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Seto’ tei’ mardilaadost kirmasõ
Ku mardilaado pää- 
kõrraldaja’ Seto Käsitüü 
Kogu tegevjuhilõ Kala 
Ingritile tei’ ettepanõki, 
õt seto’ olõs timahavatsõ 
mardilaado pääkülälisõ’, 
õs torma’ tark juht 
vooriga uma pääga „jaa“ 
ütlemä, a võtt́ mõtlõmis- 
ao, õt kogokunnaga 
läbi kõnõlda’.

KAUKSI ÜLLE

Naksi’ pääle pikä’ kõnõlusõ’ 
meistridõ, vallavaltsusõ, kõi-
gi seto organisatsioonõga ni 
lepüti kokko kõik kuuh asi är’ 
tetä’. Tüüd ja  nõvvupidämisi 
jakkusi kolmapääväni, sis sõit´ 
kujondusõ rahvas jo Talina 
poolõ. Suurõs toes olĺ  Priksi 
Elin, timä idee olĺ pressikon-
verents kõrraldada’. Suurõ 
tüü tekk Urmi Evelin kutsõ-
tõ, kaalakaartidõ ja lavasääde 
valmistamisõl.

Setomaa müügiala olĺ õkva 
päälava kõrval, säält olĺ hüä 
õkva lava pääle ja müügi- vai 
näütämislavva taadõ tagasi 
karada’. 

Ja paigal seto’ püüsü-s. Seto 
sepp Jänesmägi Raivo hõiksõ 
külälisi, Puksingu Marko näü-
däs, kuis seto suur kauss 
kumisõs ku keŕkokell, Mehi-
läse Margiti nõglasilmäst tul-
nu’ pidoligu’ latsirõiva’ köüdi’ 
kaema, Otsa Sirje mõõt́  ostji-
lõ kaadsakangast ja hammõ-
rõivast vällä, vöid ja vaipu olĺ  
ka Kirävüü naisil kohalõ tuud. 
Seto Ateljee Galerii pakutrü-
kih siidi’ ja räti’ kaunisti’ vällä-
panõkit. Õkva mi lähkoh olĺ  
uma kindamajakõsõga Kagu 
Kudajidõ esikudaja Jacobsoni 
Külli.

Seto välläpanõki uhkusõs 
olĺ śoovoori pikk raamadulett, 
koh lätsi’ väega höste laado 
aos valmis saanu’ „ Kostipäävä 
paremba’ pala’“ ja „ Sõlekiri“. 
Müügiletih tüütivä’  Külviku 
Helen, Raudoja Ahto (Seto 
Instituut), Malkovi Pille (Seto 
Talomuuseum), Priksi Elin ja 
Koit-Meriluha Heli (Setomaa 
Turism), Martini Marilin (Vers-
ka Sanatoorium) ja Pärnoja 
Ülle (Seto Küük).

Kõik aig olli’ käsitüümeistri’ 
Linnusõ Marje, Vabarna Maret, 
Vabarna Jane, Sarvõ Õiõ, Palt-
seri Ülle, Kurõmäe Anni ja 
Kõivo Anne valmis kõigilõ 
suuvjilõ puppõ, vöie ja niplis-
pitsi tegemist oppama. Mõis-
ta-s 90-aastanõ auväärseh 
iäh Kõivo Anne niisama, käe’ 

rüpüh istu’, timä kedraś pak-
lit ni näüdäs, kuis näid kuuts-
lihe panda’. Riitsaarõ Evar 
graviirse hõpõlehti ja tutvust´ 
hõpõsõlgi, ku tä just olõ-s lava 
pääl programmi juhtmah vai 
laulmah vai tandsmah.

Tõõsõ kõrra pääl tutvusti’ 
kostipäävä kogõnu’ pernaase’ 
seto küüki. Ilma vii ja vähäd-
se elektriga tulĺ kostita’ pide-
vät külälisi voogu kolm päivä. 
Üüse käve manoküdsämine. 
Õkva aamõtihe pühitsedü Seto 
Köögi tegevjuhi Orekhova 
Irina iistvõttõl tegutsi’ seto 
söögi meistri’ Luigasõ Inara, 
Hõrna Rieka, Andresoni Sigre 
ja Raali Ain.

Śoo olĺ tuu osa, mis olĺ otsõ-
nõ käsitüü müük ja süük, a laat 
olõ-i õnnõ müük ja süük, laat 
om midägi viil.

Kohal olli’ Setomaa juhi’ 
ülembsootska Hõrna Aare, 

valla vanõmb Kudre Raul, 
valla volikogo esimiis Järve-
lilli Rein, Setomaa Liidu juht 
Timmo Margus. Nimä’ hoolit-
si’ pressikonverendsi sujumi-
sõ iist ja tutvusti’ mahhe Seto-
maa liikumist.

Riidene käsitüü-üü pro-
gramm kisksõ tävveste kirma-
sõs. Mardipäävä kavaga tulĺ  
püüne pääle Siidisõsarõ leelo-
park, Haavalo Ilme võtt´ iist.

Seto rõividõ tutvustusõga 
olĺ hoolõh sõnakas leelotark 
Sarvõ Õiõ. Etnomoodu näütä-
mine tõi hulga rahvast lava 
ette. Käsitüümeistridõ-moo-
duluujidõ Kangro Ulve ja Mehi-
läse Margiti kollektsioonõ 
näütäjä’ modelli’ olli’ tandsu-
trupist Modus. Näide lavalidsõ 
liikmisõ sääd́  Modusõ tandsu-
trupi juhataja sootska Tormi 
Piret, lavanimega Paaba Pala-
ga. Väiku’ latsõ’ tulli’ lava pää-

le õgaüts uma mänguaśakõsõ-
ga ni olli’ ilosidõh kleidikeisih 
õnnõligu’ ja loomuligu’. Edi-
mäst ilosat kleidikest mäletäs 
tütärlatsõkõnõ eloaig. Kangro 
Ulve luudu luksusmuud võtt́  
imetlüsest suu vallalõ.

Seto Miihi Summ lei lau-
lu vallalõ ja sis tulĺ tunn aigu 
Tuhkwizza kontserti. Tuu olĺ  
nii võimas ja intensiivnõ, õt 
helü soovitõdi veidó maaha 
käändä’, muidó kuulõ-i kau-
bõlda’. Osa müüjit tulĺ küll let-
te takast üteh tandsma ja lava 
ette heĺoma. Õgas laat olõ-i 
õnnõ müük, a elamüs õks kah!

Puulpühä olĺ rahvast nigu 
murdu. Päiv alaś raamatidõ 
tutvustuisiga, sis astsõ üles 
Sõsarõ leelopark umah  tuntu 
häädüseh Nassari Elvi iist-
võttõl. Pillimiis Raali Ain tõi 
jälki müüjit-ostjit lava ette 
tandsma. Seto leelo ja käsitüü 

meistriklassi näütämises olĺ  
kokko säetü Kogo koorikõnõ, 
koh kohal olõva’ käsitüümeist-
ri’, kiä’ laulva’ õgaüts eri leelo-
koorih, moodusti’ lavakuuh-
saisu õkva tuus vooris. Iist ütli’ 
Vabarna Maret ja Jane, Sarvõ 
Õiõ ja Kurõmäe Anni. Puuli 
laulõ olõ-s mi Margitiga inne 
kuuldnu, a kõik sai laulõt üteh. 
Hulga rahvast tervit́   Nedsäjä 
külä bändi, tuu jo televiiso-
rist palĺosilõ tutva. Tandsiti 
ja jakati tandsmist ka pillime-
he Valgu Toomasõ karmoška 
perrä. 

Viimäne esinejä, kiä pand´ 
punkti mardilaadolõ, olĺ kul-
tuuriklubi Setoluu’. Tormi Piret 
lauĺ umatett laula tütridõ ja 
pujaga. Ando Temmo ja tõõsõ’ 
noorõ’ pillimehe’ omma’ noorõ 
oppaja Leima Evelini käe all 
palĺo opnu’. Kõik tõmmati üteh 
tandsa opma vai oppama nigu 

Piretil kombõs. Noorõ’ tandsja’ 
esitivä’ ka autoritandsu „Hiro“ 
laulu perrä. Tuud mängse kar-
moškaga ja laulsõ väega ilosa-
he Leima Evelin. 

Nii saigi kava läbi. Tetti vii-
mätsit ostõ, vahetõdi  kaupu 
ja tullgi pidorõiva’ vaelda’ 
äripäävä ummi vasta, õt kõik 
hoolõga üles ehtet müügi-
plats massinidõ pääle  panda’ 
ja kodo poolõ vurada’. Ku 
Kala Ingrit järgmäne päiv tulĺ  
müüblit tagasi tuuma, üteĺ tä, 
õt bussikõsõh laulõti terveh tii 
Kõivo Anne, Vabarna Mareti ja 
Kurõmäe Anni iistvõttõl nii, 
õt kodotii olĺ ka rõõmsa ja läts 
ruttu. 

Śoost mardilaadost jääs hüä 
märgo nii 15 000 laadolisõlõ 
ku ka kõigilõ, kiä’ anni’ jao-
kõsõ umast aost, hingest ja 
süämest, õt kuuh Setomaad 
hüäst külest näüdädä’.

Armas Ingrit 
ja kogo Setomaa 
mardilaado 
esindüs!
Mi tõmssi joonõ ala mardi-
laado kokkovõttilõ ja mi 
või teele üldä’, õt üteh-
kuuh mi sai ilostõ kõrda. 
Käsitüüliit om saanu  palĺo 
positiivsõt tagasisidet 
mardilaado kottalõ ja kit-
mist Setomaa tegemisilõ. 
Mi tennä Setomaad pää-
külälisõs olõmisõ ja hüä 
kuuhtüü iist!

Kõik olĺ höste – mi 
kitä ti  näpotüümeistreid, 
kujondaiji, esineiji, söögi-
tegijit ja muidogi  kõiki, 
kiä’ śood miildejäävät 
esit lüst mardilaadol iist 
võti’. Mardilaat om nii ku 
näpotüüvaldkunna laulu-
pido ja tuust om  saanu 
kindla kvaliteedimärk 
näpo-tüüturul. Pääle Ees-
ti inemisi om mardilaa-
do üles löüdnü’ huvilisõ’ 
Soomõst, Rootsist ja tõi-
sist Õuruupa riigest. Üteh-
kuuh osalõjidõ ja esineji-
dõga küläst laata umbõs 
15 000 inemist. 

Kindlahe sai Setomaa 
teno mardilaadolõ  viilgi 
lähebäst nii meele, a ka 
kõigilõ, kiä’ tuust suurõst 
pidost osa sai’. Suur teno!

Liivi Soova 
ja Liina Veskimägi-Iliste 
Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitüü Liidust

Reimanni Nele:
„Vaest avtasõ’ keele- 

oppusõlõ ka üteh muudsa ao 
vahendi’ nigu veebimängo’, 

digimaterjaali’, audio- 
raamadu’ ja juutuuberi’.“

Pärnoja Ülle:
„„Kostipäävä paremba’ pala’“ 

tege erilitsõs laǵa 
kokkosäädjidõ tsõõr. 

Retsepte pakk 33 
kostipäävä kohvikut.“

Moodunäütämine Mardilaadol. Talvari Piitre pilt

Tands lava iih. Talvari Piitre pilt

Kõivo Anne ja Kurõmäe Anni Mardilaadol. Talvari Piitre pilt
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2016. aastaga lõpuh 
kuulut MTÜ Setomaa 
Turism kuuhtüüh 
Setomaa Valdu Liiduga’ 
vällä kooltusprogrammi 
Seto Külävüü giide 
kooltamisõs. Tuu oll 
Setomaa Turismi 
tegutsõmisõ aoluuh 
kolmas kõrd giide vällä 
opada’. Innidse’ kooltusõ’ 
omma’ olnu’ mõnõ- 
päävädse’, a śookõrd oll 
kats aastakka. No’ om 
kuuhtüüprojekt, midä 
rahast LEADER-meede, 
läbi saamah. 

KÜLVIGU HELEN
Seto Külävüü giide kooltus-
programmi projektijuht

Setomaa om kipõstõ arõnõv 
turismipiirkund. Viimädse’ 
aastaga’ omma’ meele näüdä-
nü’, õt turiste, sh vällämaalaisi 
huvi Setomaa vasta om järest 
kasunu’. 

Setomaa Turism om vällä-
maaturgõl tennü’ joudsat tut-
vustustüüd ja tuu tüü nakas 
no’ vilja kandma. Turisti’ tulõ-
va’, a kas meil om hüä keele-
oskusõga’ inemisi, õt näid 
vasta võtta’ ja seto kultuuri 
tutvusta’? 

Kindla om tuu, õt aśaligu 
giidilda’ saa-ai külälisõ’ Seto-
maast kuki palĺo arvu. Või 
olla’, õt nä saa-ai eiski’ arvu, 
õt nä omma’ erilitsõ kultuuri-
ga’ kotusõh. Ja tuuperäst om 
meil väiga’ vaia inemisi, kiä’ 
mõistva’ Setomaad mi küläli-
silõ põh́aligult ja himoga’ 
tutvusta’.

Kooltusõlõ pand hinnäst 
kirja 20 inemist, nuist umbõs 
poolõ’ Setomaalt ja poolõ’ 
muialt (päämätselt Tartoh elä-
vä’ tegevgiidi’). 

Programmih oll 12 jako, 
minkõst 8 olli’ kooltusmoodu-
li’, kats suvidsõ’ praktikamoo-
duli’ ja kats atestiirmismoo-
duli’ (minkõst üts om viil iih). 
Katõ aastaga joosul omma’ 
tulõvatsõ’ (jo tegutsõva’) Seto-
maa giidi’ opnu’ tundma seto 
kultuuri ja aoluku, ilosit kotus-

sit, saanu’ tutvast vahtsidõ 
inemisiga’, kullõlnu’, uurnu’, 
opnu’, har´otanu’. 

Kooltusprogrammi joosul 
pruumsõmi uma naha pääl läbi 
kõik Setomaa söögikotusõ’ ja 
piaaigu kõik üümaja’. Mi sõi-
di müüdä Seto Külävüüd, pik-
ku ja piuta läbi Setomaa, a opõ 
tundma ka’ Setomaa naabri-
piirkundõ, Võro- ja Põlvamaad. 
Palĺo’ kooltusõl olnu’ tei’ uma 
suvidsõ praktika mõnõ Seto-
maa turismiettevõttõ man.

Kooltusõl osalõja’ inne tiid-
se’ ja tundsõ’ Setomaad eri-
nevält: oll kogõmusõga Seto-
maa giide, oll vahtsit huvilisi 
Setomaalt, oll tegutsõvvi Tar-
to giide, ka’ seto juuriga’ vai 
köüdüssidõga’ innidse prakti-
kalda’ inemisi. 

Kooltusõl oll lätläne giid Ilze 
Salnaja-Värv, kiä eläs Tartoh, 
ja leedulanõ giid Sigita Matu-
leviciene. Om hüä miil, õt meil 
om no’ olõmah uma lätläne ja 
uma leedulanõ, kiä’ Setomaad 
höste tundva’ ja saava’ ummilõ 
kaasmaalaisilõ Setomaad tut-
vusta’ imäkeeleh. 

Edimätsele atestiirmisõlõ, 

mia oll 2018. a jaanuarih, tull 
10 programmih osalõjat giidi. 
Kuuh tõisi atestiirmisõl olnu’ 
giidega’ sai’ jaanuarih Seto-
maa giide atesteeringu 12 ine-
mist ja esindet om 10 kiilt.

Kooltusprogramm saa läbi 
tõõsõ atestiirmisõga’, kohe 
om oodõt kõik, kiä’ aastaga iist 
saa-as vai julga-as tulla’. 

SARVÕ ÕIÕ
Obinitsa muusiumi tsehkendäjä

15. novembri innelõõnaht oll 
Obinitsa muusiumi tõõsõ kõr-
ra pääl opitarõ, koh kõnõlõjist 
olli’ Andreas Kalkun ja Merili 
Metsvahi. Nä mõlõba’ omma’ 
palĺo ḱaunu’ müüdä inõmisi ja 
näide jutta ja laula paprõ pää-
le kirotanu’ ja lindistänü’. No’ 
näid hindit kuts Seto Insti-
tuut Setomaalõ kõnõlõmma, 
õt kuvvamuudu ja midä tulõsi’ 
tähele panda’ ja tiidä’ säntse 
tüü man.

Andreas tüütäs Kirändüs-
muusiumih ja Merili Tarto üli-
kooli man. Nä tõõnõtõõsõ ala 
kõnõli’ ja opsi’, õt ku tähtsä om 
löüdä’ aigu, õt ḱavvu’ vanõbidõ 
inõmisi man lindstämäh, sel-
le õt mäntselgi’ aol näid inäp 
olõ-õi ja sis saa-ai inäp ka’ 
küüsüdä’. Mi kõik olõ tundnu’ 
vai kuuldnu’ kaihtsõmisõga’ 
ütlemist, õt mille ma küüsü-
üs, ku tä elli.

Merili ütel, õt timä meelest 
üte vanaaolidsõ kultuurikand-
ja kaominõ om ku muusiumi 

palaminõ. Tuu pand õks mõt-
lõmma, õt ku tähtsä’ omma’ 
innidse’ tarkusõ’, tiidmisõ’ 
täämbätselgi’ pääväl.

A kuvvamuudu minnä’ kin-
kõgi’ mano, kuis sääl olla’ 
ja küüsüdä’ ja eiski’, midä 
küüsüdä’, õt inõmisõl olõs 
loohka ja täl olõs küüsüjäist 
ka’ hüvvämiil. Rassõp ja pikep 
tüü om peräst, selle õt kõik 
tuu kirotõt, lindstet, filmit, 
pildstet kraam om vaia kõrda 
säädä’, õt tuust olõs kassu, õt 
mõistasi’ ildaba, ku om vaia, 
ka’ üles löüdä’.

Kõnõlõja’ panni’ süämele, õt 
mi lövväsi’ ao ja ḱausi’ kõgõ-
päält ummi lähebidõ man ja 
kindlahe kogosi’ andmit ka’ 
külärahva käest. Liinast uurja’ 
jovva-ai õgalõ poolõ, õks tulõs 
siih kotusõpääl nuu’ k´augi’ 
meil hindäl ette võtta’ ja koo-
lilatsigi’ koolta’ tuu pääle.

Peräst Obinitsah kõnõlõ-
mist ja oppamist lätsi’ uurija’ 
edesi Verska talomuusiumi, õt 
tuu nulga rahvalõgi’ tarkuisi 
jaka’ ja sütütä’ kogomistüüd 
tegemä.

KAUKSI ÜLLE
toimõtaja

Krasnojarskih Kultuurilisõ 
Initsiatiivi Keskusõh (Центре 
Культурных Инициатив, 
Красноярск, ул. Ползунова 
13) om üleväl näütüs „Siberi 
eestläse’“. Sääl hulgah om ka 
näütüs „Seto valgõ“. Näütüs 
põhinõs 1999. aastal vällä ant 
raamatul „Seto valgõ pits“ ja 
2014. aastal vällä ant raamatul 

„Seto valgõ“. Näütüsel om ka 
Krasnojarski krai Partisanski 
rajooni setodõ heegeldet pitse. 

Verska sanatooriumih naa-
tas nohoruuht tegemä.  Verska 
6. puurkaost võõdõt mine-
raalvesi om kõlbulinõ, õt 
tuust tetä’ nõnaspreisit ja 
kurguloptusvett.

12. novembril olĺ Mere-
mäe koolih Itaalia söögi ja 
perrepäiv.

Tammiku Maidi (Maria) tun-
nistõdi aokirä 60+ aastapree-

mia väärilidses üteh Toomas 
Pauliga. Obinitsa pensionäre 
iistkõnõlõja om õkkapite tuud 
ja viil suurõmbatki avvu väärt!

15. novembril olli’ Obinit-
sa muuseumih ja Verskah Seto 
talomuuseumih küläh folklo-
risti’ Kalkuni Andreas ja Met-
savahi Merili. Nä avitiva’ otsa 
pääle nuid inemisi, kiä’ ummi 
vanõmbidõ, vanavanõmbidõ 
vai sugulaisi vai naabridõ käest 
lugusit ja kõkkõ muud tahtva’ 
üles kirota’ vai lindistä’.

