’.

Vaehtõpääl tulõ iso, tulõ 
tahtminõ seto keeleh kõnõlda’.

TORMI PIRET
Kultuuriklubi Setoluu’ vedosnik 

Kultuuriklubi Setoluu’ jou
lukuu trehvämisõdakulõ olĺ  
hüä miil kutsu’ Timmo Mar
gust, selle õt Seto Kuningriigi 
saatkund olĺ  aastagalõpu teh
nämiskäugil Talinah. Timmo 
Margus olĺ  kõrraga nõuh „koś
tist“ olõma. 

Pühäsepoolka pääl kündle’ 
palama pant, kõgõ laeba too
li pääl istõt võet ja jutt nakas
ki juuskma. Innekõkkõ tekḱ 
Margus kullõjilõ selgest, mää
ne vaih om, kas ütlet „Ma olõ 
Timmo Margus“ vai „Mo nimi 
om Timmo Margus“. Nime 
omma’ vanõba’ andnu’, inemi
nõ eis’ olõi tuu jaost midägi 
tennü. Üteldeh „ma olõ“, saa 
kõnõlda’ tuust, midä eis’ olt ar’ 
tennü. 

Timmo Margus om Setomaa 
elo edendäjä ja vedosnik, Seto
maa Liidu juhatusõ esimiis, 
Härmä tsässonalõ vahtsõ elo 
andja, mustasitige kasvataja 
ja viil palĺopalĺo tõistki, mink 
iist om saanu presidendilt Val
gõtähe 4. klassi teenetemärgi.  

Margus kõnõli tśuut uma 

elost latsõpõlvõh ja noorõh 
iäh ja kokkovõttõst üteĺ, õt 
kannahtuisi tulõ tervtä’ ku 
väigokõisi oppuisi. Halvas
tõ lännü asi pand mõtlõmma, 
midä tetä’, pand kaema kõkkõ 
tõõsõ nulga päält ja külh elo 
and vahtsõ võimalusõ. Tuud 
kõkkõ om inemisõlõ vaia, õt 
jouda’ uma elo ja tegemiisiga 
tuu kotussõ pääle, koh täämbä 
oldas. 

Setomaal om Margus toi
mõtanu 2005. aastagast pääle. 
Hakatusõst sai timä iistvidä
misõl tett suur uurminõ elost 
Setomaal. Uurmissõ olĺ  üteh 
haarõt eissagamatsi aamõti
miihi ja tulõmusõst ülti vällä, 
õt ku elo Setomaal 10 aastakka 
viil samahtõ jakkus, siis seto 
kiilt ja kultuuri olõi võimalik 
inäp pästä’. Śoo pand́  Margust 
mõtlõmma, õt kultuur andas 
latsilõ edesi vanavanõbilt, sel
le õt näil om ütstõõsõ jaost 
aigu. Vanõbil tulõ tüüd tetä’. 

„Ku latsõvanõp Setomaal 
tüüd lövväi, uma ettevõtõht 
tetä saai, sis tä ka Setomaal 
ellä’ saai ja lätt ar’ kohegi, 
koh om tüü ja saa leevä lav
va pääle. Mia om eishindäst 
arvu saia’, õt inemisõ’ eläse’ 

tah, koh om elo kergep ja ilo
sap. Olõi vaia suurõh hädäh ja 
vaesusõh ellä’ Setomaal ja tun
da’, õt olõ seto kultuuri pala
kõnõ. Perre hoitminõ om eloh 
õks kõõ tähtsäp. Ku vanõba’ 
läävä’ Setomaalt ar’, sis võtva’ 
nä latsõ’ üteh ja köüdüs vana
vanõbidõ ja seto keele ni kul
tuuriga häös,“ kõnõli Margus. 
Taast tulĺ  arvusaaminõ, õt kõõ 
tähtsäp Setomaa pästmisõst 

om majandus ja ettevõtlus. 
„Õga seto piät löüdmä tüü

kotussõ tah, koh tä Setomaal 
eläs. Õt inemisõl olõi vaia 
pelädä’ tüükotussõ häömist. 
Õt ineminõ ususi’ eishindä
he, mõistasi’ arvu saia’, min
kõst tä om võimõlinõ. Olõsi’ 
uhkõ, õt tä om tuu, kiä om. 
Ku uhkust olõi, tulõ pelgä
minõ, mia pand pakku juusk
ma vai ütsindä olõma. Valikit 

eloh saai tetä’ pelgämisõst, õt 
vaest lätt viil hullõbast. Valikit 
tulõ tetä’ eishindä perrä – ku 
olt arvu saanu, kiä sa õigõhe 
olt, midä sa kõõ parebahe 
mõistat, sis tulõ ka julgus ja 
järgmädse’ otsussõ’ tulõva’ jo 
armastusõst. Õigõ otsus tulõ 
õnnõ armastusõst,“ võtt́ kõnõ
lõja jutu kokko.

Aastakkõ ildapa om Margus 
kimmäs, õt õga inemisõ, eis
heränis seto jaost om tähtsä 
olla’ uhkõ tuu pääle, kiä tä om. 
Samal aol tulõ olla’ ka lõõh
kõ, selle õt tõõnõ seto taht ka 
uhkõ olla’. Margusõ tiidäand
minõ trehvämisõdagul: „Olõ’ 
lõõhkõ. Lasõ’ tõisil olla’ nuu’, 
kiä’ nä omma’. Ja olõ’ eis’ uhkõ 
tuu pääle, kiä sa olt.“ 

Säändsidõ mõttidõ perrä 
naati Margusõ iistvidämisõl 
Setomaa hindätiidmist kasva
tamma. Tegemä setosit suu
rõst süämest ja mõttist. 

Täämbädsel pääväl omma’ 
õnnõ seto’ nuu’, kiä’ käävä’ 
aastaga lõpuh ministeeriumi
dõh ja muial tehnämiskäugil. 
„Ku palĺo teid sis om?“ küüstäs 
Talinah. „Kol’ ja puul tuhat,“ 
and Margus vastussõ Setomaa 
setokõisi kottalõ. „ Uskmalda, 
paistus, nigu puul Eestit olõ
si’ setosit täüs,“ imestädäs 
Talinah. 

Setomaa vald tehnäś 
vana-vahtsõaastaga 
pidol Lüübnitsah 
tenotahvli 
ja tšastuškalauluga 
17 Setomaa valla 
inemist.

Leima Evelin
Mi armas Evelin, 
sinno näemi sääl ja siin, 
sul om õks tuhat tegemist 
ja sada vaivanägemist!

Grünbergi Maria
Näiokõnõ, noorõkõnõ, 
Grünbergi Mariakõnõ, 
sul mitokümmend külge 
ja antu palĺo andõkust!

Raali Ain 
ja Andresoni Sigre
Küllätüvä küläkene 
tähtsä Ainilõ ni Sigrele, 
nä suvõ läbi hainu tei’ 
ja Kuningriigi maaha pei’!

Mõttusõ Raili
Rannarahvas Lüübnitsah 
virkse veereh kükütäs, 
ku Raili laado kõrraldas, 
sis palĺo rahha teenitäs!

Sarja Urmas
Saŕa Urmas sajaga 
pand küläelo elämä, 
vabatahtlik vedosnik, 
õka tüüd võtt esi’ iist!

Rattusõ Svetlana
Rana-rana mi Svetlana 
käüse-tege-toimõtas, 
suurõ hoolõ-vaiva iist 
sullõ suur spassiiba!

Kadarpiku Tiina
Meil õks rahvamuusika 
kõlas üle Setomaa, 
laulupidol kooriga 
üteh laul sääl Tiina ka!

Andrelleri Maris
Maris mito minotit 
või aia mahe juttu, 
naarahut sis muhedalt 
ja latsiga lätt tuttu!

Esä Viktor
Obinitsa keriguh 
olĺ  kündlevaha põrmanduh, 
nüüd esä Viktor iist võtt́, 
kerigu tä vahtsõst tekḱ!

Rehi Angela
Kulĺa, armas Angela, 
sul leelotadõh naarahtam’, 
hamba’ riah ku hanikõsõ’, 
kullast kallimba’ om tõõsõ’!

Parijõgi Ahti
Puraskiga, puuriga 
Parijõgi praavitas, 
ärä sääd tä sängükese, 
mõnõl tege kapikõsõ!

Päka Kalle 
ja Põldmetsa Egle
Päka Kalle Eglega  
pand́  jaanitulõ palama, 
kodoküllä rahvast tõi, 
Treski jälki kuulsast tei’!

Leima Aarne
Luhamaal om Kivitii, 
meil õks sinnä’ pikk om tii, 
Aarne või nii arvada’ 
ja püüd meid ärä kõnõlda’!

Kaupo Arvo
Miiksest tiiä-i midägi, 
tunnõ-s mi sääl kedägi, 
nüüd jaaniaigo Arvoga 
sa ilmaasju arota’!

Partsi Triin
Kuis õks saasi’ hüpädä’ 
üle ilma viisalda? 
Triinukõnõ, sääne diil 
tii’ õks meele kunagi!

Kõõ tähtsäp om löüdä’, kiä sa uma süämeh olt

10 aastakka UNESCO nimekiräh

Sarvõ Õiõ.  Eräkogo pilt

Timmo Margus joulukuu trehvämisõdakul.  Riitsaarõ Evari pilt

Kośtmah olĺ  Timmo Margus
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Tigasõ Vilma: „Olkõ’ aig määne 
om, a kõgõ tähtsämbä’ omma’ 
hüä’ suhtõ’ inemisi vaihhõl.“ 
REIMANNI NELE

Päält viimäst sõta om Petsere 
eesti kooli aolugu olnu keero
linõ. Petsere  gümnaasiumih, 
mis alost́ tüüd nii eesti ku vin
ne osakunnaga joba 1919. aas
tagal, pand́  vahtsõnõ võim 
1948. aastagal eesti jao kinni. 
A kohaligu’ inemisõ’ õs olõ’ 
tuuga nõuh ja tetti taotlui
si eesti kooli vahtsõst vallalõ
tegemisõs. Ni peräkõrra tulĺ  
Moskvast kõrraldus – 1957. 
aastagal alost́ eesti kuul Petse
re II Keskkooli nime all Pihkva 
uulitsah. Petsere eesti kesk
koolih käve oppus koon’ 2004. 
aastagani. Päält tuud tiidäs 
taad kuuli lingvistilidsõ güm
naasiumi nime all, koh tüü
keeles om joba vinne kiil. 

Petsere eesti kooli käekäü
gist mõist kõgõ parembahe 
kõnõlda’ Tigasõ Vilma, kiä om 
olnu Petsere kooli opilanõ, eis’ 
pikkä aigu oppaja ja koolijuht 
ni kelle latsõki’ omma’ opnu’ 
umal aol Petsere koolih. Ajami 
timäga kipõn juttu timä Verska 
korterih, koh tä umma vana
dusõpõlvõ pidä.

Kõgõpäält saie Sinost 
hindäst Petsere eesti kooli 
opilanõ.

Nii tuu olĺ  – kodokülä tüt
rik Luule kõnõĺ  ummist põnõ
vist kooliao tegemisist ja kut
sõ minno kah üteh, ollimigi 
perähpoolõ ütehkuuh korte
rih. Ja kooliello elli kipõstõ 
sisse: õga kuu tulĺ  ütel klassil 
suurõmb pido kõrralda’, tet
ti ekskursioonõ. Elost aost om 
miilde jäänü, kuis mi keväjä 
veoautoga Leningradih eks
kursioonil kävemi. Täämbädse 
ao inemisilõ paistus tuu ao elo 
rassõ olõvat, a mi õs tunnõki’ 
tuud raskust, rahha ka suurt õs 
olõ’, a kõik saie tettüs ja õgal 
puul saie käütüs. Ja õgapää
väne koolioppus olĺ  ka kõrra
lik. Meil olĺ  suur klass, päält 40 
opilasõ ni näide siäst om tulnu 
ildamba näütüses mitu arsti – 
süämearst ja lastõarst, aneste
sioloog ja hambaarst. A kõgõ 
rohkõmb tiidäs vaest keemia
doktor Kerikmäe Mihklit. 