15. novembril tähistivä’ 
Obinitsa iäka’ novembrikuu 
juubelit ja sünnüpäivi  tandsu 
ja muusikaga. Külälisesinejä 
Mokornulga koori šõugrupp 
esit  ́ ansambli Laine hiti ja 
kadrilaula.

16. novembril toimu Obi-
nitsa küläkeskusõ saalih seto 
rahvarõivaraamadu teemapäiv 
„Naisi villasärk“. Pääettekand-
ja olĺ Nassari Elvi, kogõmuisi 
jai’ ka Mehiläse Margit ja Lill-
maa Terje.

16. novembril tulĺ Obinitsa 
Taarka Tarrõ kokko Setomaa 
Turismi tsõõriklaud.

17. novembril tetti Talinah 
Pärnu maantii 22 aamõtligult 
vallalõ MODUSõ vahtsõnõ 
kodo, mia and päävarjo ka kul-
tuuriklubilõ SETOLUU’. 

18. novembril toimu Kül-
lätüväh Rikka Ivani taloh 
Seto Käsitüü Kogo tootõ-
arõnduskooltus. Oppaja olĺ  
Rehepapi Merike ja kooltus tõ 
vidäjä om Jacobsoni Külli.

23. novembril olĺ ERMih 
 rahvarõivaraamadu teemapäiv, 
koh võeti ette miihi villasärk 
ja härmäk. Pääette kandja olĺ  
Sibula Tiit. Mehiläse Margit ja 
Lillmaa Terje jai’ ummi kogõ-
muisi lõikidõ ja kaunistuisi 
kotsilõ.

23. novembril olĺ Maagõ-
kõsõ kodorestoranih maagili-
nõ muusika ja jutussidõ õtak. 
Külälinõ olĺ jutusõajaja ni 
käsitüümeistre Lillmaa Terje, 
muusikat tekḱ Epifolium.

Giidikooltus vei Verska vii liini viirde.  Külvigu Heleni pilt

Setomaal om kats aastakka 
vahtsit giide kooltõt

NB! 
■ Atestiirmisõlõ omma’  oodõt 

KÕIK, kiä’ tahtva’ Setomaa 
giidi atesteeringut! Väiga’ 
olõs vaia soomõ, säksa ja 
vinne kiilt mõistvit giide, 
nuid om parhilla’ kõgõ 
inäp puudus. 

■ Kõigi atesteerit giide 
kontakti’ ja näide tüükeele’ 
pandas üles lehele 
www.visitsetomaa.ee.

■ Setomaa giide atestiirminõ 
om 5. jaanuaril 2019 
Verskah. Atestiirmisõlõ 
registriirmisõs ja küüsümisi 
kõrral võtkõ’ ühendüst 
Külvigu Heleniga’ (helen.
kylvik@gmail.com, 
5294033).

Sündmuse’ novembrih

Perimüse 
kogominõ

Õiõ latsõlatsiga.  Sarvõ Jaagu pilt
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Peräst tuud ku mi 
Setomaa pääväl olli 
avvustanu’ Setomaa kõgõ 
parebit ettevõtjit, sis ma 
helsti Setomaa aastaga 
ettevõtjas kuulutõt VIP 
Mööbli juhatajalõ Kauba 
Kallele ja tei ettepanõki 
intervjuu tegemisõ jaost 
kokko saia’. „Parhilla’ 
saa-ai, ma olõ Türgih,“ 
vastati mullõ lühkolt. 
Nädälipäävä’ ildaba sõidi 
müüdä Pruntova külä 
kitsast ja kuntligast tiid 
Kauba tallo, koh innidse 
eläjäpidämisõ asõmõl 
tetäs mööblit. „Mi mööbli- 
vabrik olõvat kõgõ 
looduskaunibah 
kotusõh,“ütel Kalle 
peräst jutu sekkä uma 
äripartneritõlt kuuld 
hinnangut. Mi alosti 
jutuajamist säältsamast, 
kost mineväl kõrral 
poolõlõ jäi.

LEIMA AARNE

Sa kävet Türgih puhka- 
mah?

Jah, a tuu oll ka’ üle küm-
ne aastaga perrega’ edimäne 
pikep puhkusõreis. Kümme 
päi vä, pikebält kannahta-ai 
tüü mant ar’ olla’.

Tähendäs õt ettevõtjal 
lätt höste?

Parhilla’ kaiba-ai, tüüd om.
Ildaaigu valiti sinnu Seto-

maa aasta ettevõtjas. Ku 
palĺo sääne tunnustus sullõ 
kõrda lätt?

Hüä õks ku saat. Uma tüüli-
siga’ tähistimi, seimi torti.

Kost sul om tulnu’ huvi 
mööblitegemisõ vasta?

Pääle keskkuuli lätsi Võro 
Tüüstüstehnikumi. Sinnä’ lät-
si vaest tuuperäst, õt kuul oll 
lähkoh. Eriala valik oll juhus-
lik, a śooni’ aoni’ olõ-õi umma 
valikut kaihtsõnu’.

Pääle tehnikumi ollit tüüh 
liinah mööblivabrikuh. Kost 
tull mõtõh uma ettevõtõh 
tetä’? Sagõhõhe and tuu 
jaost toukõ määnegi’ jama, 
kas lastas tüült vallalõ vai 
midägi tõist säänest.

Viis aastakka sai tüüd tet-
tüs, tahtsõ midägi’ tõist ka’. 
Esäl olli’ siih maal huunõ’, sis 
sai pääle tüüd ja nädälivaih-
tusõl siih aiamööblit tettüs. 
Kell viis lõpõdi liinah tüü ja sis 
tei siih kellä kümneni vai üte-
tõistkümneni. Säänestmuudu 
oll kats aastakka. Ma sai arvu, 
õt umma teteh teeni inäbä.

Elät Võroh, a ettevõtõh 
om maal esätaloh. Sa olõt 
vaest üts vähätsit, kiä liinast 
maalõ tüühü ḱau. 

Alosta’ oll siih lihtsap, olõ-
õs kõrraga’ vaia suuri rah-
hu vällä ḱavvu’. Huunõ’ olli’ 
olõmah, pia-as renti masma. 
Mõnõ kotusõ päält oll kül’ vaia 
soojusta’ ja paranda’. Vanõba’ 
olli’ eläjä’ maaha möönü’, säält 
sai rahha, õt vaiaminevit sead-
mit osta’. 

Höste, siih võit kül’ alos-
ta’, a kas maal ka’ perspek-
tiivi om? Võrrõldõh kas vai 
Võroga’?

Ma näe-ei vaiht. Näe-ei 
vaiht. Ku tüülisi om, sis kül’ 
olõ-õi vaiht, koh olõt. Ja ku 
jovvat hüvvä palka massa’, sis 
mia tuu kolmkümmend kilo-
meetrit siiä’ sõita’ om. Mää-
negi’ aig olõ kattõ tüülist siiä’ 
Võrost toonu’.

VIP Mööbel – väiga’ pre-
tensioonikas nimi. Mööb-
li piat sis ka’ vastav olõma! 
Kost kotusõst sääne nimi?

Väga Ilus Puit Mööbel ... 
Õks naasega’ katõ pääle mõtli. 
Õgasugumatsi nimmi sai proo-
mit, a google näüdäs, õt palĺo’ 
nuist olli’ jo olõmah. Nii tä jäi 
– Väga Ilus Puit Mööbel (Väi-
ga’ Illos Puust Mööbli). 

Ettevõttõ normaalnõ 
tegevüs om ka arõnõminõ, 
suurõnõminõ. Olõt ildaaigu 
siiä’ mano ehtänü’, värm-
misroomi’ omma’ valmis 
saanu’. Mia takstas üte ette-
võttõ suurõbast kasumist 
kõgõ inäbä? Om tuu tüü-
joud, turg kohe müvvä’, teh-
nika, midä vaia osta’? 

Õks turg. Ku sul omma’ hüä’ 
kliendi’, sis olõ-õi probleemi 
ehitä’ huunit ja osta’ seadmit. 

Om sul meeleh edimäne 
mööbli, midä sa tei’?

Edimätse’ olli’ surnuaia pin-
gi’. Nuid sai laadol müvvä’ ja 
ka’ Võro surnuaia man müügi-
kotusõh. Nuid sai kokko vaest 
40-50 tettüs. Samah, ku inemi-
sõ’ tiidse’, õt midä sa siih tiit, 
sis tuu läts „suust suuhu“ ede-
si. Ja edesi tullegi’ aiamööbli. 
Edimätse’ kol’ komplekti tei 
Vahtsõliina laado jaost. Nuu’ 
kõik sai sääl ar’ müüdüs ja nii 
tä edesi läts. 

Ku kõva om mööbliette-
võtlusõ konkurents?

Võromaal om tegijit õks väi-
ga’ palĺo, a õgal om uma nägo 
vällä kujonõnu’ – kiä tege peh-
meht mööblit, kiä tege tuulõ 
jne. Ma tii päämätselt täüspui-
dust laudu ja tuulõ.

Kiä’ ostva’ su mööblit?
Üts kuuhtüüpartner om 

Rootsih, Soomõh om nuid nel-
li. Näile tii nii-üldä’ allhankõ-
na. Eestih müü paarilõ ede-
simüüjäle ja uma nime all ka 
Aatriumi sisustuskaubamajah. 
Muidogi’ om võimalik osta’ 
läbi mi kodolehe www.vip-
moobel.ee.

Kas nn üte riioli ostja või 
ka’ VIP Mööbli ussõlõ kopta’ 
ja uma soovi ja mõõdu perrä 
aśa saia’?

Kopta’ võit, a tä või tuud 
uuta’ kats-kol’ kuud. Suurtel-
limisõ’ omma’ õks kõgõpäält.

Ku rassõ om uma nime all 
turul läbi lüvvä’?

Väiga’ rassõ. Sa piat kindla-
he müügimehe tüühü võtma ja 
messel ḱauma. Tuu kõik kokko 
võtt aastit ja lätt väiga’ kallist. 
Pääle tuu piat külältki’ suur 
tuutminõ takah olõma.

Kõik ümbretsõõri arõnõs. 
Kuvvamuudu sa vahtsõ teh-
noloogiaga’ järepääl olõt?

Ku om suur murõh, sis naka 
uurma. Küüsüt üte käest, tõõsõ 
käest, uurit internetist. Õgal 

aastagal omma’ suurõ’ mööbli-
tehnika messi’, sääl ḱau. Tulõ-
vik om õks robodidõ pääle üles 
ehitet. Ku tahat konkuriiri’, sis 
ilma nuilda’ saa-ai. Määnest-
ki’ juppi panõ-õi inäp ineminõ 
pinki sisse, õks robot ja robot 
võtt ka’ vasta.

Kunas sul sis tulõ edimä-
ne robot?

Ma tii tüüd sinnä’poolõ, 
tõistmuudu saa-ai.

Kas Lõunõhummogu-Ees-
ti om hüä kotus?

Om kül’. Toorainõh om läh-
koh, maakunnah om puidu-
klaster, minkõ liigõh ma olõ, 
pääle tuu viil kompetentsikes-
kus ka’. Tuust om väiga  palĺo 
api. Ma ḱau kooltuisil, võta 
projektest osa.

Puidu hind nõsõs?
Nõsõs ja tuud om vällämaa 

kliendile rassõ seletä’. Mine-
vä aastagal nõssi kohki’ 20% 
ja nõsõs viilgi’. Paari aasta-
ga iist oll mul Soomõst telli-
mus katõsaalõ toolilõ. Tuu oll 
valu tuu aig, ku Eesti Energia 
läts börsile, elektri hind nõs-
si, vaia oll ka’ tśuut palka nõs-
ta’. Ma küüsse tooli päält üte 
euro mano, tuuga’ partii päält 
200 eurot mano ja ma saa-as 
tuud telmist. Kõoplanguga’ om 
parhilla’ probleem, täks saa-as 
suvõl mõtsast palki kätte. Tuu 
kõik mõotas ka’ hinda.

Śoo jutu pääle om vaest 
selge, õt Est-Fori taolinõ 
mõtsa kokkoostja om siiä’ 
Lõunõ-Eesti liisnast?

Ma arva kül’ jah.
Mia om parhilla’ mööblih 

mooduh?
Tamm ja must tuun. Eest-

läne taht õks täüspuidust 
mööblit.

Kuvvamuudu mõotas sin-
nu Aasiast vai Hiinast tuud 
kaup. Vai IKEA tulõk Lätti ja 
vaest ka’ hummõn Eesti?

Mõota-ai. Ma looda, õt 
nõudlus kõrralitsõlõ aśalõ jääs 
alalõ. Võtami säält näütüses 
üte tooli. Jah, tuu hind om kül’ 
umbõs 26 eurot, a plaat om 10 
mm, jalg 20 mm, eis’ piat too-
li kokko pandma. Sääne pidä 
vasta kõgõ inäbä viis aastakka.

Kas sul jääs ettevõttõ kõr-
valt aigu ka’ minkõgi muu 
jaost?

Nädälivahetusõ’ omma’ kõik 
prii’. Innebidi õks tei sis ka’ 
tüüd, a no’ inäp tii-i. No’ olõ 
tuul aol perrega’.

Imä ja esä omma’ sul olnu’ 
kõik aig śoo aśa man.

Omma’ jah. Esä om śooni 
aoni õga päiv tegevüseh. Hum-
mogu tege ussõ’ vallalõ, pand 
katla küttümmä, tuu materjali. 
Edimätsil aastagil käve ka’ laa-
dol möömäh, no’ inäp ḱau-ui.

Midä tähendäs sullõ 
Pruntova külä, Luhamaa, 
Setomaa?

Õks tähendäs, palĺo 
tähendäs. Mööbliturul kah́os 
tuu midägi’ mano anna-ai.

* * *
Ma naka ar’ minemä, ku Kalle 

kuts minnu CNC pingi mano ja 
näütäs, kuvvamuudu tark mas-
sin väiga’ suurt toorikut tüüt-
les. „Śoost saa pink Vahtsõ-
liina piiskopilinnusõhe.“

Kalle Kaup, mööblimeistri 
Pruntova küläst

Ettevõtlusavvuhinna pidolik kätteandminõ. Lauritsa Mauri pilt

Kauba Kalle ettevõtlusavvuhinnaga. Lauritsa Mauri pilt
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Jakob Hurdal, kiä kirot 1903. 
aastagal uma viimätsel Seto-
maa-ḱaugil üles Küllätüvä 
talomehe Ivan Kornilovi ütelü-
se, õt setokõisil olõ-õi säkslai-
siga’ midägi’ tegemist, [1] oll 
muidogi’ huumorimiilt. Hurt 
oll eis’ jo lutõri pastor, Tartoh 
säksakeelidse haridusõ saa-
nu’ miis, tä oll üliopilaskorpo-
ratsiooni Livonia liigõ’ ja timä 
korporatsioonivele’ olli’ pää-
mätselt Liivimaa kubõrmangu 
säkslasõ’. Hurt oll ka’ säkslasõ-
ga’ abieloh. Timä naane Adele 
Eugenie oll Säksamaalt Tüü-
ringist Baltikumi sisse rännä-
nü’ koolioppaja Carl Oetteli 
tütär. Jo Tarto gümnaasiumih 
oppih oll Hurt naanu’ hindä 
arvatõh säksa keeleh ka’ mõt-
lõmma. [2] Uma Setomaa- 
kogo mismärkmit tekk Hurt 
läbisegi säksa, eesti ja seto/
põlva keeleh. [3] Hurt oll säk-
sa värki miis ja ku timä keele-
mõistminõ kõrvalõ jättä’ (tä 
oll kasunu’ Põlva kihlkunnah), 
saa-as timmä seto mehega’ 
segi aia’.

Jakob Hurdast (1839–1907) 
põlvkund noorõp Karl Ustav 
(ka’ Karp Usstav, 1867–1953) 
tiine aastagil 1905–1917 Pet-
sere lähkoh Taeluvah tiidä-
olõvalt edimätse eestläsenä 
õigõusu kogodust. Peräst Hur-
da surma 1907. aastagal ja inne 
Eesti Vabariigi aiga oll Ustav 
üts suurõbit setokõisi eestläi-
sile tutvustajit ja autoriteetõ 
seto teemadõl eestläisi siäh. 
Timä süämeaśas oll Setomaal 
eestikeelidse jumalateenstüse 
sisseviiminõ, laebalt eestikee-
lidse kooliharidusõ kehtestä-
minõ. Ustav jagi Hurda lutõr-
likku vaadõht, õt kuna suurõp 
jago setokõisi mõista-as lukõ’ 
õga tunnõ-õs tuuperäst ka’ 
Pühäkirja, sis nä saaki-is 
õigõhe kristlasõ’ olla’.

Uma väiga’  mitmõharolitsõ 
tegevüsega’ (pedagoogitüü, 
raamadukogo tegeminõ, kars-
kusseldsi asutaminõ ja kars-
kuskirändüse luuminõ, aolehe 
Petseri Postimees ḱaumapand-
minõ ja toimõtaminõ, koori-
laulu propagiirminõ) tulõt 
Ustav miilde rahvavalgustus-
ligult aktiivsõt lutõri  pastorit 
Baltikumi vanõbast traditsioo-
nist — keriguoppajat, ku tuud 
eesti mõistõt kasuta’. Ja tuu 
panõ-õi imehtämmä, sel-
le õt Karl Ustav oll sündü-
nü’ ja kasunu’ Palamusõ kihl-
kunnah eesti lutõriusulisõh 
perreh, tennü’ läbi lutõrligu 
leeri ja ildaba ainumana suu-
rõst perrest lännü’ õigõusku. 

Ka’ timä naane Pauline (Pau-
la) Alide Charlotte (sündünü’ 
Niederberger) oll inne lutõr-
lanõ, tä oll peri Preisimaalt 
19. saandi keskpaigah Balti-
kumi kolinu’ säkslaisi perrest. 
Paula esä (Kergu mõisarent-
nik ja juustu meistri) oll Šveit-
si juuriga’ katoliiklanõ, esin-
deh tuuga’ Baltikumi säkslaisi 
siäh haruldast usutunnistust. 
Ja tuu tähendäs, õt Taeluva 
preestrimajah elli 20. saandi 
algusõh muu Setomaa taus-
tal tõistmuudu preestripereh, 
kiä võidsõ kodokeelenä kõnõl-
da’ eiski’ säksa kiilt. Arvada’ 
Taeluvah nuil aastagil heĺosi 
Balti pastoraadi hõngu.

Karl Ustav kirot eestikee-
litseh aokirändüseh Setomaa-
ga köüdet küsümüisist, mõnt-
kõrd eishinnäst tuu man ka’ 
setona tutvustõh. [4] Villem 
Reiman arvaski’, õt Ustav om 
„puhastverd setukene“. [5] 
Setot etend eesti publiku iih 
19. ja 20. saandi vaihtusõl uma 
„setu kooriga’“ ka’ Räpinä 
miis Hermann Julius  Schmalz 
(1870–1945), kedä vaest mõni-
gi’ tuust publikust ka’ tõtõstõ 
setos pidi. Vahtsõbal aol om 
timmä mõntkõrd nimetet edi-
mätses seto kiränigus.  

Schmalzi noorõiä sõbõr, 
Moostõst peri kiränik Jaan 
Vahtra, kiä timä koorih mõnt-
aigu laul, arvas tuuvasta, õt 
„Võhandu ööbik“ Schmalz om 
„[s]ünnilt sakslane“. [6] Tõõnõ 
räpinläne ja Schmalzi kaasaig-
nõ Jaan Ainelo arvas samma-
muudu, õt Schmalz om „saksa 
sorti mees, kõneleb puha saksa 
keelt“. [7] Schmalzi imä Marie 
võidsõ säkslanõ vaest ollaki’, 

nii ku om mõntkõrd arvat, a 
innebidi oll “Maltsa emand“ 
lihtsalt säkslik naane. 