Ollit hulga aastakkõ Pet-
sere koolih oppaja – kuis tuu 
juhtu, õt umma vanna kuuli 
ku oppaja tagasi lätsit?

Nii lihtsalt tuu õs käü’, õt 
olõsi’ kõrraga pääle Petsere 
kooli lõpõtamist umah vanah 
koolih oppajas naanu. A edi
mädseh ammõtih olĺ  uma õga
päävätüü peräst kõgõ edesi ja 
tagasi sõitmist ja hindä latsõ’ 
olli’ kah viil väiko’. Ku alostu
sõs kuuli tüüd pakti, sis saie 
kõgõpäält laborandis ja val
misti keemiatunnõ jaost katsit 
ette, ildamba olli pioneerijuhis 
ja asõndusoppajas. 

Eis’ tundsõ, õt kõgõ parem
bahe passis mullõ bioloogia 
oppaminõ. A ku lätsi joba Tali
na Pedagoogilidsõ Instituudi 
kaugoppõhe, lõpõti tuu tõist
sugumatsõl erialal – tuuaigsõ 
diplomi pääl om erialas märgit 
hoobis pedagoogika ja algõpe
tuse metoodika ni lisaerialas 
psühholoogia, mis minno om 
kõgõ väega huvitanu.

Edimält mõtli eis’, õt mu 
vinne kiil õi olõ’ kah niivõr
ra hüä, a tuu saie peris selges 
õgapäävädse tüüga ja eiski mi 
kooli vinnekiilsidõ oppajidõ 
umavaihõlidsõ kõnnõ kullõmi
sõga, lihtsalt tüü ja õgapää
väelo tegemisiga. Mu meelest 
om viil väega hüä võõrast kiilt 
oppi’ laulõ laulmisõga, vinne
kiilse’ laulu’ kimmähe avidi’ 
keeleoppusõlõ üteh.

Petsere eesti kuul tüüt́ piä 
terve nõukogodõ ao ja ma 
tiiä, õt koolilatsi tulĺ  opma 
ka Meremäe, Saatse ni eiski 
Orava kandist. A kas vanal 
Petseremaal olĺ  viil eesti 
keele oppust?

Õga eestikiilne oppus vanal 
Petseremaal ka ütekõrraga ar’ 
õs kao’ – tuu sündü aoga, seto 
küllist lätsi’ noorõ’ lakja, jäie’ 

vana’ inemisõ’ perrä ni kuuli
minejidõ latsi arv jäie väega 
väikos. Üts viimätsit eestikiil
sit algkuulõ olĺ  Metkavitsah, 
kõrraga tulõ miilde, õt umal 
aol olĺ  algkuul viil näütüses 
Trõnnõ, Vohina, Pankjavit
sa ja Molnika küläh. A tuulai
ga õs olõ’ sääl opilaisi sukugi 
nii vähä ja mitmõ’ tulli’ edesi 
opma mi kuuli Petserehe.

Ildamba tulĺ  vasta võtta’ 
ka koolidirektori tüü ja tuud 
olõt tennü umah vanah koo-
lih kümme aastakka.

Jah, ku perrä mõtõlda’, sis 
olõ 25 aastakka Petsere koo
lih oppajas olnu ja 10 aastakka 
taasama kooli direktoris. Õga 
edimält väega koolidirektoris 
naada’ õs taha’. Petsere koo
lih tüüti’ tuulaiga viil mitmõ’ 
mu hindä kooliaost peri oppa
ja’ nigu näütüses keemia vai 
aoluuoppaja, ja kuis ma sis 
kõrraga umalõ vanalõ oppaja
lõ ülemusõs saa naada’! A mit
mõlt puult käüti pääle ja anni 
perrä, õnnõs olli’ tüükaaslasõ’ 
väega arvusaaja’. Piägi ütlemä, 
õt oppajidõ hüä läbisaaminõ ja 
ka kohaligu haridusosakunna 
toetus om Petsere eesti  kooli 
käekäügile üteh avitanu ja 
õga päävädseh koolieloh kim
mäs toes olnu. Mitmit häti tulõ 
õks ette, a ku inemisõ’ tahtva’ 
ütstõõsõst arvo saia’ ja inemi
sõ muudu noid häti ka lahen
da’, sis tuu lahendus kimmähe 
tulõ.

Midä tuust aost viil 
mäletät? 

Koolijuht pidi ka õgasaga
matsi majandusasjo ajama, 
mis õs olõ’ kerge, kütet olĺ  
kõgõ vaia – koolimajah tulĺ  
lämmäs küttä’ 18 ahjo, kooli
aida tetti ka pindrit, nigu tuul 
aol moodus. Põnnõv om perrä 
mõtõlda’, õt kursuisil saie käü
tüs eiski Tveri liinah – oppus 
olĺ  muidogi vinne keeleh.

Kloostrist tulti hüämeelega 
kuuli kõnõlõma ja koolilatsõ’ 
käve’ kah näütüses aoluutun
ni aigu eis’ kloostrih opikäügil. 
Mälehtä-i, õt  kuuhtüüd kloost
riga olõsi’ määnegi ammõti
võim ar’ kiildnü. Meil olĺ  uma 
seto klass ja kodoluunulk, 
kohe koŕati kokko vanno seto 
asjo ja koh laulõti seto keeleh.

Piäsi’ vaest viil śoo jutu 
lõpõtusõs nimetämä, õt  eiski 

mu hindä latsõ’, tütre’ Anne
Mai ja Tiiu käve’ Petsere 
koo lih, nii õt tuust aost om 
mul ummi tütärdega ütitsit 
koolimälehtüisi.

Määne olĺ  tuul aol kuuh-
tüü Eesti poolõ asotuisiga?

Võro haridusosakunnast 
saimi eestikiilsit kooliraama
tit ja tüüvihkõ. Eesti poolõ 
päält, eiski Tarto ülikooli mant 
käve vaehtõpääl kuuli küläli
si. Meeleh om kimmä sõnaga 
keelemiis Mati Hint, kiä ten
näś meid uma keele ja meele 
kavva aigsõ hoitmisõ iist.

A ku tulli’ vahtsõ’ ja kee-
rolidsõ’ ao’, sis kuvvamuudu 
tuud õgapääväeloh tunda’ 
olĺ ?

Kõgõ tähtsämbä’ omma’ 
säändsel aol suhtõ’ inemisi 
vaihõl. Olkõ’ poliitika määne 
om, a tegeligult pandva’ elo 
paika õks inemisõ’ ja näide 
tahtminõ ütstõõsõst arvo saia’.

Vahtsõ piiri tulõkiga kim
mähe elo muutu – kukki viil 
1980. aastakil ustas, õt piir 
tulõ, nakaś kontrolljuun mine
mä peris mu sanna takast. Edi
mädse’ vahtsõ ao muutusõ’ 
tõie’ inemisi mõttihe ja miil
de aokirändüs ja raadiosaatõ’. 
Kõkkõ muidogi õs saa’ vanast 
kotost siiä’ tullõh üteh võtta’ – 
kirändüse tõie üteh, a śooniao
ni om kah́o Eesti Loodusõ aas
takäügest, mis maaha tulĺ  jät
tä’. No elänigõst viimäne olĺ  
mi kass Lipsu, kiä säläkotiga 
üle piiri tuudi. Hüä kass mõis
tõ sääl nii vakka olla’, õt kiäki 
õs mõista’ midägi kahtlusta’. 
Kiä eis’ olõi säändsit olukõr
du pidänü üle elämä, kujotai 
ettegi, kuvvamuudu ütte vai 
tõist asja pidi õgapäävädselt 
lahendama. 

* * *
Kaemi vanno pilte ja kim

mähe jäie nii lühko aoga ka 
mitmõst aśast  kõnõlõmalda. A 
kukki umaaigsõ Petsere koo
li hing ja vidäjä Tigasõ Vilma 
inämb eis’ väega ringi käüi, 
sis ütsindä tä kah hinnäst õi 
tunnõ’. Latsõ’ ja latsõlatsõ’ 
omma’ lähkoh ni astva’ jäl
ki üle läve sisse ja aolehe’ ni 
aokirä’ käävä’ ni vaehtõpääl 
helstäs jal’ mõni vana kooli
sõsar vai tüükaaslanõ, kinkõga 
om hüä kõrras Petsere kooli ja 
tüüaigo miilde tulõta’. 

JÄÄGRI MERLE

Kaie sõs aastagavaeldusõ aigo 
ar’ tollõ pallokitetü „Tõe ja 
õigusõ“ kino. Esihindäst, vilm 
om jo egäte avvus, kuigi väelü
si jäi sääne tundminõ, õt vaesõ 
Marikõsõ pesś Andres Jus
si püksükablaga vigatsõst. A 
tahai ma siih määnestki vil
miarvustust ette võtta’, selle 
õt tuu kõgõ õigõmp kinopilt 
käü õgaüte umah pääh, ku raa
matit loet.

Ma taha hoobist kõnõlda’ 
tuust, õt opminõ om kuŕast. 
Jaajah. Tõist aastakka käü ma 
Räpinä ammõtikoolih käsi
tüüd opmah ni olõ tuust kül
ge saanu vahtsõ „prohvessio
naalsõ kretinismi“. No ma olõ 
innembältki olnu sääne ulĺ, 
õt võlssimuudu tettü’ vai väl
lätuudu’ tsibiputina’ kargasõ’ 
kõrraga silmä. Mälehtä: olĺ  
ütsäkümnendidõl nätsurek
laam, koh suuri ilosidõ ham
bidõ vaihõl kaadrih nättüs 
määnegi söögitükk vai Saku 
ollõreklaami korrustarõsuu
rudsõ plakati pääl olõva piinü 
rõivaga naase küüdse’ nõudsõ
va’ kõrralikku maniküüri.

Niimuudu om mullõ silmä 
trehvänü õgasugumatsi võls
suisi. Ku viil vilmest kõnõl
da’, sõs mälehtä ma śooniao
ni suumlaisi tettü hüvvä vil
mi Oksasõ Sohvi raamadu 
„Puhastus“ perrä, koh olĺ  sää
ne ahotüüp, määnest Eestih 
olõi löüdä’, arvada’ õt eiski 
lääneranna pääl.

Tulõmi sõs „Tõe ja õigusõ“ 
mano tagasi. Võõra külä kum
bit ma arvustamma nakai, 
tuuperäst mõistai üldä’, kas 
säälkandih või pottmütsü
ga mehenaane pikki hius
sit olgõ pääl lajah pitä’ vai ei. 
Tuud tulõ uuri’, a käsitüü päält 

märkse ar’ mito asja.
Hüäkõnõ külh, Andrese ves

ti säläpuulnõ kraekant võisõ 
olla’ jah massinaga külge aetu. 
Kävevä’ jo tuuaig rändrätsepä’ 
tarri pite ni tei’ peremehele 
terve ansuhti. Tuud või kuigi 
niimuudu selletä’, a massinaga 
palistõdu õgapääväräti’ nai
si pääh! Külh ma vahtsõ sil
mä’ pääst, õt vaest nakas kohki 
tarõ nulgah Singeri massin sil
mä, a olõs.