Eestläse’ ku säkslasõ’

Säksa mõo päämätses Seto-
maalõ tuujais ommõgi’ olnu’ 
innekõkkõ eestläse’ eis’.  Eesti 
keeleh ja kultuurih om nii 
 palĺo säksa mõotuisi, õt tuust 
putmalda’ jäänü’ eestläist 
om rassõ kujota’. 19. saandi 
tõõsõst poolõst pääle oll „hal-
jalõ ossalõ“ joudnu’ eestläisi 
ka’ Setomaa mõisarentnigõ ja 
-umanikõ siäh. Nuist oll mõni 
inäp, mõni vähäp säksa värki. 

Saatserinna lähkoh Ulitina 
mõisa rentnik oll 19. saandi 
peräotsah (1863–1887) Laiu-
sõ kihlkunnast peri Peeter Aun 
(Õun, 1824–1891). Timä tüt-
rel Elise Aunal (1863–1932) 
õnnahtu Baltikumih tuul aol 
prestiižne säksa kiil uma lat-
sõpõlvõh suuri raskuisiga’ 
Petsere liinah ja Räpinäh nii-
palĺo selges saia’, [8] õt tä lugi 
ja tõlkõ Ulitinah säksa luulõ-
tajit. Kõgõ inäbä huvitas tim-
mä Heinrich Heine, kinkõlt tä 
eestind mitu teksti. Näütüses 
ilmu 1889. aastagal Auna tõl-
kõh „Kuusk ja palm“. [9] Tuu 
Heine luulõtus ( alguperätselt 
„Ein Fichtenbaum steht ein-
sam“) ilmu 1909. aastagal 
Kasaritsa mehe Jaan Räppo 
setokeelitseh tõlkõh aoleheh 
Petseri Postimees. [10] Nii 
om üte säksa kirändüsklassi-
gu tekst põh́amaa kuusõst, kiä 
näge unõh palmi, paknu’ huv-
vi katõlõ Setomaaga’ seot eesti 
luulõtajalõ. 

Säksa kirändüs miildü ka’ 
Jakob Hurdalõ, kiä kirot 1858. 
aastaga suvõl Tartoh, peräst 
gümnaasiumi lõpõtamist, ka’ 
eis vihigutävve säksakiilsit 
luulõtuisi („Meine Versuche“, 
kokko 11 luulõtust, nuist kats 
tõlgõht), mia olõ-õi kunagi’ 
trükki joudnu’, a andva’ tun-
nistust timä säksa ja antiik-
kirändüse tundmisõst ja vor-
mi valdamisõst. 1863. aastagal 
avald Hurt Maarahva-Kalend-
rih põlvakeelitse luulõtusõ 
„Karjapoiss“ („Tulge kokko 
külä-latse, karjan käüjä  kasvo- 
latse …“) — s.o vaba, rahva-
laululigu tõlkõ Heinrich Heine 
luulõtusõst „Der  Hirtenknabe“, 
[11] mia om peri nii ku ka’ 
Auna ja Räppot köütnü’ luu-
lõtus Heine „Laulõ raamadust“ 
(„Buch der Lieder“, 1827). Tuu 

om Hurda peotävve trükit luu-
lõtuisi hulgast kõgõ inäp tiidä’ 
(„Karjapoisi“ versioon põhja-
eesti keeleh ilmu 1866).

Laura mõisa kõgõ kuulsap 
umanik oll Pärnumaalt Hal-
liste kihlkunnast Abja vallast 
peri eestläne Peeter Sarry (ka’ 
Sarri, Sari, 1844–1904), kinkõ 
poig Arthur Sarry (ka’ Artur 
Sarri, 1882–1927) oll Sarry dõst 
viimäne Laura mõisaherr. Eesti 
aol elli Arthur Sarry ka’ Tartoh. 
Nii esäl ku ka’ pujal oll Laura 
piirkunna eloh suuri tiinit, nä 
toedi’ näütüses heldelt umma 
kogodust kerigu ja kooli alos-
tamisõl. Nä olli’ lugupeet ine-
misõ’ Laura kandi rahva, ka’ 
lätläisi ja vindläisi siäh. Tuu 
kõgõ man olõvat suurmaa-
umanik Peeter Sarry umilt 
kombilt jäänü’ õks eesti talo-
mehes. [12] Tiidä’ om tuugi’, 
õt tä telle Laura mõisa umalõ 
Viländist aolehte Sakala. [13] 
Tuud ettevõtlikku mulgi sugu-
võssa kitt umah mälestüsraa-
maduh eiski’ kiränik August 
Kitzberg. [14]

Ku lätläisi jaost tähtsä Lau-
ra mõisa umanigu’ olli’ eest-
läse’, sis eestläisi jaost täht-
säbä Laaseruva mõisa viimäne 
umanik oll läti juuriga’ August 
Balzer (1852–1918), kiä oll 
sündünü Sangastõ kihlkunna 
Vana- Puka mõisa kõrtsipidä-
jä pujana ja elli perästpoolõ 
Võromaal Hargla kihlkunnah. 
Balzer oll Laaseruva rentnik jo 
1880. aastagil ja peränd uma 
mõisa tütrilõ. Tä mõistsõ säksa 
kiilt, arvada’ ka’ eesti kiilt.

Pankjavitsa mõis oll eest-
läisi käeh aastakümnit, kõgõ 
tunnõtup mõisaherr sääl oll 
Haŕomaalt Juuru kihlkunnast 
peri Wilhelm Petersen (1862–
1922), kedä kutsuti Petersonis. 
Tä oll eestläne, Ingliste mõisa-
valtsõja poig, saanu’ haridusõ 
Tarto gümnaasiumih ja  ḱaunu’ 
Hamburgih merekoolih. 

Kõvas tõ säksastunu’ Wil-
helm Petersen identifitsii-
re hinnäst arvada’ õks jo roh-
kõba baltisäkslasõna. Timä 
naane Agnes Petersen (1865–
1946) oll säkslanõ, kinkõ esä 
oll Säksa maalt Tüüringist 19. 
saandi keskpaigah Baltikumi 
rännänü’ (imä puult oll Agne-
sel ka’ eesti juuri). Wilhelmi 
ja Agnese kotoh Pankjavitsa 
mõisah valitsõnu’ miljöö vai-
valt  Eesti- ja Liivimaa mõisu 
miljööst palĺo tõistõ oll. 

Pankjavitsa  mõisaprovva 
Agnes Petersen oll kasunu’ 
perreh, koh luudusõga’ oll 
tukõv köüdüs. Agnese esä Wil-
helm Kühnert (1819–1891) oll 
Talina mõtsaülep, timä tett 
kodoaid Süä (Südame) huult-

sah oll üts Talina ilosappi. 
Wilhelmi pujapoig, höste tun-
nõt arhitekt Ernst Kühnert 
om vanna kodoaida võrrõlnu’ 
Eedeni aiaga’. Sääl kasvi palĺo 
võõridõ maie vilä- ja ilo puid. 
Sinnä’ oll Wilhelm Kühnert 
istutanu’ inne 1890.  aastakka 
(vaest jo 1883. aastagal) ka’ 
hõlmikpuu (Ginkgo biloba), 
minkõ tä oll väiko loomana’ 
Säksamaalt toonu’. [15] Tii 
laebast tegemisõ peräst 1913. 
aastagal istut Wilhelmi puja-
poig Ernst hõlmikpuu majalõ 
lähebäle. 

Aastagil 1985–1986 sai 
seosõh vahtsõ  ooperitiatri 
ehitämisõ ja Lenini  puiestii 
pikendüse plaanõga’,  minkõ 
realisiirmisõga’ olõs üteh ḱau-
nu’ umbõs tuhandõ puu häötä-
minõ, Kühnertidõ hõlmikpuu 
looduskaitsõ sümbolpuuna 
üle Eesti kuulsas. Agnes Peter-
seni esä istutõt hõlmikpuu 
tähendüse võtt Andres Tarand 
1985. aastagal ao kiräh Eesti 
Loodus kokko säänestmuudu: 
„Ta on oma kodumaast kõi-
ge kaugemal põhjas kodune-
nud hõlmikpuu, liigina  puude 
arenguloos pärit aegade häma-
rusest. Olgu ja jäägu ta sümbo-
liks meie suhtumisest puudes-
se üldse ja haruldustesse eriti.“ 
[16] Kühnertidõ aia hõlmik-
puu sümbolisiire Laulva revo-
lutsiooni  eelõhtul vastupanu 
Moskva  keskvõimu survõlõ, 
inimlikkusõ loodusrikkust 
keset hingetüt kalkuliirmist. 

Pankjavitsa ja Laura mõisa 
umanikõl oll ka’ Tarto liinaga’ 
tegemist. Wilhelm Petersen 
kuuli Tartoh ja om matõt Raadi 
(Vana-Jaani) surnuaida. Timä 
läsk Agnes Petersen, kiä kuuli 
peräst tõist ilmasõta ümbre-
asujana Põh́a-Säksamaal Lan-
geoogi saarõl, elli Eesti aol 
Tartoh Toomõmäe alaveereh 
Vallikraavi huulidsah puuma-
ja üürikorterih (Vallikraavi 
15). Tälle kuulu Barclay plat-
si veereh suur kivimaja (Üli-
kooli 5, innine Vana 2; sõah 
häönü’), midä tä vällä üüre. 
Barclay platsi tõõsõh veereh 
Ülikooli ja Poe huulidsa nulga 
pääl (Ülikooli 7, innine Jaani 1) 
sais kivimaja, mia oll Eesti aol 
Laura mõisnigu Arthur Sarry 
uma ja peräst timä surma koo-
ni’ 1935. aastagani’ kuulu timä 
perijidõlõ. [17]

Tarto liinaga’ om olnu’ uma 
köüdüs ka’ Alahaani mõisal 
Irboska lähkoh. Eesti aol kas-
vatõdi sääl humalat. Tuud 
esi’erälist ja tüümahukat ette-
võtmist toet Tarto ollõtehas A. 
Le Coq, kohe läts lepingu perrä 
terveh Alahaani humalasaak. 
[18]

Epiloog: eloh fossiili’

Määne säksa kirändüse pää-
liskaudnõgi’ tundja tiiäsi-i 
Johann Wolfgang Goethe hõl-
mikpuu-luulõtust „Gingo bilo-
ba“! Tuu 1815. aastagal kiro-
tõt tekst tunnistas korgõh iäh 
Goethe vaimustusõst tuust 
mustihavvadsõst puust, pää-
mätselt timä süämekujolitsõst 
lehest, mia sümbolisiir dualis-
mi ületämist, Ida ja Lääne dia-
loogi, ühendäs  armastusõ ja 
kunsti. 

Hõlmikpuulehest om saanu’ 
ka’ Goethe luulõ võrdkujo. Nii 
mõnigi’ hõlmikpuu ommõgi’ 
Säksamaal nuidõ seostõ peräst 
kasuma pant. Ja tuu paistus 
kehtivät ka’ Talina Süä huu-
lidsa hõlmikpuu kottalõ, selle 
õt Goethe luulõtust tiidse ja 
Goethe kodoliinah Weimarih 
oll ḱaunu’ ka’ tuu puu istuta-
ja Wilhelm Kühnert: jo 1837. 
aastagal oll tä noorõ mehenä 
nopnu’ Goethe aiamaja man 
kasunu’ hõlmikpuult ossakõsõ 
ja tennü’ tuust sulõjoonstusõ. 
[19] Wilhelm Kühnert oll saa-
nu’ uma haridusõ Jenah, kost 
Weimarihe om õnnõ tśuut 
inäp maad ku Pankjavitsast 
Petserehe.

Olõs huvtav tiidä’, kas suu-
rõst Süä huulidsa aiast joud-
sõ mõni hõlmikpuu ka’ Tali-
na mõtsaülebä tütre kodoaida 
kavvõndõh Pankjavitsah, koh 
näil Hiinast peri lämmämaa 
puiõl olõs olnu’ kasumisõ jaost 
kindlahe pareba’ tingimusõ’. 
Agnes läts mehele 1893. aas-
tagal, kats aastakka peräst esä 
surma, a esä tüüd vidi edesi 
poig Heinrich Kühnert (1848–
1904), Agnese veli, kiä oll mõt-
saülep Har´omaal ja tundsõ 
esi’erälist huvvi vilä- ja nõklu-
puiõ vasta. Võimalda’ olõ-õi, 
õt mõni hõlmikpuu om joud-
nu’ ka’ Pankjavitsa maa sisse, 
päälegi tundsõ Heinrichi poig 
Ernst uma Pankjavitsa-tsõdsõt 
ja tsõdsõmiist — tädi Agnest ja 
uno Willyt — höste. [20]

A tuu muidogi’ olõki-i nii 
tähtsä.

Hõlmikpuu kottalõ om 
sagõhõhe tarvitõt mõistõt 
„eloh fossiil“, koh om kokko 
pantu kats ütstõõsõga kokko-
sobimalda’ sõnna. Tuu näü-
täs, õt tegemist om väiga’ 
 mustidsõaolitsõ puuliigiga’. 
Liik om nii vana, õt säänest 
puud tohisisi-i ollaki’ olõ-
mah ... Hõlmikpuu om pikä-
iälinõ, kannahas höste vällä 
keskkunnasaastõt ja arvatas, 
õt timäga’ saat arsti’ ni õt tä 
om meelehpidämisõ puu.

Kas tuu tulõta-ai miilde seto 
laulu?
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Hõlmikpuu sai looduskaitsõ sümbolpuuna üle Eesti kuulsas. 
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1. novembrist  liideti 
Mikitamäe ja Meremäe 
hoolde kodu, mis kannab 
nüüd ühist nime 
Setomaa hoolde kodu. 
Ühendasutuse juhatajaks 
valiti Merju Viskar. 

KELLY KITTUS

Kes sa oled ja kust sa 
tuled?

Pärit olen Tõrvast, aga juu-
red on mul Valga- ja Võru-
maal. Siin olen seetõttu, et pea 
kaheksa aastat tagasi kohtasin 
oma abikaasat. Nüüdseks ole-
me abielus, kolme lapse vane-
mad ja elame Karisillas metsa 
sees oma majakeses. 

Milline on sinu varasem 
töökogemus? 

Kui ma lõpetasin Valgamaa 
kutseõppekeskuse laojuhi eri-
ala, ei teadnud ma täpselt, 
mida edasi teha, ja  otsustasin 
suvel minna sugulaste  juurde 
Soome suurfarmi. Olin seal 
pool aastat lüpsja, teenisin 
raha ja tulin siis siia  kooli maa-
turismi õppima. Sellel ajal jäin 
ma ootama oma esimest last ja 
kuna õppisin kaug õppes, siis 
järgmisel aastal enam sama 
eriala kursust kokku ei saadud 
ja seetõttu jäi mul see eriala ka 
lõpetamata. 

Kui laps hakkas lasteaias 
käima, otsustasin tööle min-
na. Kandi deerisin kirstuvab-
riku raamatupidajaks ja osu-
tusin valituks. Mu esimesel 
tööpäeval selgus, et ma pole 
ainult raamatupidaja, vaid ka 
matuse büroo administraator. 
See tähendas seda, et pidin 
paigutama surnud külmkamb-
risse, nad pesema, riietama ja 
matused korraldama. 

Pärast kahte aastat ei suut-
nud ma enam vaimselt seda 
tööd teha ja õppisin massöö-
riks. Kuna jäin ootama oma 
teist last, siis sel alal tööle ei 
läinudki. Olime planeerinud, 
et kui tuleb üks laps, tuleb ka 
teine, ja kui nad on piisavalt 
suured, siis lähen ma uuesti 
tööle. Selle aja sees soetasime 
me omale kodu, mis oli väga 
räämas, sinna on läinud kogu 
meie vaba aeg, tahe ja raha, 
aga välja on tulnud väga armas 
kodukene.

Kuidas juhtus nii, et 
sa sellele ametikohale 
kan dideerisid? 

Mõni aasta tagasi nägin 
kuulutust, et hooldekodu otsib 
peakokka. Kuna mu ema on 
pool minu elu pidanud bist-
rood ja toitlustanud laste-
laagreid, siis ma mõtlesin, 
et tulen hooldekodus 30 ini-
mese toitlustamisega toime. 
 Töötasin poolteist aastat ja 
elu läks nii, et jäin oma lastega 
uuesti koduseks. 

Olen aasta aega kodus 
olnud, käisin vahepeal äriette-
võtluskoolitusel. Kui ma nägin, 
et hooldekodu otsib juhata-
jat, otsustasin kandidee rida, 
hoolimata sellest, et mul pole 
kõrghari dust ega kolmeaas-
tast töökogemust, nagu nõu-
tud. Ma teadsin neid inimesi, 
kes siin hooldekodus elavad ja 
töötavad, teadsin nende mure-
sid ja rõõme. Mõtlesin, et miks 
mitte proovida. 

Olin väga üllatunud, kui 
mind kutsuti vestlusele, ja kui 
ma osutusin valituks, tuli see 
mulle veel suurema üllatuse-
na. Ma ei julgenud isegi aima-
ta, et minust võiks saada hool-
dekodu juhataja. Ma olen väga 
tänulik selle võimaluse eest ja 
proovin seda tööd teha võima-
likult hästi.

Millised on hooldekodus 
elava eaka põhimured? 

Kõige suuremaks mureks on, 
et neil pole, kellele oma iga-
päevamuresid rääkida. Neil ei 
pruugi olla suured mured, aga 
nende jaoks see ongi kõik. Kui 
ma leian nende jaoks isiklikult 
aega, siis on nad rõõmsamad 
ja rohkem rahul. Tähtis on see, 
et ma kuulan nad ära. Jagatud 
mure on pool muret. 

Kui palju on selliseid 
eakaid, kellel ei käigi keegi 
külas? 

Neid on kahjuks rohkem kui 
neid, kellel keegi külas käib. 
Üle poolte. 

Millised on hooldekodu 
peamised kitsaskohad? 

Eelarve on meil piiratud. 
Seetõttu ei saa neile pakkuda 
kõike, mida tahaks. Püüan või-
malikult palju ise oma vahen-
ditega ja väikeste kuludega ära 
teha.

Kui palju on voodihaigeid 
ja kui paljud toimetavad 
veel omal jalal? 

Kokku on Meremäel 13 ja 
Mikitamäel 25 inimest, kellest 
Meremäel on neli ja Mikita-
mäel viis voodihaiget. On noo-
remaid, kes on tegusad ja tra-
gid – Arvo hoiab meil väljas 
puhtust ja korda. Meremäel 
on Reili selline klient, kes 
tahab aidata koduülesannetes 
ja hoiab alati silma peal. Siin 
Sass aitab puid tuua-viia. Nad 
tahavad teha, et ennast vajali-
kuna tunda. Kuni see pole nei-
le ohtlik, ei ole ma seda keela-
nud ka. 

Milline on klientide 
vanus?

Setomaa hooldekodudes 
on kõige noorem 45 ja kõige 
vanem 98 aastat vana. 

Millega hooldekodu klien-
did aega sisustavad? 

Isekeskis mängivad nad 
Meremäel lauamänge, lahen-

davad ristsõnu, maalivad pilte, 
vaatavad telerit, loevad ajaleh-
ti. Reedel helistas mulle Soo-
mest üks naine, kelle juured 
on Meremäe kandis, ja soovis 
Meremäe hooldekodule jõu-
ludeks Maalehe aastatellimu-
se kinkida. Muidugi olen ma 
väga tänulik selle eest. Nad on 
väga-väga tänulikud igasugus-
te ajalehtede ja ajakirjade üle. 

Käsitööd teeb siin Mikita-
mäel üks inimene, aga kui jäl-
le pole lõnga, siis kogume oma 
varud kokku ja toome talle. 
Meremäe majas on Reili, kelle-
le meeldib käsitööd teha. Ala-
ti võib pakkuda midagi, kui on 
üle. Mõlemas majas tuleb jõu-
lupidu, millest ma ise kindlasti 
osa võtan. 

Milline võiks olla unistus-
te hooldekodu? 

Minu silmis oleks see sel-
line, kuhu inimene toob oma 
lähedase, tundmata häbitun-
net või süümepiinu. Suhtu-
mine peaks olema südamlik 
ja inimlik. Iga inimene peab 
saama tunda ennast siin nagu 
oma kodus. Isegi kui keegi sind 
enam vaatama ei tule, siis per-
sonal on ikka, kes hoolib. Kus 
klient tunneb end täisväärtus-
liku inimesena ja lähedased 
ei pea tundma häbi, et nad on 
sunnitud oma lähedase selli-
sesse asutusse panema.