Vai sõs paklanõ pad́akott, 
kost nulk olĺ  tõõperäsüse 
jaost käärega pisu narmõnda
vast tettü. A eiski mu tsilĺo
kõsõ üsäpuutri ekraani päält 
olĺ  nätä’, õt ka tuu om massi
naga kokko aetu ja lisast olõi 
jämmebäst linatsõst pad́akotti 
mitmit kõrdu kurikaga mõstu. 
Jummal tennät, õt ma kinno õs 
lää’, võiolla’ olõs viil üttetõist 
silmä naanu ni kogo kinopildi 
tävveste ar’ riknu.

Pääräti’, pääräti’, võeh … Śoo 
olõs saanu kunstnik niimuudu 
ar’ lahenda’, õt olõs võinu laja 
siksakiga üle laskõ’ ja sõs vee
re’ veid́o narmõndavast mõs
kõ’. A miä tuust inämp.

Lõpõtusõst: opminõ om 
saadanast – liisnalt palĺo tiid
misi või naada’ ello segämä. 

JÄRVELILLI REIN

Eloh om asju, midä mi panõi 
vaihtõpääl üldse tähele, sel
le õt nä omma’ olõmah ni mi 
mõtlõi kuigi sagõhõhõ näide 
pääle. Ku palĺo’ mõtlõsõ’ meist 
tuu pääle, õt eloh püsümisõst 
piat hingämä ni kuimuudu 
tuu õhk vällä näge ni minkast 
kuuh sais? Õnnõ sis, ku hin
gäminõ lätt rassõst vai olõi 
inämb midä hingädä’, saami 
arvu ja näemi, ku tähtsä om 
hingäminõ ni puhas õhk.

Satu aastit om setodõ elämi
sõh olnu pühäsenulk, tuu om 
olnu kõõ tähtsämb, pühämb 
ni auväärsemb kotus. Tuu om 
olnu üts osa setost olõmi
sõst. A kõik muutus siih ilmah. 
Inemisõ’ om opnu’ hingäma 
vii all ni kuu pääl. Muutunu’ 
omma’ ka hingämisõ moodu’, 
mõnõ’ õkvalt käävä’ kooltu
sõl ni opva’, kuimuudu tiidli
gult ni tõistmuudu hingädä’, 
mõnõ’ pandva’ ette maski’, õt 
saia’ kätte tuud „õigõt“ õhku. 
A nä jääse’ õks inemistõst. Nii 
om muutunu ka setodõ muud 
ni vajadus hoita’ kotoh pühä
senulka, palĺodõl inäp olõkii 
säänest pühhä kotust kotoh. 
Jah, aig ni kombõ’ muutusõ’. 

Nii nigu om Puustusmaa 
Tiia esi’ ütelnü, anti tälle tiidä’, 

õt nüüd tulõ raamatuhe panda’ 
kõik tuu, mis om meil setodõl 
tämbätsest alal pühäsenul
gast. Tuud tiidäandmist kinnit́  
viil ka setodõ kuningas Peko, 
õt õga seto esi’ piat midägi 
ette võtma, õt umma kultuu
ri alal hoita’ ni vägevämbäst 
tetä’. Tiia tulĺ  tuu ülesandõ
ga toimõ ni raamat sai valmis 
minevä aastaga lõpust. Nüüd 
om raamat rahvalõ kaia’ ni 
lukõ’. A raamat esi’ om väkev, 
illos ni kimmä sõnumiga. Śoo 
raamat „Pühäsenulgad“ om 
ikoonilinõ kaeminõ tämbät
se ao seto pühäsenulka. Mää
ne tä om, mis om tä tähendüs, 
kiä’ omma’ nuu’ inemisõ’, kiä’ 
hoitva’ uma kotoh ütte pühhä 
nulka, mis om peri aastasatu 
takast.

Raamatuh om juttu vei
demp, a pilte rohkõmp. Otsi
veri Kadri pildi’ viivä’ su õkvalt 
hindega üteh. Viivä’ su küllä 
setodõlõ Setomaal vai väläh
puul Setomaad. Ja tuu küllä
minek olõi määnegi umbisi
kulinõ, a sa saat minnä’ õkvalt 
pererahva kõõ isiklikumbahe 
ello sisse. 

Taa raamat olõi õnnõ 
kaemisõst, taa om kodo viimi
sõst. Võtat raamadu kätte ni 
saat jal hingädä’. Saat sõõmu 
puhast õhku, ilma tolmumas
kilda ja õhuvärskendäjäldä.

LUIGASÕ INARA
MTÜ Seto Küük tegevjuht

Horoskoobi perrä toosõ 
rotiaastak meele palĺo tege
mist, tõõnõkõrd ka säänest, 
midä olõi plaanihki. Pand 
punkti vannulõ halvastõ län
nü tegemisilõ ja toosõ uusi 
parembit. Mi olõ arvu saamah, 
kohepoolõ piäme minemä ja 
saanu’ arvu, õt Setomaa söö
gitegijil om üts osa maailma 
parembas muutmisõl. Tuupe
räst, õt kõik, mis innevanastõ 
om tettü, om tettü lihtsahe, 
magusahe, ja mis kõgõ täht

säp – maailma ressurssõ hoi
tõh. Nii olõmõgi saanu hulgalõ 
inemisilõ tiinäütäjas.

Ku no’ kaia’ suuri horos
koopõ ja mõtõlda’ minevät 
aastakka, sis piäsi’ tulõma mi 
Setomaal söögiga aśatajatõ 
pargikõsõl – MTÜ-l Seto Küük 
– väega hüä aastak. Tuuperäst 
ma tahagi siihkotsil kõigilõ 
teele üldä’ suurõ teno, õt olõ
mõ küll kuuh läbi elänü mito 
kaotust, a õks tervest ja kim
mäst jäänü. Nüüd om õnnõ 
paremba poolõ minnä’.

Vahtsõnõ aastak om alanu 
väega hüä kooltusõga „Erili
ne toidusuveniir Setomaalt“, 

õkvalt om jalgu iih TOUREST 
2020le minek, sääme hinnäst 
kostipääväst, Seto Folgist ja 

kuningriigipääväst.
Olgõ’ terve’ ja lääme’ ütte 

jalga!

Tigasõ Vilma 1980. aastakil. 

Lääme’ õks ütte jalga!

Seto Küük ERM-i laadol. Luigasõ Inara kogo pilt

Opmisõ kah́olikkusõst

Jäägri Merle. Eräkogo pilt

„Pühäsenulgad“ ku 
sõõm värskit õhku
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Põliskiili aasta tähendäs ka 
seto keele aastat. 

Rõõm om kuulda’ inemi
si seto jutussit ajamah. Palĺo’ 
nuist omma’ väärt ka tõisiga 
jagamist. Tuuperäst märkse
vä’ Setomaa aoleht ja Setomaa 
ülembsootska Järvelilli Rein 
vällä märgo – kõrraldada’ seto 
jutuvõistlus. Mõttõ kitsevä’ 
üleseto organisatsioonõ kuuh
olõkil hüäs ka Setomaa valla
vanõmb Kudre Raul, Setomaa 
Liit ja Seto Instituut.

Niisis seto jutuvõistlus om 
vällä kuulutõt. Śoost võiva’ 
osa võtta’ kõik seto’ üle ilma ja 
muidogi ka setodõ seto keele 
ar’ opnu’ sõbra’.

Auhindus omma’ setokee
lidse’ välläandõ’ (Seto Ateljee 
Galerii kirästüs, kirästüs Seto 
Kiri, Seto Instituut ja tõõsõ’). 
Kutsumi üles auhindu annõ
tama kõiki Setomaa organi
satsioonõ vai muido seto keele 
sõpru.

Vannusõklassi’ võistlusõl 
omma’: koolieeliku’ ja koo
lilatsõ’ kolmanda klassini, IV 
– VI klass, VII – IX klass, X – 
XII klass, noorõ’ (kuni 30aas
tadsõ’), pisu vanõmba’ noorõ’ 
(31–50aastadsõ’) ja iginoorõ’ 
(päält 51 aasta vannusõ’).

Õga ineminõ või saata’ 
võistlusõlõ kooni viis juttu. 
Jutt tohii olla’ inne mõnõh 

tõõsõh leheh vai raamatuh ar’ 
trükit õga internetti üles pant. 
Lugu võisi’ olla’ mõistligu pik
kusõga, vähembält üts arvudi
lehekülg (3500 tähemärki koo
ni 7500 tähemärki). A koolilats 
või ka lühembä jutu kirota’ ja 
jutt või ka pikemb olla’.

Paremba’ jutu’ ilmusõ’ aole
heh Setomaa ja nuidõ iist saa 
honorari kah!

Pikendet tähtaig: 29. veeb
ruar 2020.

Jutu’ tulõ saata’ aadres
sil kauksiylle@gmail.com vai 
aadressil: Kauksi Ülle, Müüri
mäe talu, Muuseumi tänav 6, 
Obinitsa, Võru maakond.

■ 31. jaanuaril kell 17 raamadu „Pühäsenulgad“ esitlüs 
Seto Tsäimajah.

■ 4. veebruaril kell 20 kultuuriõtak Lahe kohvikoh. 
Esines tandsorühm Värska Iginoored ja tandsos mäng 
Oravapoissa orkestri.

■ 7. veebruaril kell 21 tandsoõtak Lahe kohvikoh. 
Tandsos mängvä’ Ojar ja Einar.

■ 11. veebruaril kell 20 kultuuriõtak Lahe kohvikoh. Esinese’ 
tandsorühm Poloda Piiga’ ja tandsos mäng Ingmar Päid.

■ 12. veebruaril kell 17.30 Setomaa male- ja kabeturniiri sari 
2020 Miktämäe teenindüspunkti saalih.

■ 12. veebruaril kell 18 seto rahvarõividõ teemaõtak 
„Hamõh“ Verska Talomuusiumi varahoidlah (varahatsõba 
kirjapandmisõga’).

■ 14. veebruaril kell 21 tandsoõtak Lahe kohvikoh. Tandsos 
mäng Kalmer Järv.

■ 16. veebruaril kell 10 Setomaa karikavõistlusõ’ ojomisõh 2020 
Verska viikeskusõh.

■ 18. veebruaril kell 20 kultuuriõtak Lahe kohvikoh. Esines 
segätandsorühm Hõbehall ni tandsomuusikat tegevä’ Ojar ja 
Einar.

■ 19. veebruaril kell 18 istja’ ja Kalle Toomi fotonäütüse esitlüs 
seto näpotüünaisist Seto Tsäimajah.

■ 21. veebruaril kell 13 Eesti Vabariigi 102. aastapääväs 
pühendet aktus Verska Kultuurimajah.

■ 21. veebruaril kell 21 tandsoõtak Lahe kohvikoh. Tandsos 
mäng Ingmar Päid.

■ 25.–29. veebruaril võinätäl Seto Tsäimajah.
■ 25. veebruaril kell 20 kultuuriõtak Lahe kohvikoh. Esines 

leelokoor Kuldatsäuk ja tandsos mäng Mystics Bänd.
■ 28. veebruaril kell 21 tandsoõtak Lahe kohvikoh. 

Tandsomuusikat tegevä’ Ojar ja Einar.