Mida üritad 2019. aasta-
numbri sees ära teha? 

Ma üritan ära teha kõik, mis 
siiani tegemata on, nii pal-
ju kui see võimalik on. Ja ma 
luban, et ma leian kõigile aja 
nende murede kuulamiseks 
ning aitan muredele ja soo-

videle mingi lahenduse leida. 
Tahaksin mõlemad majad ilus-
ti toimima saada.

Kes sa väljaspool tööd 
oled? 

Olen lihtsalt ema ja abikaa-
sa, sõber. Kui mu päev siin 
lõpeb, siis ma lähen koju ja 
hakkan tegema teist tööd kuni 
magamaminekuni. Hommi-
kul hoolitsen samamoodi pere 
eest ja jooksen siis tööle.

Kas on raske olla kodust 
eemal? 

Mul on tegelikult väga värs-
kendav kodust väljas olla. See 
on minu jaoks väljakutse. Teen 
oma tööd ja samal ajal õpin 
seda tegema. Saan iga päev 
järjest kogenumaks. See töö 
on nii vaheldusrikas, et igav ei 
hakka. 

Suuremad 
sündmused 
2019. aasta 
suvel 
Setomaal
■ X Suur sõirapäev 15.06, Satse- 
rinna nulk. Saatse  muuseumis 
toimuval sõirapäeval keede-
tak se sõira ning valitakse pa- 
rim sõirameister. Süüa saab 
lisaks sõirale ka muud head 
seto sööki. Sõirapäeval saab 
tutvuda piirkonna talude tege-
mistega. Algus kell 12, õhtune 
kirmas kell 18.
■ Seto Folk „PÄRI MUSI” 28.–
29.06, Värska. Muusika- ja 
matkafestival Seto Folk on 
elamuslik muusika- ja päri-
muspidu, mis kutsub osa saa-
ma parimast folkmuusikast, 
seto kultuurist, matka- ja 
laste programmist, maitsma 
hääd seto toitu ja kogema seto 
külalis lahkust. Festivalipas-
sid on alates 30. novembrist 
müügil Piletilevis. Soodsa-
mad passid Setomaa inimes-
tele on saadaval Setomaa 
Turismiinfopunktis, Obinitsa 
Seto Muuseumitares ja Seto 
Talumuuseumis.
■ XV Seto Leelopäev „IMÄLT 
TÜTRELE” 29.06, Värska. Leelo-
päev on kõikide seto leelokoo-
ride ja leelotajate suur lau-
lupidu. Esinevad seto koorid 
kõikjalt Eestist ning kaasa löö-
vad tantsurühmad, pillimehed 
ja külalisesinejad.
■ Ostrova Festival 19.–20.07, 
Ostrova. Väikeses looduskau-
nis Ostrova külas toimub igal 
aastal suur festival.  Muusikat 
on igale maitsele, folgist  rocki - 
ni. Eesti tippartistide kõrval 
astuvad lavale ka muusikuteed 
alustavad Setomaa noored.
■ Seto Kuningriik 3.08,  Küllä- 
tüvä. Kord aastas kuulutavad 
setod üheks päevaks välja oma 
kuningriigi, kus kõlab Seto 
hümn, marsib Seto sõjavägi, 
maksab Seto raha ning vali-
takse välja kuninga näputöö-, 
joogi-, söögi-, käsitöömeist-
rid. Kuningriiki valitseb rahva 
valitud ja armastatud ülem-
sootska ehk legendi kohaselt 
Petseri liivakoopas magava 
setode jumala Peko maapealne 
asemik.
■ Seto Külävüü kostipäiv, 17.–
18.08. Üheks suviseks nädala-
vahetuseks avavad Setomaa 
talud oma väravad ning pere-
naised pakuvad kohalikust 
toorainest valmistatud seto-
maiseid hõrgutisi. Lisaks mee-
leolukad programmid.
■ Lüübnitsa sibula- ja kalalaat 
24.–25.08, Lüübnitsa. Vanade 
kalurikülade kõrgetel peenar-
del kasvanud ja lopsakatesse 
vanikutesse põimitud kulla-
karva sibulad koos sealtsamast 
Pihkva järvest püütud kalaga 
ahvatlevad tuhandeid ehedate 
maitsete kütte. Lisaks käsitöö 
ja laadamelu.
■ Vanemuise teatri etendus 
„Kirvetüü“, juuli, Värska. Ott 
Kiluski setokeelne näitemäng 
jutustab väikekülast, mis pea-
le Eesti taasiseseisvumist oma 
jätkusuutlikkuse eest peab 
seisma. See on aus ja inimlik 
lugu, millest ei puudu lopsakas 
ja kohati valus huumor. Näi-
dend sai Eesti Teatri Agentuuri 
2017. aasta näidendivõistlusel 
I preemia.

Särasilmne Merju Viskar 
peab eakatega vestlemist 
kõige olulisemaks

Merju Viskar. Foto: erakogu
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Setomaa Vallavolikogu  võttis 
25.10.2018 vastu määruse 
„Setomaa valla  koolieelsete 
munitsipaallasteasutuste 
vanemate poolt kaetava koha-
tasu määr ja tasumise kord“, 
mille kohaselt ühtlustuvad 
alates 1. jaanuarist 2019 valla 
lasteaedade koha tasu määrad. 

Ühe lapse kohatasu kalend-
rikuus hakkab olema 12 eurot 
ning perede puhul, kus laste-
aias käib kaks ja enam last, 
on kohatasu ühe lapse kohta 
10 eurot kalendrikuus. Lapse-
vanemal on kohustus  tasuda 
kohatasu kõikide õppeperioo-
di kalendrikuude eest, s.o 1. 

september kuni 31. mai. Suve-
perioodil, 1. juuni kuni 31. 
august, tasub lapsevanem 
kohatasu nende  kalendrikuude 
eest, mil laps käib lasteaias. 
Näiteks kui laps käib juuni-
kuus kasvõi ühe päeva laste-
aias, kohaldub lapsevanemale 
kohatasu maksmise kohustus 
juunikuu eest. Lapse puudu-
mise korral kohatasu määra 
ümberarvestust ei tehta. 

Lastevanemate poolt maks-
tavat kohatasu kasutatakse 
lasteaia majanduskulude, per-
sonali töötasu ja sotsiaalmak-
su ning õppevahendite kulu-
de katmiseks. Suveperioodi 

kohta täidab lapsevanem igal 
aastal 30. aprilliks vallavalit-
suse poolt koostatud aval-
duse blanketi, milles märgib 
kalendrikuu täpsusega, mil-

lal tema laps lasteaias käib. 
Avalduse blankett saab olema 
elektrooniliselt kätte saadav 
valla kodulehel ja paberkand-
jal lasteaias. 

Konkurss Setomaa Muuseumid 
direktori ametikohale

(Setomaa Muuseumid – Seto Talumuuseumi 
ja Obinitsa Muuseumi liitmisel moodustuv valla allasutus)

Setomaa Muuseumid direktori ülesanne on tagada 
muuseumi tulemuslik töö, vastutada muuseumi 

üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase 
ning otstarbeka kasutamise eest.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus;
• vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus;
• muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele  
   oskus suhtlustasandil;
• kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel konkreetsete  
   näidete põhjal viimase viie aasta jooksul.

Tööleasumise aeg: alates jaanuar 2019.

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja eluloo- 
kirjeldusega tingimuste täitmist tõendavad dokumendid 

või nende ärakirjad ning essee Setomaa Muuseumid arendus-
tegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumentide esitamise tähtaeg 2.12.2018 
aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, 

Võru maakond märgusõnaga „Setomaa Muuseumid direktor“ 
või elektroonselt vald@setomaa.ee. 

Info: Setomaa Vallavalitsus, vallavanem Raul Kudre, 
tel 5256695, e-post: raul.kudre@setomaa.ee. 

Konkurss 
osaühingu Setomaa Haldus 
juhatuse liikme ametikohale

Tööülesanded: Setomaa vallale kuuluva vee-ettevõtte juhtimine
ja tegevuste arendamine. OÜ Setomaa Haldus moodustub OÜ 
Verska Calor, OÜ Meremäe Vesi ja OÜ Katel liitumisel.

Nõuded kandidaadile: 
• kõrgharidus;
• vähemalt kolmeaastane töötamise kogemus 
   ettevõtte või projektijuhina; 
• strateegilise mõtlemise oskus äriühingu juhtimisel; 
• oskus lahendada keerulisi situatsioone; 
• pingetaluvus; 
• otsustusjulgus.

Omalt poolt pakume:
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd pidevalt muutuvas  
  ettevõttes; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalust; 
• töökat ja toetavat meeskonda.

Töökoha asukoht: 
Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Pikk tn 30.
Tööaeg: täistööaeg.
Töösuhte kestus: tähtajatu.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• motivatsioonikiri koos palgasooviga; 
• elulookirjeldus; 
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate 
   dokumentide koopiad (sh diplomi koopia hariduse  
   kohta); 
• muud dokumendid kandidaadi soovil.

Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 2.12.2018 
aadressile Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, 

Võru maakond märgusõnaga „Setomaa Haldus juhatuse liige“ 
või elektroonselt vald@setomaa.ee. 

Info: Setomaa Vallavalitsus, vallavanem Raul Kudre, tel 
5256695, e-post raul.kudre@setomaa.ee. 

Aeg ja koht: detsember 2018 – veebruar 2019.
Sari koosneb neljast turniirist:

neljapäev, 6. detsember 2018 Värska kultuurikeskus;
kolmapäev, 9. jaanuar 2019 Meremäe koolimaja;
kolmapäev, 6. veebruar 2019 Mikitamäe, valla teeninduspunkt; 
kolmapäev, 20. veebruar 2019 Värska kultuurikeskus.

Kõigil kordadel alustatakse kell 17.30 ning lõpp on hiljemalt kell 21.
Male- ja kabeturniirid peetakse samal ajal ja samas kohas, 

osaleda saab korraga ainult ühes arvestuses. Olenevalt voorude 
arvust võib mõtlemisaeg olla mängijale 5 kuni 30 minutit.

Turniiride sujuvamaks läbiviimiseks toimub eelregistreerimine. 
Registreerimiseks täita registreerimise vorm, mis on leitav Setomaa 

valla kodulehelt ja valla Facebooki lehelt, või saata kiri 
e-posti aadressil rein.zaitsev@setomaa.ee. 

Elektrooniline registreerimine lõpeb 48 tundi enne iga turniiri. 
Kohapeal on võimalik registreeruda piiratud arvul osalejatel.

Juhend Setomaa valla kodulehel.

RAUL KUDRE
Setomaa vallavanem

Setode invasioon pealinna 
mardilaadale on läbi saanud ja 
kõik on enda tavapäraste tege-
miste juures tagasi. Me olime 
kolme päeva jooksul nähtavad 
ja saime palju kõlapinda käsi-
töö-, turismi-, toidu,- laulu-, 
pillimängutraditsioonide osas. 
Olen kindel, et setode Tallin-
na minek oli üks samm enda 
näitamisel, et meil tulevikus 
Setomaal paremini läheks.

Valla 2019. aasta eelarve 
koostamine on käimas ja  selle 
eripäraks on kindlasti see, et 
me saame juba näha, kuidas 
uue valla struktuuriga käes-
oleval aastal tulud-kulud käi-
tunud on. Samas peame all-
asutuste ühendamise käigus 
ette nägema nende võimalik-
ke muutusi. Kuna maailma- 
ja Eesti majandus on piisavalt 

kuum ja majandusel läheb häs-
ti, siis on ootus kõigil ka palga-
tõusuks. Siin veavad kogu val-
la palgatõusu riigi otsustused, 
mis tõstab miinimum- ja õpe-
tajate palka u 8% võrra. Kind-
lasti toimub ka teine etapp 
palkade ühtlustamises üle val-
la, sest enne haldusreformi ja 
esimese aastaga me  erinevusi 
töötasudes sama töö eest 
tasandada korraga ei jõudnud. 
Oodata on ka majanduskulu-
de kasvu. Selles olukorras, kus 
kulud kasvavad, peame leidma 
tuludesse samuti katteallikaid, 
mis on omamoodi keerukas 
ülesanne.

Vallas käivad mitmed ehi-
tustööd, mis peaksid heaolu 
tõstma, piirkonna väärtust 
kasvatama ja siin elavaid ini-
mesi motiveerima tegutsema 
Setomaal. Meile ülimalt oluli-
ses turismisektoris on alanud 
Reegi maja, ehk Värska külas-
tuskeskuse ehitus. Rahastus 

on saadud projektile Piirkonna 
konkurentsivõime program-
mist ja ehitajaks on Tartu ette-
võte Eviko. Järgmiseks sügi-
seks peab maja püsti olema ja 
on koos ekspositsiooniga ava-
da plaanitud 2020. aasta keva-
del. Teises valla otsas käib ehi-
tus Luikjärve talu kallal, mis 
tahaks ka juba järgmisel suvel 
enda juurde külla kutsuda.

Värskas käib ühele piirkon-
nas vähestest siseruumides 
olevale skatepargile riietus-
ruumide ehitus. Loodame selle 
valmis saada selle aasta sees. 
Veel sügisel alustame Obinitsa 
lipuväljaku parkla ehitusega, 
aga selle lõpp jääb kevadesse. 
Oleme korrastanud ka surnu-
aedu ja praegu käib Laossinas 
aia vahetus. Värska Gümnaa-
siumi ootab ees osaline aken-
de vahetus.

Projekteerimises, hanke-
staadiumis ja ehituses on veel 
mitmeid tegevusi, mis on iga-

päevase elu osa ja ootavad 
oma teostamist.

Häid uudiseid on tulnud 
Venemaalt, kus on vajalikud 
allkirjad saanud Eesti-Vene 
programm. Tänase info  järgi 
võib tegevustega (hanked, 
projektid jne) alustada uue 
aasta jaanuarist.

Lumetõrje hanked on läbi 
viidud kogu valla osas ja 
lumelükkajad piirkondadesse 
kinnitatud. Loodame, et tali 
ei tule ootamatult ja kõik teed 
saavad lumest koristatud.

Setomaa vallavalitsus on 
välja kuulutanud konkursid 
Setomaa Halduse juhatuse 
liikme ja Setomaa  Muuseumid 
direktori kohale. Ootame Seto-
maa valla võtmeettevõtete 
juhikandidaate.

Inimesed sätivad ennast aga 
jõuluootusele, et pikast pime-
dast ajast võitu saada. Olgem 
terved ja andkem oma panus 
Setomaa arengusse!

Tegus sügis Setomaal
Raul Kudre. Foto: Kelly Kittus

Alates 1. jaanuarist 2019. a ühtlustuvad 
Setomaa valla lasteaedade kohatasu määrad

Sotsiaalpedagoogi vastuvõtuajad ja -kohad
■ Alates 22. oktoobrist 2018 töötab Setomaa vallas sotsiaalpeda-

goog Karmen Liping. Tema vastuvõtuajad ja -kohad on järgmised: 
E – Meremäe Kool (sh Tsirgupesäkese rühm ja Obinitsa rühm)  
T,  N – Värska Gümnaasium 
K – Mikitamäe Kool (sh lasteaed)  
R – Värska Lasteaed, Värska Avatud Noortekeskus 
ning etteregistreerimisel vastuvõtt vallamajas Värskas 
või teeninduspunktides Mikitamäel või Meremäel.

■ Sotsiaalpedagoogi kontaktid: 
telefon 5332 1871; e-post: karmen.liping@setomaa.ee.

Setomaa male- ja kabeturniirisari 2019
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Värska Orienteerumis- 
klubi Peko hooaeg 
lõppes tavapäraselt 
edukalt: osaleti 
mitmetel võistlustel 
Eestis ja välismaal, 
toodi kuhjaga medaleid, 
korraldati orienteerumis- 
võistlusi ja spordiüritusi 
ning hoiti aktiivsena 
kohalikku tervisesporti. 

SIRLI ZUPPING

OK Peko orienteerujad pais-
tavad silma nii Eestis kui ka 
rahvusvaheliselt: Eesti meist-
rivõistlustelt toodi kokku 98 
medalit, rahvusvahelistelt 

suurvõistlustelt 13 medalit.
2018. aasta Eesti meistri-

võistlustel osales  39 Peko klu-
bi  liiget, kõige rohkem meda-
leid tõid koju Kristel Kõivo, 
Emily Raudkepp ja Epp Käpa, 
kes oma tulemustega pais-
tavad silma ka üle- eestilisel 
orienteerujate Medalijahil. 
Selle hooaja tulemused näi-
tavad selgelt, et OK Peko 
on Eesti parim klubi suusa-
orienteerumises. Üleriigilistelt 
meistrivõistlustelt nopiti 41 
medalit ja silmapaistvalt esin-
dati meie riiki ka rahvusvahe-
lisel areenil.

Rahvusvahelistel tiitlivõist-
lustel osales Eesti lipu all 
22 klubi liiget, võideti kuld-
seid, hõbedasi ja pronksikarva 
medaleid. Daisy Kudre sai üli-

õpilaste suusaorienteerumi-
se MMil tihedas konkurentsis 
kolm hõbemedalit. Ingrit Kala 
võitis veteranide suusaorien-
teerumise MMil Crafts burys 
(USA) kaks kuldmedalit: ta oli 
parim nii lühi- kui tavarajal. 
Samal tiitlivõistlusel pälvis 
kuld medali Raul Kudre, kelle 
paremust pidid teised tunnis-
tama raskel tavarajal. 

Šveitslasest Peko klubi liige 
Gion Schnyder võitis Bulgaa-
rias peetud suusaorienteeru-
mise Euroopa meistrivõistlus-
tel pronksmedali. 

Lisaks tegid ilma Sander 
Linnus ja Ain Fjodorov, kes 
esindasid Eestit 24-tunnisel 
rogaini MMil Ukrainas: Sander 
võitis kulla ja Ain hõbeda.

OK Peko liikmed Sander 

Linnus ja Reeda Tuula-Fjodo-
rov on kõige tugevamad seik-
lussportlased Eestis: sel aas-
tal on nad eri tiimides võitnud 
kirkamaid  medaleid seiklus-
spordi EMilt. 

Muude tegemiste kõrval võt-
sid nad Tartu Maratoni Kuubi-
ku sarja üldvõidud meeste ja 
naiste üldarvestuses.

2018. aastal tõi OK Peko 
Lõuna-Eestisse hulga orien-
teerujaid ja külastajaid. Värs-
ka, Obinitsa ja Ootsipalu 
lähistel peeti suuremaid ja 
väiksemaid võistlusi: XXX 
Suunto Games, XXVII Peko 
Kevad, Eesti meistrivõistlused 
suusaorienteerumises, Seto 
ski-o, Eesti meistrivõistlu-
sed rattaorienteerumises, üle-
maailmne orienteerumispäev, 

ümber Värska järve jooks/
kõnd. Kohalikul tasandil kor-
raldati kuus Setomaa orien-
teerumispäevakut, kus kaardi-
ga käidi orienteerumas lausa 
284 korda. Üks orienteerumis-
neljapäevak korraldati ka Tal-
linna lähistel Kodasool, kus oli 
611 osalejat.

Hooaeg lõpetati 17. no vemb-
ril ühiselt matkates ja piduli-
kult kokkuvõtteid tehes. OK 
Peko jaoks on endiselt oluline 
pakkuda  siinsele kogukonnale 
tervisespordi võimalusi. 

Igal tasemel orienteeru-
mishuvilised on kogu aasta 
jooksul väga oodatud Seto-
maale orienteerumispäevaku-
tele, kus saab metsaradadel 
nautida mõnusat vaheldust 
igapäevaelule.

November 
on noorte 
ja noorsoo-
töötajate 
kuu
TRIINU ARUND
Värska ANK juhataja

November on noorsootöö vald-
konnas oluline kuu, kuna siis 
tunnustatakse silmapaistvaid 
noori ning noorsootöötajaid. 
Setomaa valla noorsootööta-
jad on teinud oma tööd suure 
pühendumusega ning see pole 
jäänud ka märkamata. Hari-
dus- ja teadusministeeriumi 
noortevaldkonna tunnustus-
konkursi aasta noorsootöö-
taja kandidaatide nimekirjast 
leiame Triinu Kotovi ning aas-
ta noorteühingu või noorte-
organisatsiooni nimekirjas on 
MTÜ Vabadussport ja Värska 
noortele korvpallitreeninguid 
korraldav MTÜ Korvpalli klubi 
Valgamaa. Juba nimekirjas 
olemine on tunnustus, mis 
annab noorsootöötajatele soo-
vi ja tahet südamega oma tööd 
jätkata. Tunnustuskonkursile 
esitatud kandidaadid väärivad 
tunnustust, kuna nende panus 
kogukonna noorsootöösse on 
hindamatu. 

Noorsootöötaja olla ei ole 
lihtne. Noorsootöötaja püüab 
luua positiivseid muutusi noo-
res endas sel moel, et ta tahaks 
anda panuse ka teda ümbritse-
va paremaks või huvitavamaks 
muutmisel. Et tal oleks julgust 
seista oma seisukohtade eest 
ja järgida oma unistusi. Sel-
leks, et päevast päeva inspi-
reerida noori, vajavad ka noor-
sootöötajad tuge ja positiivset 
tähelepanu.

EVE ELLERMÄE
Obinitsa muuseumi juhataja

„Teil on siin suitsuvorsti lõhn,“ 
ütleb sisseastuja nuhutades. – 
„Ehh, siiski ainult ahju lam-
mutamine, suitsuvorsti pead 
kuskilt mujalt vaatama …“ – 
„Aga miks te seda lammuta-
te, pole ju see ahi veel väga 
vana?“ – „Ega muud häda pol-
nud, ainult üks viga oligi – ta ei 
andnud sooja ...“

Nii ongi. Obinitsa muu-
seumimaja süda – suur seto 
tüüpi ahi on ümbertegemisel.

2017. aasta augustis tehtud 
ekspertiisi käigus selgus, et 
ahjul on mitmeid ehitusvigu 
ning parim lahendus on põh-
jalik ümberehitamine. 

See oli päris suur kergen-
dus, sest seni olime ikka mõel-
nud, et ehk kütame ikka ise 
kuidagi valesti. Talveilmade-
ga ei õnnestunud ahju kütmi-
sel majas kuidagi saavutada 
seaduse järgi tööruumi tem-
peratuuriks ette nähtud +18 
kraadi. Mis siis ikka, tõmbasid 
aga jälle viltsussid ja villased 
sokid jalga, mitu kampsunit 
selga ning asusid tööle. Nüüd, 
2018. aasta lõpus oleme aga 
niikaugel, et alustatud on ahju 
ümbertegemisega, vana lam-
mutamise ja uue ehitamisega. 

„See on hea näide sellest, 
kuidas ahju ei tohiks teha,“ 
ütleb pottsepp Järve Margus 
järjekordselt puurvasarat haa-
rates. „Selge see, et te ei saa-
nudki sooja saada, kui lõõrid 

olid nii laiad, et suits ja soojus 
lõõri keskelt otse korstnasse 
kihutasid ning ei jõudnud kive 
soojaks kütta. Aga arusaama-
tu on, miks on ahi tsemendi-
ga laotud nagu kivimüür! Kivid 
murduvad tükkideks, kui neid 
puutud. Neid telliseid ei saa 
enam kasutada. Pottsepatööde 
ahjusegu on saviga tehtud, siis 
saab ahjukivid hiljem meis-
liga ükshaaval kätte ja neist 
osa ka taaskasutada, kui vaja 
ahju parandada või uut teha. 
Ja no vaata, see ahjuvõlvi pea-
le valatud jäik betoonkiht ongi 
teil ahju külje kummi löönud 
ja kivid praguliseks. Soojuspai-
sumisega tuleb ikka ahjutege-
misel arvestada ...“

Nii selguski, et kuna ehitus-
vigu on veel rohkem, kui esi-

algu arvatud, tuleb varasem 
ahi taldmikuni maha võtta ja 
sinna peale uut tegema haka-
ta. Uus ahi ehitatakse ka ikka 
seto tüüpi, leso ja ahjule roni-
mise võimalusega. Kui sisse-
kütmisperiood läbi, loodame 
edaspidi pakkuda mõnusat 
ahjusoojust kõigile külmal ajal 
sisseastujatele.

Valmiv ahi on selle hoone 
ahjude neljas põlvkond. Obi-
nitsa muuseumi rajaja Silla-
otsa Liidi on meenutanud, 
et kuidas tal nõukogude ajal 
kästi majas olnud kaks eesti-
aegset kahhelahju raudkesta-
ga ahjudeks ümber ehitada. 
Miks? Sest kodanlikud ahjud 
ei sobivat nõukogude asutus-
se ehk toonasesse Obinitsa 
raamatukokku. Pärast raud-

ahjude sisseseadmist oli majas 
ikka võrdlemisi külm ning soe 
kampsun oli hädavajalik riide-
ese, aga iga päev oli vaja ikka 
erinevat kampsunit kanda. 
Ükskord luges Liidi oma kamp-
sunid üle – sai 27 tükki. Luge-
sin Liidi jutu peale ka oma 
kampsunid üle ja sain 12 tükki, 
ilmselgelt oli see arv osalt tin-
gitud sellest, et olen ju minagi 
kaheksa talve olnud muuseu-
mimajas soojade kampsunite 
kandja. 

Praegu satub muuseumi-
majja tulija labürinti. Nimelt 
on ahju lammutamise-ehita-
mise ajaks püstitatud Obinitsa 
muuseumimaja esimesel kor-
rusel ümber ahju vundamendi 
kiletelk. Sellest on ilmselgelt 
kasu – lammutati tasa ja tar-

gu ning tolmu- ja nõepilvi pole 
üles tõusnud, teisel pool kile-
labürinti on olnud võimalik 
isegi arvutiga tööd teha. 

Ahju valmimiseni me muu-
seumimaja allkorrusel suu-
ri gruppe vastu võtta ei saa, 
ent oleme end sisse seadnud 
muuseumimaja teise korruse 
katusealuses, kuhu ettetelli-
misel mahub muuseumitundi 
jälgima või koosolekul osale-
ma lahedalt umbes 15 inimest. 
Ka muuseumipoe-müüginurga 
kaubavaliku oleme viinud tei-
sele korrusele ning huvi korral 
leiab sealt üht-teist, sealhul-
gas seto pühadega 2019. aasta 
kalendri.

Infot kõigi  huvipakkuvate 
teemade osas saab muu- 
seumist telefonil 5622 7732. 

Värska OK Pekol oli taas 
edukas orienteerumishooaeg

Värska OK Peko hooaja lõpetamine. Foto: Rasmus Uibo

Obinitsa muuseum saab uue ahju

Triinu Arund.
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Värska Gümnaasiumi 6. klassi 
võistkond esindas 26. oktoob-
ril Tallinnas Võru maakonda 
vabariiklikul õpioskuste olüm-
piaadil. Võistkond saavutas 16 
võistkonna seas 8. koha. Võist-
konda kuulusid Jaak Urmet 
Koit, Brigitte Hunt, Ken Egert 
Kull, Indrek Parijõgi ja Richard 
Land.  

Lisaks igapäevasele õppe-
tööle rikastasid õpilaste kooli-
päevi paljud erinevad tegevu-
sed. Õpetajate Meeli Metsa, 
Anneli Jõgela, Priit Dievese ja 
Päästeameti demineerimis-
keskuse eksperdi Kalvar Tam-
minese eestvedamisel  toimus 
7.-8. klassile 5. novembril ohu-
tuspäev, kus õpiti tundma 
ohumärke, pürotehniliste too-

dete õiget käsitsemist ja käitu-
mist plahvatusohtliku eseme 
leidmise korral. 

Gümnaasiumiastmele toi-
mus Maanteeameti riskikäitu-
mise koolitus „Viimane 
piknik“. Setomaa valla piirkon-
napolitsei Consuelo Laanemäe 
Räim andis 1. klassi õpilastele 
üle „Liiklusaabitsad“ ja jagas 
oma liiklustarkusi. Gümnaa-
siumi pärimusõpetuse kursu-
se raames külastasid 10. klas-
si õpilased Värska kirikut, kus 
preester Andreas rääkis kiriku 
ajaloost ja pühadest ning usust 
ja uskumisest.

Novembris külastasid 9.-11. 
klassi õpilased koos aineõpe-
tajate ja klassijuhatajatega 
pealinna. Õpilased külastasid 

KUMU kunstimuuseumi, Riigi-
kogu, Eesti teatri- ja muusika-
muuseumi ja okupatsioonide 
muuseumi.   Pealinnas käimi-
ne lõppes Eesti Draamateatri 
külastusega. 1.-4. klass veetis 
huvitava reedese päeva Saat-
se muuseumis, kus tutvuti seto 
kultuurilooga. 

Õpetaja Elle Tikkop osa-
les 4. klassi õpilastega Rõuge 
Koolis toimunud matemaatika 
pärastlõunal.

Pikad sügisõhtud loovad 
võimaluse vahetada  nutiseade 
raamatu vastu. Meie kooli raa-
matukogu on liitunud rahvus-
vahelise lugemisprojektiga 
„Meie Väike Raamatukogu“. 
Projektis tegutsevad aktiiv-
selt 1. klassi õpilased. Lõbu-

sate tegevuste käigus sai neil 
läbi loetud esimene raamat 
„Ärajäänud avastus“. Õpila-
si juhendavad raamatukogu 
juhataja Helena Kudre ja õpe-
taja Elle Tikkop.

Novembri 6. ja 7. kuupäe-
val toimus Vinni spordihoones 
6.-9. klassi noormeeste meist-
riliiga korvpalliturniir, millest 
võttis osa 8 võistkonda. Värska 
Gümnaasium lõpetas turnii-
ri 6. kohaga. Poisse juhendas 
õpetaja Olver Kaljuvee.

Õpilasesinduse algatusel 
toimus halloweeni üritus ja 
algatati heategevuslik kor-
jandus Võru loomade varju-
paigale. Oktoobrist alustasid 
tegevust erinevad huviringid 
– robootika, parkuur, korv-, 

võrk- ja jalgpall, tantsuring, 
kunstiring,  orienteerumine. 
Täpsem loetelu on kooli 
kodulehel.

1.-4. klassi  lapsevanemad, 
õed, vennad, vanaemad ja 
vanaisad on oodatud 22. 
novembril koolimajas toimu-
vale perepäevale. 

Mini- ja õpilasfirmad kogu-
vad hoogu ja korrastavad ärii-
deid, et valmistuda esimeseks 
õpilasfirmade laadaks, mis 
toimub Värskas 1. detsembril. 
Järgmisi müügikogemusi saa-
vad firmad ammutada Pärnus 
8. detsembril toimuval õpilas-
firmade laadal. Ootame kõiki 
ostlema.

Käesoleval õppeaastal ootab 
meid ees tegus arengukava 

koostamise periood, kuhu kaa-
same lisaks kooli meeskonna-
le lapsevanemaid ja õpilasi. 
Sügisesel koolivaheajal tegi 
kooli meeskond juba esimese 
koolituse. 

Aktiivsed lapsevanemad 
algatasid Värska kooli lasteva-
nemate kogu. Liituma on ooda-
tud kõik Värska kooli lapse - 
vanemad, kuid ka kõik teised, 
kes koolis toimuva ja kooli 
tuleviku vastu huvi tunnevad.

Meie kooli igapäevastest 
tegemistest saab täpsema üle-
vaate kooli sotsiaalmeedia 
kanali Facebook lehelt. Leia 
meid.

Kristel Koddala
Värska Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Tegelen igapäevaselt 
ülesetomaalise 
koostöövõrgustiku 
juhtimisega. Näen oma 
töös pidevalt, et 
käsitööliste ühised 
tegevused on tõhusamad 
kui üksikuna tegutsemine. 
Olen Piiriveere piirkonnas 
nii taotlejana kui meetme- 
nõustajana seda meelt, 
et sellised tegevused, kus 
saab üheskoos midagi 
teha, on võimsamad ja 
kogukonda laialdasemalt 
kaasavad.

INGRIT KALA
MTÜ Piiriveere Liider
meetmenõustaja

Aga mingil põhjusel sellel 
tegevusperioodil  Piiriveere 
piirkonna taotlejad kardavad 
ühisprojekte ellu kutsuda. 

Olen hetkel seotud nelja eri-
neva Piiriveere Liideri (PVL) 
ühistegevuse projektiga ja jul-
gen kutsuda taotlejaid üles 
aktiivsemalt koostööd tege-
ma ja leidma häid ja sobilikke 
koostööpartnereid. Ühispro-
jekti olemus seisneb erinevate 
huvigruppide koostöös ühise 
eesmärgi nimel. Rääkige oma 
ideedest ja leidke võimalikke 
koostööpartnereid!

Näiteks kirjeldaksin ühte 
MTÜ Seto Käsitüü Kogo pro-
jekti, mis hetkel PVLi meet-
mest 3.1 on teoksil. 

Meie projekti eesmärgiks oli 
kokku viia piirkonna käsitööli-
sed ning teadlased-etnoloogid 
erinevatest teadusasutustest. 
Koostööna kavandasime kol-
me aasta jooksul 30 õppepäeva 
(sh vastastikused konsultat-
sioonid) seto rahvarõivastega 
seotud teemavaldkondades. 
Kaugem eesmärk on meil see, 
et koostööprojekti tulemu-
sena koondatakse 350 lehe-
külge seto rahvarõivaste alast 
käsikirja. Projektis teevad 
koostööd käsitöömeistrid ja 
teadus asutuste töötajad. 

Toimuvate  teemapäevade 
raames käsitöölised räägi-
vad valmistamise tehnika-

test, esitlevad oma esemeid, 
teadus töötajad aga toovad uut 
infot varem avaldatud kirjan-
duse, fotode, muuseumikogu-
de leidude jms näol. 

Käsitöölisi koondab 
MTÜ Seto Käsitüü Kogo ja 
muuseumi inimeste ning artik-

likirjutajate selja taga seisab 
SA Seto Instituut.

Minu arvates on see meede 
eriti hea, sest siin on võima-
lik saada toetust projektijuh-
timiseks ja väikesemahuliseks 
investeeringuks. 

Loodetavasti kogu piirkon-

na LEADER-toetus ei liigu vaid 
ettevõtlusesse ja piirkonnas 
jagub veel jõudu ja jaksu ühis-
tegevusprojektide ellu kutsu-
miseks ja vedamiseks. 

MTÜ Piiriveere Liideri 2018. 
aasta II taotlusvoor on avatud 
1.-17. detsembrini.

Meede 3.1 meelespea
■ Meetme nimetus: ühistegevuse arendamine.
■ Eesmärk: suurendada ühistegevuses osalevate organisatsioonide 

arvu ning kogukondade ja organisatsioonide suutlikkust.
■ Sihtgrupp: äriühingud, FIEd, KOVid, MTÜd, SAd.
■ Partnerlus: vähemalt kahe partneri vaheline koostöö 

(NB! PVLi piirkonnasisene koostöö).
■ Projekti kestus: 2-4 aastat.
■ Toetus: maksimaalselt 20 000 eurot.
■ Tegevuste ajakava: minimaalselt kvartalipõhiselt.

Toetatavad tegevused:
■ koolitustegevused (sh Eesti-sisesed ja -välised õppereisid);
■ ühisturundustegevused (paketid, messid, turundusmaterjalid jm);
■ uute ürituste algatamine, ellukutsutud ürituste uuele, kõrgemale 

tasemele viimine;
■ piirkonna atraktiivsust ja tuntust toetavad ühistegevused (üritu-

sed, esitlused, teavitused);
■ projektid, mis aktiveerivad meetme 1 ja 2 sihtgruppe, toetavad 

nende suutlikkust ja lõpevad konkreetse tulemusega (nt laadad, 
ühisnäitused, muud ühisüritused);

■ erinevate vanuserühmade ettevõtlikkuse, tööhõive ja kogukondli-
ku aktiivsuse suurendamine;

■ juhendamine (eksperdid, lektorid, koolitajad).

Toetust on võimalik küsida lisaks:
■ projektijuhtimisele (lisaks kaudsetele kuludele); 
■ väikesemahulisele investeeringule (nt väikevahendite soetus, 

seadmed jms);
■ väljaspool PVLi piirkonna organisatsioonidelt (nt edumeelsed 

ettevõtted, teadusasutused, ülikoolid jne) oskusteabe jms sisse 
ostmisele.

■ Maksetaotluse esitamine PRIAle: kuni 4 korda kalendriaastas.
■ Täpsem info: www.piiriveere.ee.

Meede 3.1 – väga hea, kuid vähe 
kasutatud Piiriveere Liideri meede

Natuke oktoobrist ja natuke novembrist – Värska Gümnaasium

Rahvarõivaraamatu teemapäevadel teevad koostööd teadlased ja käsitöölised. Foto: Ingrit Kala

MTÜ Piiriveere Liideri taotlusvoor 
on avatud 1.–17. detsembrini 2018

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge 
ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides 

endises Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina 
ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, 

sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt 

(tegevusgrupis): 8. märts 2019.
Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee.
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Setomaa haridus- 
konverendsel käü arotus 
sagõhõhe mõnõ säändse 
teema ümbre, mis 
haridus- ja kultuuri- 
inemiisi murõhtama om 
pandnu. IX haridus- 
konverentsi pääteema 
„Kuimuudu hoita’ seto 
kiilt?“ tõie kokko ni kooli-
rahvast, uma kogokunna 
esindäjit ku paigapäälitsit 
võimumiihi. Haridus- 
konverentsi peeti 
2. novembril jälki 
Miktämäel, a śookõrd 
Vanavalgõ kohvitarõh. 

REIMANNI NELE

Alostusõs ütli’ uma’ teretüse-
sõna’ ülembsootska Hõrna 
Aarõ, Setomaa vallavanõmb 
Raul Kudre ja Võro instituu-
di juht Rainer Kuuba. Ütidses 
soovis olĺ, õt seto keele käsi 
parembahe käüsi’ ja  vanõmba’ 
ummi latsiga rohkõmb seto 
keeleh kõnõlõsi’.

Konverendsi ettekandõ’ 
kõnõligi’ pääaśaligult keele-
oppusõst. Seto keele ja uma-
kultuuri oppamisõst Setomaa 
valla koolõh ja latsiaiduh and´ 
edimält ülekaehusõ oppusõ 
vidäjä Nele Reimann.  Sootska 
Annela Laaneots kõnõĺ seto 
keele oppamisõst välähpuul 
Setomaad ja Talina seto  latsi 
kooli tegemiisist ja plaanõst, 
veebimängõ tegemisõst ja vir-
tuaalsist keele opmisõ võima-
luisist täämbädse ao  latsilõ. 

Kauksi Ülle kõnõĺ ummi 
tähele panõkit kipõlt muutunu 
maailmast ja latsivanõmbidõ 
ülesandist hoobis tõistsugu-
madsõh olokõrrah. A uma jutu 
lõpõtusõs tä üteĺ, õt varaham-
bagi om tsõõriga jälki vanno 
väärtüisi mano tagasi jõvvõt 
ja mi õnnõs om Setomaal tuud 
vanna viil alalõ. 

Viimädse kõnõlõjana tulõt́  
Ilmar Vananurm kullõjilõ 
miilde tuud, mis om sündü-
nü ja sünnüs parhilla’ vanal 
Petseremaal. 

Hariduskonverendsi tõõsõh 
poolõh olĺ plaanih pikemb aro-
tus „Kuimuudu minnä’ edesi 
seto keele ja kultuuri oppami-
sõga?“, tuud vidi Margus Tim-
mo. Arotusõ pääteemast kasvi’ 
vällä mitugi tähtsät küsümüst. 

Kuimuudu toetada’  latsi 
keelemõistmist ja vähändä’ 
pelgämist umah keeleh kõnõ-
lõmisõ iih? Latsi uma  keele 
oppusõ man peeti tähtsäs, õt 
nimä’ õgapäävädselt keele 
kõnõlõjidõga õks kokko putu-
si’. Vaest avtasõ’ keeleoppusõ-
lõ ka üteh muudsa ao vahendi’ 
nigu veebimängo’, digimater-
jaali’, audioraamadu’ ja juu-
tuuberi’. Oppõtüüd saat köü-
tä’ õgapäävädselt seto keele ja 
kultuuriga, a tuud oppust piäs-
si’ saama tetä’ kavaluisi ja hüä 
naĺaga. 