Setomaa valla sündmüse’

Kina Silvia – 86
18. jaanuar                                       
innine Helmise 
leelonaane

Suvisilla Voldemar – 74
30. jaanuar
Vel´o’ laulumiis

Tormi Valli – 66
1. veebruar
Kosśolka koori 
leelonaane

Siimu Margit – 50
1. veebruar
UNESCO-as´a ajaja

Karro Silvia – 69
2. veebruar
aokiränik, Sorrõseto 
leelonaane

Jürise Erki – 44
2. veebruar
kunstnik

Višnevi Miralda – 84
5. veebruar
Sorrõseto leelonaane, 
rätsepmeistri

Püve Salme – 82
7. veebruar
Helmise leelonaane

Kitškina Jelena – 52
9. veebruar
Petsere kultuuritüütäjä

Tõnuristi Igor – 73
11. veebruar
rahvamuusigatiidläne 
ja etnograaf

Roosimäe Helene – 70
12. veebruar
innine Sõsarõ leelo- 
ja pillinaane

Kase Piret – 48
12. veebruar
Helmise leelonaane 

Pai Laine – 82
14. veebruar                   
innine Helmise 
leelonaane

Toomesaare Aino – 60
14. veebruar
Siidisõsarõ 
leelonaane

Merik Ivask juunior – 42
14. veebruar
Seto Miihi Summa 
laulumiis

Palmi Evgeni – 67
15. veebruar
Vel´o’ laulumiis

Lukka-Jegikjani Ene – 66
15. veebruar
Sõsarõ leelonaane

Piksöödi Ülle – 59
16. veebruar
Ilolisõ leelonaane

Varese Vaike – 55
16. veebruar
Meremäe-Obinitsa 
naiskoori laulja

Batalinovski Viktor – 50
16. veebruar
Petsere 2. Keskkooli 
innine oppaja

Itse Urmet – 44
17. veebruar
ettevõtja

Baranova Larissa – 55
21. veebruar
Petsere Lingvistilidsõ 
Gümnaasiumi direktor

Prangeli Anne – 51
22. veebruar
Madara’ leelonaane

Raidla Kaido – 57
23. veebruar
Ilolanga laulumiis

Kaldmaa Ivika – 46
23. veebruar
Helmekaala’ leelonaane

Otsa Andres – 64
24. veebruar
puutüü-, foto- ja kalamiis

Kutsar-Rusi Ülle – 53
24. veebruar
Kullakõsõ leelonaane

Mäeväli Sulev – 84
28. veebruar
innine Sõsarõ koori iistvidäjä

Lillmaa Terje – 50
28. veebruar
käsitüümeistri 
ja jutusõajaja

Tamme Vally – 72
29. veebruar
Petsere kooli oppaja

Setomaa Vallavalitsus 
suuv õnnõ:

Maria Ilves 97
Maria Tanila 94
Olga Laanemets 93
Veera Kalamees 93
Matrena Vihtla 92
Aleksandra Rimm 92
Hermine Voogla 91
Jelisaveta Kikkamägi 91
Nikolai Kahu 90
Jevdokia Vislapuu 88
Niina Noormets 88

Milvi Naudi 86
Paul Männik 85
Jevgeni Simagin 84
Kaljo Poolak 84
Valentina Luigelaht 84
Selgur Reha 84
Salme Püve 82
Laine Pai 82
Helga Kübe 80
Mati Kütt 79
Kalju Vahtramäe 78
Maria Kudrjajev 78
Johannes Aul 78
Õie Valli 78
Helju Tirp 78
Leo Ago 78
Milvi Lillepruun 78
Madis Jõgela 77
Enn Laanemäe 77
Rein Raudsepp 77
Viktor Kostõgov 77
Maria Mägiste 76
Anna Protsak 76
Helgi Aadusaar 76
Harri Sass 75
Nikolai Soolind 74
Maria Aul 74
Helve Semjonova 74
Zinaida Dogadova 74
Valter Pedjak 74
Viljar Jõe 74
Harry Sulaoja 73
Toomas Lauk 73
Paul Orgu 72
Mihail Ossipov 72
Aino Lõiv 72
Leo Kuldmäe 71
Vello Kilusk 71
Heino Siilik 71
Vello Lepa 71
Leida Kõrgemäe 71
Aavo Semm 70
Hillar Astla 70
Antonina Timonina 70

SÜNNÜPÄÄVÄ’ VEEBRUARIH

✝ Sulev Ivaste ✝ Rein Kivilätte ✝ Zinaida Kavrina

Leinämi
Õnnitlõmi tilĺokõisi 

vallakodanikkõ!
ADELLE HADE
JARKO PÕDER

Kiä’ tiidvä’ midägi 
Petseri Buddhast 
ja timä luujast?
TALTSI MAIT

Parhilla’ tiidvä’ väega vähät
se’ inemisõ’, õt 1934. aastagal 
raoti Petseri lähkohe Paats
kohka oro liivakivikaldõhe 
üts suur Buddha kujo (õigõm
bidi kõnõlda’ bareljeef saina 
 sisse). Umal aol om määnd
sestki aśast ka Petseri aolehtih 
juttu tett. Kujo luujas olĺ  kiäki 
„inneskinõ Petseri maavalit
susõ tehnik Tõrukene nimi“, 
nigu aolehtih saiś tuukõrd. 70 
aastakka ildamba ehk aastagal 
2004 kirotas Linnamäe Lauri 
üte lühko luu umaaigsõ aolehe 
perrä võrokeelitsehe Uma Leh
te. Tuu olĺ  ka pikkä aigo kõik, 
mis määndsestki Petseri Budd
hast tiidä’ olĺ.

Minevä aasta löüd́  siihkiro
taja kogõmalda üte pääväpildi 
Viländi muuseumi pääväpildi
kogost. Śoo pääväpilt näüdäs 
Eesti Vabariigi sõaväe hobõs
tõ kokkoostu komisjoni liikmit 
määndsegi ilmatuma suurõ 
Buddha kujo (bareljeefi) man 
poosetamah. Tuuperäst mi sis 
õkva tiiämigi täämbä, määne 
tuu Buddha kujo vällä paistu 
ja olĺ. Väikene uurminõ Riigi
arhiivih ja LääneViromaa 
maaarhiivih tõi vällä ka tollõ, 
mis miis olĺ  tuu nimetõt Pet
seri maavaltsusõ tehnik Tõru
ke. Tuu vällätulnu Buddha kujo 
pääväpilt om śoo artikli mano 
pantu, õt inemisõ’ saasi’ õks 
uma silmäga tuud asja nätä’!

Vällä tulĺ  ka tuu, õt Budd
ha kujo luuja olĺ  Aleksander 
Siegfried Tõruke (priinimeku
jo’ amõtliguh paprõh om viil 
ka Tõrukene, Tõrruke, Tõrru
kene, Terrukene; timä eloaig 
olĺ  1904–1966). Sündünü olĺ  
Tõrukese Aleksander Tarto
maal Tabivereh, oppõ  Tarto 
gümnaasiumi lõpõtamisõ 
järeh Talinah Talina Tehniku
mih arhitektis, a õs lõpõta’ 
kuuli, nakaś hoobis joonestaja 
amõtih üle Eesti tüüd otsma. 
Petserih elli Tõrukese Aleksan
der 1932–1940, tekḱ tah maa
valtsusõ man tüüd telmisõ 

pääle (sääl ollgi palgalehtih 
timä nimi löüdä’). Pääle 1936. 
aastagat olĺ  säälsamah Petse
rih viil Rožansky ehtüs-inse
neribürooh palga pääl. 1940 
tulĺ  Tõruke Talinahe tagasi 
ja ku 1941 sõda nakaś,  võeti 
tä vägüsi punaväkke ja viidi 
ar’ Suumõ Hangohe, koh olĺ  
punavindläste baas tuul aol. 
Sääl võtsõ’ suumlasõ’ Tõruke
se sõavangi, tõiva’ järgmätse 
aastaga alguspoolõh Talina
he ja siih lasksõva’ Säksa või
mu’ tä vahtsõhe vallalõ. Alek
sander Tõrukene kuuli Talinah 
Nõmmõl 1966. aastagal ja om 
matõtu Talina Rahumäe kal
muaida. Naistlatsi täl olõs.

No mis putus Petseri Budd
hahe, sõs om inämbki ku selge, 
õt kujo om häönü jo õkva piä – 
kas sõa aigu või siis õkva pääle 
sõta. Inemisõ’, kiä’ omma’ Pet
serih elänü’ joba 60 aastagat, 
õi tiiä’ määndsestki Buddhast 
inämb midägi. Kõik, mis om 
täämbädses pääväs vällä tulnu, 
olõ ma ütte artiklihe pandnu, 
mis pias ilmuma varsti Eesti 
Akadeemilidsõ Orientaalseltsi 
aokiräh nimega Idakiri.

A ku om siski viil inemisi 
Setomaa aolehe lugõjidõ siäh, 
kiä’ tiidvä’, mis tuust kujost 
ildamba sai, vai tiidvä’ ka tsi
pakõnõ määndsegi kujo luu
jast Tõrukese Aleksandrist, sis 
pallõmi kirotada’ julgõhe aad
ressil mait.talts@gmail.com 
vai võtta’ kõnõh 58341569.

31. jaanuaril 1930 sündü Vasil
dõ küläh Vasildõ Piitre ja Anne 
perrehe tütär Alli. 

Ku mi olõ noorõ’, sis mi kiä
ki’ mõistaai mõtõldagi’, õt 
mia om elo ja hulga või aas
tagi joosul olla’ sääl silmävett 
ja hallu. Anne miis Piitre kuuli 
noorõlt ja tä jäi ihoütsindä väi
gokõisi latsiga’, jäi näid katõl 
käel kasvatamma. Tuust viil 
veid´o, surm võtt tütrekese, 
sõda armsa pujakõsõ.

Anne kõgõ noorõp tütreke
ne Alli julas ar’ minnä’ Seto
maalt, tä joudsõ hüä kavvõ ja 
löüdse hindäle mehe meelelit
sõ Järvamaa ja Viromaa vee
rest, timäst sai Mart Järvelai
di (1935–2013) naane. Alli ja 
Mart elli’ ilosahe, miis oll mee
lelinõ ja toolkulinõ. Alli eis’ 
om ka’ kõõ olnu’ hüä imä latsi
lõ ja naarulinõ naane mehele, 
tä mõistõ olla’ abis ja toes kõõ
lõ perrele, uma katõlõ pujalõ 
Piitrele ja Valtrilõ. Näide puja’ 
näees ummi vanaessi, a näile 
panti nime’ vanaessi perrä, kiä’ 

olli’ ka’ kõrralitsõ’ mehe’.
No’ uma 90. sünnüpääväl 

saa Alli olla’ kuuh katõ latsõ
ga’, viie latsõlatsõga’ ja kuvvõ 
latsõlatsõlatsõga’.

Joudu ja ilosit päivi Allilõ ja 
timä hüäle perrekesele!

SARVÕ ÕIÕ  

Viländi muuseumi kogo pilt

Aleksandra (Alli) Järvelaid 90

Alli Järvelaid ummi poigõ 
Piitre ja Valtriga'.    Eräkogo pilt

Teema’:
■ Kuis ma seto kiilt opsõ
■ Mino suguvõsa talo lugu
■ Kuis vanast arstiti
■ Ravimtaimi korjamisõst
■ Olla’ nuur täämbä Setomaal
■ Eläjäkese’ ja loomakõsõ’
■ Seto rõividõ ja ehtidõ lugu 

mi perreh
■ Mino lugõmiselämüs
■ Kuis ma seto filmih mängse
■ Seto süüki tegemäh
■ Midä vanavanõmba’ mullõ 

opsi’
■ Seto sport om kõva sõna
■ Seto muusika elämüs
■ Elo om tiatri
■ Kuis ma käve kerigupühäl, 

kirmasõl, kostmah, Petsereh, 
puhtil, saajah, kaejatsil...

■ Ma taha teile kirota’ süäme 
päält ar’

Kirotada’ võit ka vabal teemal. 

Seto jutuvõistlus – pikendet tähtaig!