Mis pand parhilla’ oppaja 

hindä seto kiilt kasutama ja ku 
vaia, umah keeleh ka oppama? 
Kõgõ kimmämbält õks tä hindä 
suur iso opada’ ja tuu tunnõh, 
kuis taa tüü man lätt süä läm-
mäs. Viil tunnustus ja kitminõ, 
tennämine, kimmähe ka raha. 
Hindä voli mõtõlda’ ja tetä’ nii, 
kuis parebast piät ja esi’ mõis-
tat, latsivanõmbidõ tugi ja 
huvi, vaest eiski hirm, õt lastas 
vallalõ, ku umma kiilt õi tarvi-
ta’ (umal aol olĺ koolih vasta-
pite – koolih kõnõlõminõ olĺ  
kõvva ar’ keelet). 

Kogokunna liikmilõ olĺ sää-
ne küsümüs: midä mi  saasi’ 
tetä’ ja mis panõsi’ meid 
inämb seto kiilt opma, oppa-
ma ja kõnõlõma. Kõgõ roh-
kõmb nimetedi tahtmist ja 
tõisi iihkuijo, õgapäävätsidõ 
keelekasutajidõ tukõ, umma 
vastutustunnõht keele hoit-
misõ peräst ja hõimutunnõht. 
Hüä uma keele hüä mõistja om 
täämbädsel aol ku verrev halli 
massi seeh, kiä paistus kavvõ. 

Õgaütel om ummamuudu 
köüdüs Setomaaga. Setomaa 
rahvaharidusõ seldsi iist võttõl 
ja palvõl saie kirja pantus hul-
ga häid mõttit, mälehtüisi ja 
tulõvigusuuvõ Setomaalõ ni 
100 aasta vannusõlõ vaba rii-
gi lõ kogomikku „Uma käega 
– süämest“. Vanavalgõ kohvi-
tarõh näüdäti vagivahtsõt 
kogomikku edimäst  kõrda: 
hariduskonverendsil olli’ taa 
raamadu kaejatsi’. Täämbä 
võisi’ joba tõõmeeli üteldä’, õt 
lugõjidõ huvi om peris suur. 
Põnnõv om lukõ’ uma tutva, 
tüükaaslasõ, sugulasõ ja sõb-

ra, uma külä inemise mõttit ja 
arvamiisi Setomaa ni eishindä 
kottalõ. Illos kingtüs nii vaba-
riigilõ, Setomaalõ ku paiga-
päälsile inemiisile. Taa mõttõ 
algataja Vello Jüriöö süä või 
rahulõ jäiä’, selle õt hüä alga-
tus läts kõrda.

Kogokunna liikmit olĺ hari-
duskonverendsilõ peris hulga 
kokko tulnu’ ja tuu tekk kõrral-
dajil meele rõõmsambas. Kim-
mähe omgi viimäne aig uma’ 
pää’ kokko panda’, õt keele-
küsümiisile lahenduisi otsi’. 
Koolirahvast kokkotulõjidõ 
siäh väega hulga silmä õs jää’, 
a tuu õi piä’ näütämä ilmtingi-
malda näide vähäst huvvi seto 
keele vasta. Või olla’ hoobis 
tuud, kuis oppaja’ piät hinnäst 
pääväst päivä saa eri ülesandõ 
vaihõl ar’ jagama ja kõgõ jaost 
õi jakku’ inämb kõrdapite aigu. 
Tuuperäst piässigi seto  keele 
ja umakultuuri oppusõ man 
kogokunna tugi väega kimmäs 
ja rohkõmb tunda’ olõma.

Seto keele ja uma-
kultuuri oppamisõst 
Setomaa valla 
koolõh ja latsiaiduh 
Uma keele ja kultuuri oppus 
Setomaa kuulõ pite om pikkä 
aigu olnu umaette tunn, midä 
peetäs kohaligu hüä keele-
mõistja ni uma kooli oppaja 
vidämisel. 

Lähembält ja lühkohe tuust, 
kuimuudu õgah koolih parhil-
la’ oppus käü. Meremäe koolih 
om oppus 1. ja 3. klassih, liit-

klassõst 2.+4 ja 5.+6. klassih 
oppaja Evi Kambrimäe vidä-
misel. Miktämäe koolih vidä 
umma oppust setokiilsidõ 
kooliraamatidõ kokkopandja 
Vello Jüriöö, oppus käü 3.+4. ja 
5.+6. klassih ni vanõmbah jaoh 
8. klassih. Verska gümnaasi-
umih om umakultuuri oppus 
õgah kooliastmõh:  põhikoolih 
2. ja 5. klassih ni 7. klassih 
(oppajas Maret Vabarna) ja 
gümnaasiumijaoh 10. klas-
sih, koh oppas Ilme Hoidmets. 
Tsilĺokõsõs jäänü Misśo kuul 
õi käü’ külh Setomaa valla ala 
ja Luhamaa nulga latsõ’ käävä’ 
ka Vahtsõ liina kuuli, a sääl om 
aastit oppust tettü ja śoo aas-
tak jakkas tuud tüüd 2.+6. klas-
sih oppaja Helve Kukk. Kokko 
saa taad oppust śool kooliaas-
tagal 79 last. 

Uma keele ja kultuuri oppu-
sõ mano käävä’ kuulõ peri-
müspäävä’, seto nädäli tege-
mise’, opikäügi’ ja opireisi’, 
eismuudu võistlusõ’ koolih ja 
välähpuul (näütüses keele-
olümpiaad, kirätöie vai luu-
lõ lugõmisõ võistlus, ütidse’ 
laagri’ (näütüses seto ja suiti 
latsi suvõlaagri’) ja teemapää-
vä’ ni muu’ tegemise’. 

Verska latsiaid, Meremäe 
kooli Obinitsa latsiaiarühm ja 
Meremäe rühm Tsirgupesä-
kene ni latsiaiarühm Miktä-
mäe kooli man pruumva’ 
vähämbit latsi uma keelega 
 tutvas tetä’. Peetäs seto nädä-
lit, mõnikõrd om umakeeline 
hummogutsõõr, käüdäs mui-
nasjutupääväl, omma’ laulu’ 
ja luulõtusõ’, käävä’ seto rõi-

vih külälise’, opitas lihtsambit 
sõnno, omma’ mõnõ’ keele-
pesätunni’. Uma keele ja kul-
tuuri oppus om uma kotusõ 
koolih ja latsiaiah löüdnü, a 
täämbädseni tettü tüüst õi avi-
da’, õt latsõ’ seto keeleh uma-
vaihõl kõnõlõma nakasi’. 

Ku edimädsil aastil tulĺ taad 
tüüd tetä’ katõ palja käega, sis 
täämbä omma’ abis seto lugõ-
mik ja aabits üteh oppaja-
raamaduga, ainõkava’ peri-
müsoppajalõ ja aoluu, käsitüü 
ni muusigaoppajalõ. Vällä om 
antu’ hulga õgasugu kirändüst 
ja helütsõõrõ Setomaa ja 
setodõ kottalõ ni Youtube’ist 
saa kaemisõs võtta’ mõnõ hüä 
video, a umakeelitsit arvudi-
mänga parhilla’ viil olõ-i. 

Taa opmisõ ja oppamisõ 
teema om huvtanu’ ka  nuuri 
üliopilaisi, kiä’ omma’ uma 
lõputüü tennü’ seto keele ja 
kultuuri oppamisõst. Maris 
Irbo, kiä mõni aastak taga-
si Setomaal ummi küsitlüisi 
läbi veie, magistritüü teemas 
olĺ „Kohaliku pärimuskultuu-
ri õpetamise võimalusi üld-
hariduskoolis I ja II kooliastme 
õpetajate hinnangul“ ja Elis 
Tuik Verska latsiaiast kirot́  
ildaaigu uma bakalaurõusõtüü 
teemal „Setomaa  lasteaedade 
pedagoogide ning lapsevane-
mate arvamused seto keele 
õpetamise ja pärimuskultuuri 
säilitamise vajalikkusest laste- 
aias“. Säändse’ uurmistüü’ 
omma’ abis ja toes, ku  naada’ 
plaanõ pidämä, kuimuudu 
taad tüüd täämbädsest parem-
bahe edesi tetä’.

Seto 
kiil
SARVÕ ÕIÕ
sootska

Mi võigi’ kõnõlõmma jäiä’, 
õt pias seto kiilt oppamma 
ja  kuvvamuudu opada’ ja kiä 
oppas.

Mäntseh keeleh mi  kõnõlõ, 
tuu om ku raadio vai  teleka 
nupu pääle vaotaminõ, õt midä 
taha kaia’ ja kullõlda’, mäntseh 
keeleh kinkõga’ kõnõlda’. Mi 
saa lihtsahe umma kõnõlõmis-
kiilt vaelda’.

Ku oll aig, ku surbti vai tapõ-
ti keelekõnõlõminõ ar’, a tuu 
kõva keeleseemeh setokõisi 
seeh lasõ-õs tävveste kiilt ar’ 
häötä’, umakeele kõnõlõminõ 
om tulnu’ kõikaig kostki’ jal’ 
vällä, nii ku haina’, midä tahe-
ta-ai, õt nä tulõsi’ ja olõsi’ mi 
illo segähämäh. Mõtsigu’ hai-
na’ tulõva’ vahtsidõ kultuurlil-
li pindrehe, kartohkavirksehe 
ja õgalõ poolõ muialõgi’. Nii 
ka’ keelega’, õt keeleti ja kee-
leti, a kotoh õks kõnõldi umah 
keeleh. A ku höste kitsku’ ja 
mäntsidõgi’ mürkega’ mürgtä’, 
sis häös hain ja säänestmuudu 
häädüs kiilgi.

No’ jo kõnõldas, õt kasvata-
gõ’ naatõ ja nõgõssit ja võiu-
lilligi’, õt väiga’ hüä’ tervüsele 
ja ilosa’ ka’. Keelega’ paistus, õt 
om sama lugu – üldäs: kõnõl-
gõ’ ja opakõ’, opakõ’ ja kiro-
tagõ’ raamatit ja kõnõlgõ’ ja 
lugõgõ’. A mõo-oi. Mille? Kas 
võiulill tulõ mi moro pääle 
pääle mürgtämist? Kas kiil või 
tulla’ eishindäst pääle halusat 
välläpesmist?

Nõgõs taht väiga’ kõrralist 
ja hüvvä maad. A kuis om kee-
lega’? Kas mi immi kiil taht 
meid inäp? Vaest mi olõ liis-
nalt  palĺo tõisi kiili täüs? 

Säntse’ mõttõ’ pääle tuud, 
ku śoo oktoobrikuu om toonu’ 
õnnõ keele ümbre höörätä-
misõ päivi – leelokonverents, 
soomõ-ugri keele küük, hari-
duskonverents. Nuih kokko-
saamisih päämätselt keelest 
kõnõldi, õt kuvvamudu õks 
seto kiil ello jääsi’ ja kuis lat-
silõ kiilt opada’, midä kõkkõ 
vaia tetä’, jouti eiski’ inglis-
keelitsidõ sõnnu mano, minkõ 
takah säntse’ tegemisõ’, midä 
ma mõista-ai siih seletägi’. A 
kokko võtõh tuust – latsõkõsõ’, 
mi tulõ ti mano, kumarda ja 
paku teele kõkkõ säänestmuu-
du, mia teele om meele- ja 
keele perrä, a opkõ’ õks mi kiilt! 

Pääle tuud ma tahasi’ üldä’, 
õt ku tahat, om huvvi ja om 
vaia, sis otsi’ eis’, kiä oppas, 
ja võta’ kamp kokko ja otsi’ 
oppaja! Latsõ’ ja noorõ’ olõsi’ 
nii ku ulli’, kedä piat meeltäm-
mä süümä leibä, ku nä tahtva’ 
saia süvvä’. Nä olõ-õi ulli’, nä 
omma’ targõba’, ku mi arva. 
Vaest näil olõ-õi tuu jaost 
aigu, selle õt näil olõ-õi par-
hilla’ tuud vaia, a ku tulõ aig, 
kül’ nä sis tulõva’ ja tegevä’ 
ummamuudu säänest muudu, 
õt opva’ isoga’ ja otsva’ ka’ 
oppaja’. 

Mii’, kiä’ mi mõista umma 
kiilt, meil om vaia hindäl uma-
vaihõl kõnõlda’ ja olõ-õi vaia 
kõikaig aia’ latsi takah. Meist 
noorõba’ tiidvä’, õt mi mõista, 
mi olõ olõmah ja olõ kõõ, õgal 
aol valmi’ näid avitamma ja 
oppamma.

IX Setomaa haridus- 
konverents Miktämäel 
Pääküsümüses: kuimuudu hoita’ seto kiilt?

Hariduskonverendsil.  Jüriöö Vello pilt
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Setokõsõ’ omma’ 
laadorahvas, nä omma’ 
harinu’ laadol ḱ auma, 
õt umma kraami müvvä’ 
ja tõisi käest osta’. 

SARVÕ ÕIÕ
Obinitsa Muusiumi tsehkendäjä 

Innitsel aol, ku eleti küllih, sis 
kaubõldi kraamiga’, midä oll 
õgapäävätselt vaia, a no’ mi 
lää laadolõ otsma midägi’ huv-
tavva. Meil om puutõ nii hul-
ga, õt jovva-ai kõiki meelehki’ 
pitä’ ja pääle poodikraami võit 
osta’ ja müvvä’ ka’ läbi õhu vai 
interneti. 

Śool aastagal olli üle hulga 
ao märdilaadol ja kõik kol’ päi-
vä hummogust õdagun’ laado-
majah. Kodo tullõh küüsüti, 
õt kas ar’ külmä-äs? Ma kõr-
raga’ saa-as arvu, mõista-as 
vastustki’ anda, a sis tull miil-
de, õt laado’ ommaki’ olnu’ ja 
omma’ noki’ väläh, a tuu  Eesti 
Rahvakunsti ja Käsitüü Liidu 
kõrraldõt märdilaat om 22 aas-
takka olnu’ majah seeh.

Märdilaadol pääle  müümisõ 
ja ostmisõ om ka’ tutvusta-
mist, näütämist ja oppamist, 
õt tiidäsi’, midä üle Eesti tetäs, 
mäntse’ käpe’ näpotüülisõ’ mi 
siäh eläse’, kuvvamuudu om 
kohki’ nulgah rõivih ḱaut ja 
midä parhilla’ tetäs. Tuud kõk-
kõ om väiga’ vaia, õt olõsi-i 
õnnõ müük, süük ja juuk. Illo, 

tiidmisi ja tarkuisi mi taha ja 
nuu’ meele ka’ meelüse’.

Śookõrd olli’ setokõsõ’ 
uma hõimu tegemisi ja tiid-
misi jagamah ja näütämäh. 
Setokõisil omma’ kokko säet 
nn laulukülä’ vai laulupargi’, 
nuist käve’ laadol püüne pääl 
laulmah Siidisõsarõ’ ja  Sõsarõ’. 
Nii Setomaal ku muial omma’ 
MTÜ’ vai kokko kogot  naase’ ja 

mehe’, kiä’ kamandasõ’ näpo-
tüü ja söögiga’, näütüsest Seto 
Käsitüü Kogo ja Seto Küük. 
Seto rahva laadolõ säädmi-
sõ ja joonõpääl hoitja ollegi’ 
śool kõrral Seto Käsitüü Kogo 
ja timä iistvidäjä Kala Ingrit ja 
ka’ Seto Küük. 

Pikält laadol ollõh trehvät 
mitmit vannu tutvit, kedä har-
vakutti näet, ja saat tutvast 

tuuga’, kedä tunnõt õnnõ läbi 
arvudipildi. Läbi ao om laado’ 
olnu’ ütest vahtsidõ tutvuisi ja 
kokkosaamisõ kotusõst. Õgas 
kiäki’ lää-äi kodo ilma ütegi’ 
laadokaubalda’. Ku miaki’ kut-
su-ui ostma, sis näpotüütegijä’ 
ostva’ kindlahe üte raamadu. 
No’ ku olõ-õi väiga’ aigu ḱav-
vu’ tarku inõmisi piteh opmah, 
sis tulõgi’ osta’ raamat, õt säält 

oppi’. Ku opmisõgi’ jaost olõ-
õi aigu, sis mõntkõrd hüä kaia’, 
õt ku ilosat näpotüüd om inne 
tett ja noki’ tetäs. 

Maki’ lätsi laadolõ plaaniga’ 
osta’ suur ja paks raamat, koh 
om üle Eestimaa kapuda kirä’ 
seeh, ja no’ omgi’ mul mitu 
aigu huvtav kaia’ ja lukõ’, õt 
kuis õks innidse’ imä’ mõistõ’ 
höste kuta’ ja kost näil tuu tar-
kus tull ja kost nä ao võti’, õt 
säänest illo tetä’.

Meele, setokõisilõ oll  laadol 
ant lava, õt sääl näüdädä’ ja 
kõnõlda’ innitsist ja parhil-
latsist rõivist, mängi’ pilli, õt 
laadorahvas saasi’ tandsi’ vai 
niisamata pillihellü kullõlda’. 
Naĺaga’ poolõst üldeh – mi 
õks lubasi tõisi ka’ lava pääle! 
Lava kõrvalõ oll säet kotus, õt 
huvilisilõ opada’ tśuut näpo-
tüüd, oll ka’ pikk lavvatäüs 
setokeelitsit raamatit,  minkõ 
siäh väigagi’ vahtsit.  Setomaa 
vahtsõnõ uhkus omma’ 
õga-aastagatsõ’ kostipäävä’ ja 
sääl pakut söögest säeti  kokko 
raamat „Kostipäävä parem-
ba’ pala’“. No’ saava’ huvilisõ’ 
pruumi’ eis’ kotoh seto süüke 
tetä’.

No’ om kõik tuu kolmõpää-
väne (8.-10. nov) laadotrall 
sälätakah ja ḱau kokkovõttidõ 
tegeminõ, kodotsilõ kõnõlõ-
minõ, vahtsõ aastaga plaanõ 
vällämärkminõ. Śoo aastaga 
laadost jääse’ meele mälestü-
se’, midä hüä sõnaga’ miilde 
tulõta’.

KAUKSI ÜLLE

Setomaa timahavadsõl hari-
dusfoorumil tuudi rahva ette 
väega eriline raamat „Uma 
käega – süämest“. Śoo om 
vähämbä päälkiräga „Sada 
luku Eestile 100.  sünnipääväs“. 
Välläandja om Setomaa 
Rahva haridusõ Selts.

Kokkosäädjä’ Luigasõ Inara, 
Suurmanni Kaiu ja Jüriöö  Vello 
näivä’ hulga vaiva kirotajidõ 
otsmisõ ja takasttsuskmisõga, 
a lõpus tulĺ lugusit inämbki ku 
sada. 

Raamat om erilinõ mitmõh 
mõttõh. Nimelt kirotasõ’ śoo-

ilmaaigsõl arvudikesksel aol 
inemise’ uma luu uma käega. 

Kirotajidõ hulgah om lat-
siaia- ja koolilatsi, Setomaaga 
köüdet inemisi kavvõmbast, 
kohalikkõ märgotajit ja peris 
iäkit.

Raamat pakk kimmähe tulõ-
vikuh huvvi koduluu, käeki-
rä, väärtüisi ja muu sääntse 
uurjilõ. Raamat tulõtas meele 
miilde kaovat kiräkirotamisõ 
kunsti. Raamatuh om eloluu-
litsi juhtumuisi, tundit ja mõt-
tit muutuvast aost.

Raamatuh om ka leelovor-
mih kirju (Hainsoo Minna) vai 
haikusit (Hao Paul). Om tulõ-
vikku kirotõt kirju, ummilõ lat-

sõlatsilõ (Hõrna Aare). Kunsti 
Tiiu kirotas, õt jo Eesti Vaba-
riigi algusaol saadõti Verskast 
tuhandit kirju üle Eestimaa, a 
saada-s kohaligu’, kirämõist-
minõ olĺ pia olõmalda’. Seto-
maal olli’ tuul aol Lõuna- ja 
Põhjalaagri välläoppõbaasi’. 
Kirotadas tüüst, viläpessüst 
(Laanetu Ivo), a kogoni Mere-
mäe valsi sõna’ omma’ kõigi 
nuutõga raamatuh. Om pilte, 
joonistuisi kah. 

Kirotadas Setomaalt är - 
minekist, siih olõkist, tagasi - 
tulõkist. 

Kogomigu kokkosäädmi-
se aigu olĺ ülembsootska Tor-
mi Piret (Paaba Palaga). Timä 

kirotas nii: „Parhilla ma tun-
nõ, õt seto keele mõistmine 
om üts mo suurõmbit rikkui-
si. Taha sjoo rikkusõ, minkõ 
mullõ and mu kiräoskamal-
da’ vanaimä, ummilõ latsilõ ja 
latsilatsilõ edesi anda. Engli-
se, itaalia, jaapani ja õgasugu-
matsi tõisi kiili saat kalli raha 
iist oppi kiiltekoolõh. Seto kiilt 
õpata-i ütehki kiiltekoolih, 
õpata-i määndsegi raha iist. 
Sjoo om perimusrikkus, mitä 
õnnõ mi eis, setokõsõ’, saa hoi-
ta ja edesi anda. Sjoo om kiil 
Su maalt, hüä Eesti!“

Ait́umma kirotajilõ ja kok-
kosäädjile harinõmalda’ hin-
gelidse raamadu iist!

KAUKSI ÜLLE

Riitsaarõ Evar sai valmis uma 
edimädse raamadu „Sõlekiri“ 
õkva mardilaados. Hummogu 
olĺ  põnnõv minnä’ trükikotta, 
nuhutada’ magusat trükivärmi 
lõhna nii vallalõ tetä’ raamadu 
kaas.

„Sõlekiri“ om  ehtemeistri 
kogõmustõ põh́al kirotõt raa-
mat, koh om ka hulga  pilte 
sõlõkandjist ja ehtist, eriti 
sõlgist. 

Raaamadu autor, kiä pidä-
si oktoobri lõpuh maaha’ uma 
50. aasta juubeli, kaes tagasi 
umalõ kunsti- ja mustrihuvilõ, 
mink juurõ’ künnüse’ mitmõ 
põlvõ taadõ. 

Ehte’ ja näide saatus, eriti 
katskidsõ sõlõ parandamisvõi-
maluisi uurminõ ja ka vannu 

seto käsitüüoskuisi vahtsõst 
opmisõ projekt vei’ Evari ehte-
valmstaja tii pääle. Evarit 
kõnõtasõ’ vanõmba valgõ rõi-
va man kantava’ ehte’, a kõgõ 
inämb õks sõlg.

Suuri hõpõsõlgi valmstami-
nõ omgi saanu timä põhitüüs. 
Raamatuh and tä väiku ülevaa-
tõ sõlõkirju kaanonitõst ja kir-
ju eriperäst õga kandja sõlõl. 
Evari valmstõt sõlõ’ omma’ 
inämb autoriehte’ klassika-
lidsõh raamih ku koopiatüü’. 
Ehte’ valmisõ’ õks telljaga’ 
tihedäh kuuhtüüh.

Raamat nõst esile hõpõ ku 
seto ehtide sünonüümi. Raa-
mat om kirja pant kotsidõ ees-
ti ja kotsidõ seto keeleh. Kirä-
likõ lättidõ kõrval om tähtsä 

osa nuil, kiä’ ehtit telle’, ja tõi-
sil setokõisil, kiä’ omma’ auto-
riga ummi tiidmisi vai mäles-
tüisi jaganu’.

Raamatuh om ka setokee-
line päätükk sõlõ tehnilidsest 
tegemisõst, tüüvõtõtõst.

„Sõlekiri“ om ehtemeistri 
ni-üldä’ populaartiidüslik raa-
mat. Siit lövvä-i kõkkõ tiidmist 
sõlgi aoluust vai eesti sõlgi 
ülekaehust. Śoo om süämega 
kirotõt raamat tegutsõva sõlõ-
meistri tunnõtõst ja mõttist 
śoo väärika tüü man. Om õks 
usutu, õt hõpõ kaits seto naist 
uma helkämisega, märgi’ ja 
mustri’ kõnõtasõ’ hindä kujoga 
ja tuu om eriline pildikiil, mis 
köüt seto inemisi umavaihõl ja 
esivanõmbidõga.

Loomulikult passis raamat 
avitavas opivahendis käsitüü 
vai perimusoppusõ tundi ja 
kultuuriakadeemia ehtekursu-
sõlõ, koh Evar ka oppamah käu.

Raamadu and´ vällä Seto 
Ateljee Galerii. Keeletoimõta-
ja olĺ Palmi Silvi.  Kujundaja- 
külendäjä olĺ  Rõõmusõ Jaan.

Ait́umma Eesti Kultuur-
kapitalilõ ja Setomaa Kultuu-
riprogrammilõ tugõmast.

Raamatut saa osta’ Seto 
Talomuuseumist, Setomaa 
Turismi kontorist, Seto  Ateljee 
Galeriist Obinitsah. Raamat 
lätt müüki ka ERMi ja Talina-
he vabaõhumuuseummi, nii-
samatõ Rahva Raamadu 
kauplustõhe.

Hüvvä lugõmist!

Ülemb-
sootska 
veerg
KAUKSI ÜLLE
toimõtaja

Ülembsootska Hõrna Aare 
olĺ süämest rõõmsa, õt 
Miktämäel olnu haridus-
konverendsi avvuväärt 
osavõtjidõ hulgah olĺ  
ka Setomaa vallavanõmb 
Kudre Raul, kiä umah 
tervitüssõnavõtuh üteĺ  
õkva vällä, õt pidä seto 
 keele oppamist tarvilikus 
tegevüses. 

Läts süämehe ka nii pal-
ĺosidõ kõnõlõjidõ lubadus 
kõigiga inämb seto kiilt 
kõnõlda’. Niisamatõ olõs 
hüä, ku keele edesiandmi-
sõ küüsümuisi viil inämb 
edesi arotõdas ja ka luba-
duisi ello viiäs.

Ülembsootska tennäs ja 
kitt kõiki setokõisi nii val-
last ku liinast, kiä’ aviti-
va’ üteh toolõ, õt Setomaa 
avvuga vällä tulĺ mardi-
laado pääkülälisõs olõmi-
sõst. Kitmist om väärt illos 
käsitüü, hüä süük, leelota-
ja’ ja ansambli’, vedosni-
gu’, käsitüülise’. 

Olĺ ütine ilolinõ ütstõist 
toetav olõminõ. Mõistõtas 
kuuh ütidse aśa iist väläh 
olla’!

Mardilaadol jäi silmä ka 
tulõvaastadsõ soomõ-ugri 
kultuuripääliina Šorunža 
esindüs ummi kirju ja töie 
ni lauluga. Sinnä’ oodõtas 
setosit kimmähe kostma.

9. novembril käve’ 
ülembsootska, Setomaa 
vallavolikogo esimiis, 
valla vanõmb ja Setomaa 
Liidu juht ka Eesti Vabarii-
gi pääministri Ratasõ Jüri 
man. 

Arotõdi rõõmõ ja murrit 
Setomaa vallah. Tehnäti 
tuu iist, õt Est-Fori kirvõs 
mi mõtsa kotsilt ar’ kutsti. 
Lepüti kokko, õt Setomaa 
asju arotõdas piagi mõnõl 
valtsusõ istungil.

5. detsembril tulõ Pet-
sereh Musta Kassi kõrd-
sih ülembsootska, Seto 
Kuningriigi kroonikogo 
ja Eesti pääkonsulaadi ja 
Pihkva konsulaarpunkti 
Eesti Vabariigi 100. aas-
tapääväle pühendet vas-
tavõtt petserimaalastõlõ. 
Kutsutu om 150 külälist. 
Antagu’ viil Petserimaal 
ütstõõsõlõ tiidä’, ku sõna 
olõ-i joudnu.

6. detsembril peetäs 
Petseri Lingvistilidsõh 
Gümnaasiumih Tsirgu-
kõistõ sünnüpäivä. 

7. detsembril oodõtas 
ülembsootskat kuuh Seto 
Miihi Summaga Kihnu.

7. jaanuaril peetäs Pet-
seri Lingvistilidsõh Güm-
naasiumih talsipäivä.

2. veebruaril peetäs Pet-
seri Lingvistilidsõ Güm-
naasiumi 100 aasta juube-
lit. Kell 15-17 om kontsert 
kultuurimajah, õdagu pido 
koolimajah.

Setokõsõ’ Talinah märdilaadol

„Sõlekiri“ ilmu mardilaados

„Uma käega – süämest“ om hüä raamat

Kauksi Ülle pilt

Õie seto rõivihe säädmist oppamah. Kittusõ Kelly pilt
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Söögi- ja retsepti- 
raamatit om müügil 
palĺo ja erinevvi. 
Mõnõ’ omma’ mõnõlõ 
kindlalõ söögitüübile 
keskendünü’, om rahvus- 
köögi raamatit ja eri- 
süüke retseptega’ 
raamatit. Samah või 
ka’ üldä’, õt täämbätsel 
pääväl liigus suurõp jago 
tiidmisi läbi interneti ja 
raamatit olõki-i mõtõht 
tetä’. Kiä nuid õks  
inäp lugõ?

PÄRNOJA ÜLLE

Kõrvalsaisja või mõtõlda’, õt 
„Kostipäävä paremba’ pala’“ 
om lihtsalt üts järekõrdnõ raa-
mat palĺosidõ siäh. Mi kosti-
päävä kohvkidõ jaos tuu kind-
lahe säänestmuudu olõ-õi. 
Mi olõ tuuhu pandnu’ uma 
pühendümüse, silmi helkmi-
sõ ja erilitsõ’ kogõmusõ’ kosti-
päävä üritüsest. Tuu avitas 
meil eis’ arvu saia’, ku hulga 
vahatahtlikku tüüd om nuidõ 
aastagidõga’ kohvikidõ tege-
mistõ pant. Meele hindäle 
om tuud raamatut väiga’ vaia. 
Raamat om väiga’ illos ja hüä 
kingtüs ja om ka’ Setomaa 
visiitkaart Eestih ja kavvõbah.

Kostipäivi om olnu’ kuus 
aastakka, raamat võtt kokko 
viie aastaga kohvikidõ tegemi-
sõ’ ja retsepti’ aastagist 2013-
2017. Kõigil kohvikil oll võima-
lus retsepte raamaduhe anda’. 

Sissejuhatusõst saa lugõ-
ja tiidä’, õt mille om üritüse 
nimi olnu’ Seto Külävüü kos-
tipäiv. Vai mia om Seto Külä-
vüü turismimarsruut Võõpsost 
Luhamaani’ ja midä tähendäs 
ütleminõ „seto kostipäiv“. 

Mi kõnõlõ viilkõrd  vallalõ ka’ 
kostipäävä algusluu. Kuvva- 
 muudu Setomaa söögiinemisõ’ 
2012. a detsembrih Setomaa 
Turismitaloh  kokko sai’ ja mit-
midõ erisuunalisi mõttidõ siäh 
säntse üritüse otsusti’ tetä’ 
ja panni’ kuupäävä paika. 17. 
august 2013 – sis kujota-as mi 
kiäki’ ette, midä tuu sisulisõlt 
tähendäs. Mäntsit ettevalm-

stuisi om vaia tetä’ ja kuvva-
muudu tuu söögivaldkunna 
üldist arõngut suunas. Kuki’ 
söögialatsit projekte om mit-
midõ organisatsioonõ man, 
om selge, õt kostipäävä koh-
vikidõ regulaarsõ’ kuuhḱaumi-
sõ’ omma’ pernaisi jaost olnu’ 
väiga’ tähtsä’ ja olulisõlt mõo-
tanu’ inemisi mõttõilma. Või 
üldä’, õt tuust om mitu söögi-
pakjat vällä kasunu’, sh det-
sembrih aastakatsõs saav MTÜ 
Seto Küük. 

„Kostipäävä paremba’ pala’“ 

tege erilitsõs laǵa kokkosääd-
jidõ tsõõr. Retsepte pakk 33 
kostipäävä kohvikut.  Raamadu 
kolleegiumi tüüst võtt osa 
kümme inemist – kõigil uma 
arvaminõ, ütehkuuh mi tei 
otsusõ’. Edimält oll plaan, õt 
süüke naatas läbi tegemä mit-
mõl puul Setomaal. A vällä 
tull nii, õt kats seto söögikul-
tuuri iistvidäjät – Hõrna Rieka 
Taarka Tarõst ja Kruusamäe 
 Sirje Maagõkõsõ taloresto-
ranist olli’ süüke kokkamisõl 
põhivastutaja’. Kokkama olli’ 

 oodõt kõik retsepte esitänü’ 
kohvigu’. Ku vastutava koh-
vigu pernaist söögitegemisõl 
kohal olõ-õs, sis mi tei proovi-
tüü vastavalt opõtusõlõ. Meid 
hinnäst ka’ üllät, õt nii mit-
mit retsepte tävvendi, muudi 
süüki teteh. Reaalsõlt köögih 
tegutsõdõh panõt tähele  tõisi 
asju ku paprõ ja pliiädsiga’ 
„mängult kokatõh“.

Raamatut möövä’ Setomaa 
Turism ja Seto Küük. Raamat 
om müügil muusiumidõh ja 
turismiinfoh.

Küük 
ja külä
OREKHOVA IRINA
Seto Küük tegevjuht

Kurõ’ lännü’, kuŕa’ ilma’. Hain 
om pruun, puu’ palja’, ütsik 
kikkasiin paistus hämmidõ 
mättidõ vaihõl – hilissuvinõ 
rikkus om niiku satu valgus-
aastagidõ kaugusõl.

Kujotagõ’ no’ ette, õt 
täämbätsest tüütä-äi ütski’ 
puut, ja ku tüütäski’, sis müv-
väs sääl kõikõ pääle söögi. Ja 
sääne eriolukõrd om viil katõ-
sa kuud. A süvvä’ tahas õga 
päiv. Kuvvamuudu säänest 
olukõrda ar’ hoita’ ja kuvva-
muudu tuu üle ellä’?

Tagavara piat olõma, mui-
dogi’ tagavara! Säänestmuu-
du arvssi’ ka’ mustidsõ’ seto’, 
kiä’ märge’ vällä, kuvvamuu-
du süüki üle talvõ hoita’. Süü-
ki kuivatõdi, soolati, hapatõdi, 

marju hoiti ka’ vii seeh. Suhk-
ri oll kallis. Ilma aśalda olõ-õs 
suul keskaol Hansaliidu pää-
mäne kullamulk. Vana Talin-
gi’ olõvat „soolalõ“ ehitet. Pia-
aigu õgah Hansaliidu liinah 
om vai oll Soola huults. Suul 
oll ainuvõimalik ainõ, õt hoita’ 
lihha ja kalla, siini ja aiavilju.

Ütskõrd küüsse Hõrna Aare 
soomõ-ugri külälisi käest, kas 
nä tiidvä’, mia om „häräpiim“. 
Kõik naksi’ kõrraga’ ummi 

kängänõnnu uurma, tiiä-äi, 
minkõlõ nä mõtli’, ku proomõ’ 
härä piimä ette kujota’. Tull 
vällä, õt asi om lihtsa – koho-
tõt piim siäti soolaga’, õt sää-
nestmuudu hoita’ valgurikast 
süüki niikavva, kooni’ talvõl 
lehmä’ kinni omma’. Täämbät-
sel pääväl ineminõ tulõ-õi tuu 
päälegi’, õt mäntselgi’ aol või 
tulla’ söögist puudus. Hoops 
om tõisildõ, õt süüki om liis-
nalt palĺo ja visatas ar’, suurõ’ 
poeketi’ ajava’ müügiao ületä-
nü’ söögi’ konteinerihe.

Tiidläse’ kinnitäse’, õt mi 
kihä koosnõs päämätselt bak-
teridõst ja tõisist mikroorga-
nismest, mi soolõstiguh eläs 
piaaigu 2 killo bakterit. Ja 
nuu’ bakteri’ kujonõsõ’ ja elä-
se’ sümbioosih vastavalt mi 
süümisõlõ. Tegelikult 10% 
ulatusõh mi olõ inemisõ’, a 
ülejäänü’ ulatusõh bakteridõ 
sõbralik kogokund. Nä osalõsõ’ 
mi seedimisõh, avitasõ’ tuu-
ta’ vitamiine ja võitlõsõ’ sisse-
tungijidõ vasta. Ku no’ mõtõl-
da’, õt mi söögilaud muutus nii 
kipõlt, sis muutusõ’ ka’ bakte-

ridõ kooslusõ’ mi seeh, järeli-
gult mi muutu ka’ eis’. 

Ma olõ sagõhõhe  kuuldnu’ 
arvamusi, õt „śoo olõ-õi õigõ 
seto süük“, „kae’, tuu om õigõ 
seto süük“. Kiislat vaest kiä-
ki’ inäp õgapäiv söösi-i ja 
vaivalt tuust Setomaa „kuld-
muna“ sünnüs. A tuu jaost, 
õt alalõ hoita’ ja taaselosta’ 
perändsüüki, „õigõt seto süü-
ki“, ja tuud arõnda’ (pakenda’ 
ja suvõniiris müvvä’), olõs vaia 
kõgõ lihtsabit tüüvõttit – küd-
säminõ, havvutaminõ, hapa-
taminõ, kuivataminõ, suula-
minõ. Sis pias tulõma tuu õigõ 
maik, nakasõ’ tegutsõmma 
õigõ’ bakteri’. Kas sis kujonõsõ’ 
ka’ „õigõba’“ seto inemisõ’?

Paadova talo Nedsäjä küläh 
tege väiga’ hüvvä maiust, midä 
hüä meelega’ ostsõ’ ka’ märdi-
laado külälisõ’ Talinah. Maius 
om tett kitsõpiimäst ja täl om 
eksootilinõ nimi „cajeta“, sel-
le õt tä mõtõldi vällä Mehhi-
komaal. Tiidä’ saiõh, õt tuu 
olõ-õi õigõ seto süük, nak-
si mõtlõmma, õt mia om söö-
gi mõtõh. Mõnus maius om tä 

kül’, samah avitas säilitä’ rõõs-
ka piimä ja kindlahe sobis tsäi-
lavvalõ, mia umal aol oll palĺo 
tähtsäp ku parhilla’. Raamaduh 
„Ehe Setomaa“ kirotas Nassa-
ri Elvi: „Õga päiv juudi  palĺo 
teed vai tsäiu, vanal aol oll 
seto perreh õks samovar lavva 
pääl“. Kondenspiim om ammu’ 
jo meele vajaligus söögiainõs 
muutunu’, hüä nii kohvi ku ka’ 
koogi sisse panda’. Kõnõlõmal-
da’ Peipsi vanausulisi keedet 
suhkrist, maik ja tehnoloogia 
paistusõ’ mullõ üldjuuni perrä 
perüs samasäntse’. Ja õga kits 
olõ-õi śool laiuskraadil tiiä-
äi mia eksootilinõ elläi! Tulõ 
lihtsalt tuud va cajetat setos-
ta’ ja löüdä’ tälle õigõ kim-
mäs nimi. Ma olõ kindla, õt 
100 aastaga iist olõs lihtsalt 
inemisõ’ täpselt sammamuu-
du tennü’, selle õt õga küük, 
sh seto ja udmurdi uma om 
kulinaarsõlt lainatut täüs. Per-
naase’ tahtva’ aig-aolt midägi’ 
huvtavva tetä’! Siihkottal ter-
vitüs Luigasõ Inaralõ pelmee-
nirahva esindäjält.

A vannu maikõ, seto makõt 

tulõs kaitsa’ ka’, kindlahe. Pia-
ai eiski’ UNESCOt appi kutsma. 
Ma uurõ ütspäiv Seto Kunigrii-
gi meistrit, kiä’ õks avvu seeh 
põlitsit traditsioonõ hoitva’ – 
pikk rida, jo aastagast 1994 ku 
Hõrna Anne, Kapteni Maime 
ja Kala Maimu sõira-, ollõ- ja 
veini meistris sai’. No’ om nuid 
jo umajago, paras avvutahvlilõ 
panda’, hinnatavat seto süüki 
inäbki’ – no’ saa osalõda’ õigõ 
seto sõira, leevä, piiragu, taa-
ri, ollõ, veini ja hansa tegemi-
sõh, tuuga’ sis jääs ello nuidõ 
süüke järe pidevüs ja mälestüs 
õigõst maigust. Täämbätsel 
pääväl noorõ’ inemisõ’ hoidis-
sit inäp tii-i, sis pia häös latsil 
ar’ mälestüs õigõst sahvtist ja 
hapanukurgist. Makõ jääs näi-
le võõras.

Ma tii ettepanõki järg-
mätse Kunigriigi aol selgitä’ 
 vällä ka’ edimäne „kunigriigi 
sahvti meistri“ – avvu Setomaa 
mõtsa maŕolõ, tublisilõ maŕa-
kasvatajilõ, ausalõ sahvti-
maigulõ, söögi vannamuudu 
säilitämismoodulõ ja seto söö-
giperändi edesikandjailõ!

Kommentaarõ kolleegiumilt
■ LUIGASÕ INARA: 
Viis aastakka tagasi pandsõ Elli Lepasild Karisilla külä tiatri 
kohvigu kostipäävä kõrraldamisõ kirja ja pallõl mul tuul pää-
väl kütsä’ piirakit ja tilĺokõisi pirukit. Nii saigi, nii teigi. Järg-
mitsel aastagal teime jo’ uma kohvigu, sai nimes Inara Vana-
valgõ Kohvitarõ. Oeh, kos oll rõõmupido – küdsimõ pliine, 
teime pelmeene, vaaritimõ vanaimä kohvijuuki. 

Õga aastaga läts kõrraldus parembas ja söögiarv suurõm-
bas. Kohvik sai ka nägosamp ja kimmämp. Seol aastagal tei-
me kohvigut ja toimõdi raamatu man. Oll hüä kuuh kohvikitõ 
perenaistõga’ pliidi takah olla’, kaia’, kuis Irina Tammis pil-
te tegi, kuimuudu aigupite sai valmis kirätüü ja muu vajalik. 
Paksõ raamadulõ päälkirju ja näet, seo mis parhilla om, saigi 
võidu. Seol raamadul om suur tähendüs – siiä’ omma’ palĺo’ 
andnu’ aigu ja tüüd, umma tarkust ja vaimu. Seo raamat hoit 
mi’ vanõmbidõ söögitegemise mõistmist ja pand tõisi austa-
ma mi’ paika ja mi’ kombit. Kummardus kõigilõ Kostipäävä 
tegijailõ. Ku’ olnu-s kostipäivi, olnu-s ka seod ilosat raama-
dut. Anna avvu!

■ KRUUSAMÄE MEELIKE: 
Raamadu tegeminõ om olnu’ pikk protsess ja tuu joosul om 
mu üsälatsõst saanu’ väigokõnõ tubli poisikõnõ. Mul om 
meeleh, õt ku mi edimätsi kokkosaamisi teimi, ma touksi 
latsõkärro ja sa’ teit märkmit. Säänestmuudu sai mitu kilo-
meetrit ḱautus ja „kuuholõkit peetüs“. Ja no’ ḱau Hendrik jo 
latsiaiah.

Raamadu kokkosäädmisõ man olõminõ oll mu jaost vaht-
sõnõ ja põnnõv kogõmus. Śoo raamat haard pia terve Seto-
maa üteh. Mullõ oll suur avvuasi tuuh kõgõh olla’, kostipäiv 
om Setomaa üts suursündmüs. Ma lövvä, õt mi tei śoo raama-
duga’ mõnõh mõttõh aoluku. Viie aastaga kõgõ pareba’ pala’ 
Setomaalt kokko koŕada’ ja raamaduhe panda’, tuud olõ-õi 
kiäki’ viil mi piirkunnah tennü’. Tuu man om vaia meeleh 
pitä’, õt kostipäiv om kogokundlik sündmüs, minkõst võtt 
ossa palĺo inemisi. Lihtsa tuu protsess olõ-õs, a põnnõv kül’. 

■ TAMMISE IRINA:
Om kukivõrd tähendüsega’, õt Hiiumaalt, Kärdlast pääle naa-
nu’ kohvikidõpäävä Setomaa raamadut juhtu kujondamma ja 
sinnä’ sisse pilte tegemä hiidlanõ. Edimält oll mullõ hiidü-
täv, õt tulõ naada’ nii kavvõndõh tüüh ḱauma. A ületämäldä’ 
raskus tuu olõ-õs, bussiga’ reiseh oll eiski’ huvtav ja no’ om 
raamat kaasi vaihõl. Ma usu, õt nii mõnõki’ tutvusõ’ jäävä’ 
aoh edesi ja mul om Eestimaa tõistõ viirde hüä lämmi tun-
nõh minnä’.

■ MESIKÄPÄ LAIVI:
Kostipäiv om kinknü’ piirkunna inemisilõ hüä võimalusõ val-
lalõ tetä’ uma süä ja kodouss kõigilõ söögimaitsjilõ ja söögi-
kultuuri huvilisilõ. Vallalitsõ süämega’ om sündünü’ ka’ śoo 
söögiraamat, minkõh piirkunna söögikultuuri kihilisus höste 
vällä tulõ. Setomaa söögikultuur umah kihilisusõh om ütte-
aigu nii lihtsa ku moodulinõ. Mõnõ jaost om tuu loomulik 
argipäiv, mõnõ jaost avastamist väärt luksus. Hoitkõ’ sis õks 
edesi nuid väärtüisi ja tuud luksust! 

Ma olõ tenolik võimalusõlõ, õt sai olla’ raamadu kolleegi-
umi man tüüh. Mul oll suur hüämiil jaka’ ummi mõttit ja 
kogõmuisi ja olla’ raamadu sünnü man!

Raamadust „Kostipäävä paremba’ pala’“

Hõrna Rieka Mardilaadol.
 Talvari Piitre pilt

Pärnoja Ülle esitles Mardilaadol vahtsõt raamatut.
Talvari Piitre pilt

Päämätse’ fakti’ raamadust
■ Siih om 57 retsepti 33 kohvikust, 27 küläst.
■ 24 retsepti om tähistet ku seto traditsioonilisõ’ söögi’.
■ Raamat tutvustas ütekõrraga’ Setomaad ja söögikultuuri. 

Tuuperäst om materjal jaet Seto Külävüü marsruudi perrä 
nelja piirkunda. Süüke registri om raamadu lõpuh.

■ Siih om 14 juttu seto söögikultuurist. Näütüses paastusöögi’, 
pidosöögi’, joogi’, seene’, maŕa’, sõir jne.

■ Kokko om 176 lk eesti ja inglisõ keeleh. 
Hüä kingtüs ka’ välähpoolõ Eestit.

Vastutaja’ raamadu kokkosäädmisõ man:
■ Retsepti’: 33 kostipäävä kohvikut;
■ Söögitegemiskotusõ’: Taarka Tarõ, Maagõkõnõ 

ja pernaase’ köögih erinevidõst kohvikist;
■ Süüke ülespildistäjä ja raamadu külendäjä: Irina Tammis;
■ Teksti’: Helen Külvik; eesti keele toimõtaja: Monika Salo; 

inglisõ kiil: Kristina Remmel ja A&A Lingua; seto kiil: Õie Sarv;
■ Raamadu kolleegium: Ingrit Kala, Meelike Kruusamäe, 

Inara Luigas, Rieka Hõrn, Sigre Andreson, Elin Priks, 
Laivi Mesikäpp, Irina Tammis, Helen Külvik, Ülle Pärnoja; 

■ Projektijuht: Ülle Pärnoja; rahastus: PRIA Leader programm, MTÜ Setomaa Turism.
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■ 1.12. kell 12 V Rahvusvahelinõ opilasfirmadõ laat. Verska 
kultuurikeskus.

■ 2.12. kell 12 Leelokoori Kuldatsäuk 30. sünnüpäiv. Verska 
kultuurikeskus.

■ 4.12. kell 20 Folklooriõtak. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 5.12. kell 10 Näütüsmüük „Olõ-õi śoo, olõ-õi tuu, olõ-õi pipõr õga 

kuuk vai Setomaa vürts“ vallalõtegeminõ. Seto talomuusiumi 
tsäimaja.

■ 5.12. kell 14 Pipõrkuukõ tüütarõ. Seto talomuusiumi tsäimaja.
■ 6.12. kell 17.30 Setomaa valla male- ja kabeturniir, I etapp. Vers-

ka kultuurikeskus.
■ 7.12 kell 21 Tandsoõtak. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 8.12 kell 9 Joululaat. Verska kultuurikeskus.
■ 11.12. kell 20 Folklooriõtak. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 14.12 kell 13 Vanõbaiälisi joulupido Miktämäel.
■ 14.12 kell 21 Tandsoõtak. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 16.12 kell 11 Setomaa kodotsidõ latsi joulupido. Üritüs kutsõtõ-

ga’. Verska kultuurikeskus.
■ 17.12 kell 16 Vabarna Anne nimelinõ umakultuuriõtak. Verska 

kultuurikeskus.
■ 18.12 kell 11.30 Fotonäütüs. Reigo Reimets „Saisahuda’ ... ja kae’ 

lähebält“. Verska raamadukogo.
■ 18.12 kell 13 Migulapäävä tähistäminõ. Innidse Meremäe valla 

saalih.
■ 18.12 kell 16.30 Miktämäe latsiaia joulupido.
■ 18.12 kell 18 Verska muusigakooli joulupido. Verska 

kultuurikeskus.
■ 18.12 kell 20 Folklooriõtak. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.

■ 19.12 kell 13 Migulapäävä tähistäminõ Meremäe 
teenindüspunktih.

■ 20.12 Verska latsiaia joulupido.
■ 20.12 kell 17 Miktämäe kooli joulupido.
■ 21.12 kell 17 Meremäe kooli joulupido.
■ 21.12 kell 18 Verska gümnaasiumi joulupido. Verska 

kultuurikeskus.
■ 21.12 kell 21 Tandsoõtak. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 22.12 kell 20 Setomaa valla joulupido Verska kultuurikeskusõh. 

Tandsos ansambli Weekend. Info ja broniirminõ: tel 5291619, 
kultuurikeskus@setomaa.ee.

■ 25.12 kell 20 Folklooriõtak. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 27.12 kell 13 Vanõbaiälisi joulupido Verskah. Verska 

kultuurikeskus.
■ 28.12 kell 21 Tandsoõtak. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 28.12 kell 20 Aastalõpu pido Miktämäe teeninduspunkti saalih. 

Tandsos Einar ja Ojar. Info ja broniirminõ: tel 56293445, raili.
mottus@setomaa.ee.

■ 28.12 kell 19 Aastalõpu pido Obinitsa küläkeskusõh. Tandsos 
ansambli Säde. Info ja broniirminõ: tel 5063199, helle.palok@
setomaa.ee.

■ 1.01 kell 1 üüse Aastavahetusõ pido Verskah. Verska 
kultuurikeskus.

■ 4.01 kell 19 Talsipühä Luhamaa nulgah. Luhamaa külätarõ.
■ 5.01 kell 12.30 Talsipühä Saatserinna nulgah. Kodorestoran 

Maagõkõnõ.
■ 7.01 kell 17 Talsipido Obinitsah. Obinitsa seldsimaja.
■ 8.01 Talsipühä kontsert. Innidse vallamaja saalih Meremäel.

Auna Mare – 79
2. detsember
arheoloog

Linnu Helvi – 83
4. detsember
Helmise leelonaane

Suurõ Erika – 62
5. detsember
leelonaane

Sarvõ Jaan – 38
5. detsember
pilli- ja tandsumiis

Teppo Sirje – 66
7. detsember
Helmekaala’ leelonaane

Pelisaarõ Georg – 60
7. detsember
poliitik

Illingu Väino – 67
8. detsember
Ilolanga laulumiis

Loigu Silvi – 62
9. detsember
Sorrõseto leelonaane

Kahuski Päivi – 31
9. detsember
Tsibihärbläse’ leelotütrik

Ristimäe Veera – 86
10. detsember
Ilolisõ leelonaane

Kudre Raul – 48
11. detsember
Setomaa vallavanõmb, 
Seto Kongressi Vanõmbidõ 
Kogo liigõh

Suuni Riina – 58
12. detsember
Helmise leelonaane

Männiku Nikolai – 68
15. detsember
Ilolanga laulumiis

Lennuki Helen – 29
16. detsember
Sorrõseto leelotütrik

Verevmäe Kaja – 56
17. detsember
Siidisõsarõ leelonaane

Kala Ingrit – 50
17. detsember
Seto Käsitüü Kogo vedosnik, 
Seto Kongressi Vanõmbidõ 
Kogo liigõh

Kama Kaido – 61
18. detsember
poliitik

Helmi Valdur – 80
20. detsember
Meremäe-Obinitsa 
naiskoori dirigent, 
Hõpõhelme’ ja Meremäe 
mehe’ laulumiis

Külviku Mart – 58
20. detsember
loodustiidläne

Vananurmõ Ilmar – 72
21. detsember
kiränik ja aokiränik

Poolaku Valve – 63
21. detsember
Kuldatsäuga 
leelonaane

Rahusoovi Katrin – 53
23. detsember
Meremäe-Obinitsa naiskoori 
laulunaane

Metsiku Kadri – 40
23. detsember
Mokornulga koori leelonaane

Lillepuu Vassili – 90
25. detsember
laulumiis, Seto Miihi Summa 
vedosnik 

Mäeotsa Ain – 47
25. detsember
lavastaja, Vabarna preemia 
laureaat

Riitsaarõ Rutt – 45
25. detsember
kultuuritüütäjä

Esä Jevgeni – 88
26. detsember
Petsere Varvara kogodusõ 
preestri

Osti Helgi – 66
26. detsember
Siidisõsarõ leelonaane

Krooni Hele – 56
26. detsember
Meremäe-Obinitsa naiskoori 
laulunaane

Toomesaarõ Triin – 31
26. detsember
Siidisõsarõ leelotütrik

Punamäe Anita – 58
29. detsember
Helmekaala’ 
leelonaane

Sibula Priit – 41
31. detsember
poliitik

Setomaa Vallavalitsus 
õnnitlõs:

Endel Sulbi 96
Olga Luts 93
Vassili Lillepuu  90
Helene Raudvee  89
Meta Kurg  88
Veera Päkk  86
Aino Hainsoo  85
Enno-Elmet Uibo  83
Helvi Lind  83
Meeta Vahermets  83
Endel Kikkas  82
Leida Pilt  81
Õie Poolak  81
Jevgenia Savimägi  80
Aleksander Talalajev  80
Leo Niido  79
Eha Laanemaa  79
Liide Lusti  79
Heino Karro  79
Viire Viinak  79
Aino Kaljurand  78
Johannes Parts  77
Mihhail Baškirov  77
Aleksandra Lubja  76
Illar Laanetu  74
Heli Juhkam  73
Heinar Hansar  72
Viiu-Felicia Aun  72
Ilmar Vananurm  72
Maria Tamm  71
Kalju Lõiv  71
Toivo Sikk  71
Silvi Niido  71
Leon Kaljuvee  70

Võro maakunna näpotüü-
meistridõ inne joulu näütüs-
müük tulõ jalki’ Toompää lossi 
suurõh seenidseh.

Meil om hüä miil tiidä’ 
anda’, õt SA Võromaa Arõn-
dus keskus lätt edesi jo 17 aas-
takka olnu’ traditsiooniga’ ja 
3.-5. detsembrini’ 2018 om 
 Toompää lossi suurõh seenid-
seh järekõrdnõ Võro maakun-
na näpotüümeistridõ kauba 
näütüsmüük.

Mi ooda teid, hüä’ näpo-
tüülisõ’, uma kaupa näütüs-
müügile tuuma. Tähtsä om, 
õt näütüsmüügile esitet kaup 

olõs kõrralinõ, ummamuudu ja 
vahtsõt muudu. Näütüsmüü-
gile esitet näpotüükauba osah 
tetäs sortminõ näütüse kõrral-
dustoimkunna liikmidõ puult.

Näpotüükauba  kogominõ 
om Rõugõ Ööbiguoro Küläs-
tüskeskusõh 24.-26. novembril.

Uma kauba pakminõ kuuh-
kõlasta’ alatõh 13. novemb-
rist Lya Veskiga’ telefonil 
55523366 vai kirä tiil lyaves-
ki@hot.ee. Mano saat küüssü’: 
Aigi Pall, kultuurispetsialist, 
SA Võromaa Arõnduskeskus, 
tel 5912 9200, e-post aigi.
pall@vorumaa.ee.

MÄGI KILLU
Verska Tsäimaja pernaane

Pia olõ-õi õnnõ Verska, Miktä-
mäe ja Meremäe kooli’ ja 
nuuri keskusõ’, Verska latsiaid, 
Vahtsõliina Gümnaasium ja 
Tarto Kunstikooli tudengidõ 
kodo’ täüs pipõrkoogilõhna, a 
ka’ Seto Talomuusiumi Tsäi-
maja, selle õt kõik nuu’ armsa’ 
noorõ’ saatva’ siiä’ näütüse-
le hindä küdset setoteemaga’ 
ilosit pipõrkoogipilte! 

„Olõ-õi śoo õga tuu, olõ-
õi pipõr, olõ-õi kuuk“ näütäs 
seto-mõtõh hinnäst makõh 
innejoulu aol glasuurit rõivih. 
Tsäimajah tulõ 5. detsembril 
kell 10 suur ilostõt pipõrkuukõ 
näütüs. Mille nii varra? A tuu-
peräst, õt mi päämätse’ osa-
võtja’ piat koolibussõga’ viil 
kodogi’ päsemä.

Siihkottal mi tennä OÜ 

Pagaripoissa ja Põlva Coop 
poodi pagarit, kiä’ avidi’ meid 
15 kilo  pipõrkoogikohetusõga’, 
õt tetä’ näütüsetüü’, ja Coop 
avit ka’ glasuuriga’. Coopi 
pagaridõ tett kohetust saat 
Põlva poodist ka’ osta’. 

A kiä saa, tulgõ’ kell 14 
pipõrkoogikohetusõ  tegemisõ 
opitarrõ, koh mi tii tatrigu - 
jau hast  pipõrkoogikohetusõ ja 
kaemi ütehkuuh, õt midä 
võisi’ tähendä’ vegän pipõr - 
koogikohetus. 

Mi proomi tuu ilo üteh-
kuuh valmis tetä’ ja maitsa’, 
kas tasos hindälgi’ kotoh küd-
sämiskombõ’ ümbre  mõtõlda’. 
Mi proomi ka’ ilostamisõs 
eis’ sukrumassi tetä’ ja tuuga’ 
ilosta’.

Opitarõ mass 3 eurot. Mi 
ooda kõiki näütüse  avamisõlõ, 
pilte kaema ja opitarrõ 5. det-
sembril! Näütüs om vallalõ 
aastaga lõpuni’.

✝ Aleksei Talas
✝ Victor Olesk
✝ Rauno Päkk
✝ Hedvig Nagel
✝ Liidia Tumala
✝ Elli Tarro
✝ Milvi Ülenurm

Setomaa valla sündmüse’

Sünnüpäävä’ detsembrih

Üleskutsõ’ 
näpotüümeistridõlõ!

Putin Petseri kloostri ülembäl esä Tihhonil küläh. Novembri 
2018.  FB pilt

Olõ-õi śoo õga tuu, 
olõ-õi pipõr, olõ-õi kuuk!

Leinämi

SVETLANA RAKUTA 
60

Õnnitlõsõ’ innitse’ kolleegi’- 
oppaja’ ja kunagitsõ’ opilasõ’ 

Petseri 2. Keskkoolist

OLGA LUHA 
85

Õnnitlõsõ’ Alla, Veera 
ja Linda perridega

Tervitämi tilĺokõisi 
vallakodanikkõ!

Rasmus Raudsepp
Annaly Kann
Kirke Arulepp
Polina Kotova


