
Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuuholõk 

18.09.2017 

Verska kultuurikeskusõh 

Kell 14.00 – 19.00 

 

Kohalõ tulnu’: Urmet Itse, Meel Valk, Arvi Matvei, Raul Kudre, Aarne Leima, Imre Liivago, 

Õie Sarv, Vello Saar, Silver Hüdsi, Ülle Pärnoja, Igor Taro. 

 

Pääväkõrd: 

 
2017 tunnustamise 
-          XII kongressi eelnõude ülekaemus 
-          Lõppsõna – koh igaüts saa är ütelda uma kokkovõtte, hinge pääl ommava mõtte vms. 

1. 2017. aastaga tunnustamine 

2. XII Seto Kongressi eelnõu’ 

3. Lõppsõna – õgaüts saa ar’ üldä’ uma’ kokkovõttõ’, mia om hingepääl, mõttõ’  

 

Arotaminõ: 

 

1. 2007. aastaga tunnustamine 

Ilosap kodo – kol’  kandidaati. Kõikaig elätäs, om seto plaani eläminõ, huunõ’ kõrrah 

– komisjon k´au kaes ja tege pildi Vabarna Nati talost. 

Imä – Katrin Satsi 

Esä – Toivo Kruusamäe 

Vanaimä – Kaja Linnus 

Vanaesä – Vaino Linnus 

Ettevõtja: 1) Mart Uibokand (lambakasvataja ja põllupidäjä, kiä’ põldu mürgtä-äi), 

2) Margus Karro 25 aastakka poodipidäjä Verskah (nominent) 

 

2. Kongressi eelnõu’ – arotaminõ: 

1) Arengu- ja tegevuskava 

2) Koostöö 

3) Volituste andmine 

4) Kultuur 

5) SAPi jätkumine ja Noored Setomaale 

6) Piiriülene liikumine 

 

3. Midä kiäki’ arvas Vanõbidõ Kogo tüüst 

Ülle – Jäi rahule VKogoh olõkiga 

Imre – Sisukap ja asjaligup ku inne, Noorõ’ Setomaalõ algatus hüä, eis’ võinu’ 

rohkõp panusta 

Aarne – Koosseis kimmäs, man om ka’ mittesetosit, ajupotsensiaal hää, VK rolli 

otsminõ, edeotsah päävanõbana püstiti kogõmusõ, õt mille VK om. 

Õie – Täämbätses pääväs oldas harinõt, õt Seto Kongress om olõmah, om eloh ja õt 

VK om ka’ olõmah, esindäs rahvast ja näide tegemisi. Poliitilinõ organisatsioon. 

Raul – Tennä Saare Vellot, õt kiä võtt päävanõp Lõvi Vellolt üle ja asi läts tõsitsõbast. 

VK ots umma kotust ja om kõikaig lännü’ konkreetsebäst. Kül’ tä löüd uma kotusõ. 

Seto rahvast ja aoluust arotõdas, tuu om hää. Kõõ võisi’ uma tüü parep olla’, rohkõp 

panusta’. Olõ üteh mõtõlnu’ ja nelä panõ kuigi’ ar’. 



Vello – Olõ rahul. Olõ püüdnu k´avvu’ kõigih kuuholõkil. Tulõ peri olla’ Õie 

välläüldüga’, õt olõ suutnu’ järjepidevüst kanda’ ja õt tuu jätkusi’. Rolliotsminõ kao-

oi ar’, muutuv eläminõ, kohanõminõ. Looda, õt saami olla’ väärilisõ’ partneri’ 

valitsusõlõ ja kõigilõ tõisilõ. Olõs saadikidõl pall´o tarkust. Edimäne aastak 

päävänõbana oll keerulinõ. Üts hääasi oll, tull ette valmstama naada’ kongressi, tõõnõ 

oll Noorõ’ Setomaalõ programmi vidämänakkaminõ. Ma olõ toda miilt, õt ka’ kolm 

aastat päävanõba jaost om pikk, mi anna umast aost ja umma ressurssi hulga ar’.  

Igor – Hää asi, õt ma sai Meele VKogohe kandidiirmä. Meel lubasi kandidiiri, ku ma 

kandideeri. VK om saanu’ ütidsehe inforuumi mõnõh mõttõh tsõõriklavvaga’. Kasu 

om olnu’ eelmise kongressi otsusõst ütidse valla moodustamisõst. Muido olnu’ pall´o 

keerulitsõp põhjendada. Ku mõni asi ka’ praktilisõst lätt, sis om hüä (Noorõ’ 

Setomaalõ). Ku ka’ täämbätse’ otsusõ’ ello lääsi’, sis olõs hüä. A tüüd om viil vaja 

väiga pall´o tetä’, õt lääsi’ periselt ello. Eis jää inäp vähäp rahulõ. 

Urmet – Ku ma kandideeri VKogohe, sis pääle edimäist kuuholõkut, mõtli, õt 

minkõga ma pääle kolmõ aastaga rahul olõsi. Panni kirja kats mõtõht: aastaga 

ettevõtja tunnutaminõ (tuu sai ar’ tettüs ja õt säntse’ inemise’ omma’ saanu’ 

tunnustõt), alostavilõ ettevõttilõ äriplaani koostamisõ kava (tuu mõtte saadi VKogolõ, 

tuu jäi rippa kohegi’, ma arva, õt saa VKogo väliselt ka’ ello viiä’). Kindlahe oll hüä 

tuu, õt Meel oll VK liigõh, mi olõ saanu’ umavaihõl arota’, olõ üte külä inemisõ, olõ 

saanu’ pall´o arota’. Hüä sõnaga’ ja sõnaga jää mäletämä SAPi kuuholõkit, koh mi 

Igoriga kuuh istõ, õt om viil nuid inemisi, kiä mõtlõsõ samamuudi. Mul om hüä miil 

kuuhtüüst Õiega. Ma lövvä-äi õigõt sõnnu, õt tä võtt vaivast, õt tä avit minnu seto 

poolõ päält. Uma päävänõba aigu olõ opnu’ kiilt, tuuga’ om vaia edesis tegeldä, tuuga 

om vaia mitmõl rindõl edesi ja õga ineminõ. Õga ineminõ oppas kiilt ütele viil, sis om 

jo hüä. Ku om kongress ette valmista’, sis üts aastak om lagi, võtt pall´o aigu. Mul 

hindäl pall´o aigu lännü’. Ku ma VKogohe kandideeri, sis ma mõista-as arvada’, õt 

saa päävanõbast. Üllätüs oll, õt kõik ütehelüliselt mu puult hääledi päävanõbast. Ma 

olõ hindä ja tõisi pääle väiga nõudlik.   

Täämbäne otsussõ’ omma’ hüä’. Otsusõ’ pias tagama järgmätsele VKogolõ 

ülesandõ’, midä tulõ tetä’. Üts eelnõu võisi’ olla’ man – koh om mi küüsü kongressi 

saadikidõ käest nõvvu, ütsigu’ deklaratiivse’ lausõ’ omma’ vajaligu’.  

Ma jovva-as toimkondõ tüüh hoita’, minkõ Vello kokko pand. Toimkondõ om vaia.  

Täämbä om viimäne üldkogo, a mul om palvõ – õt 2. oktoobrist olõs pall´o saadikit 

registreernü’. Mi pia inemisiga’ kõnõlõmma. Ma pallõ tuud tüüd tetä’. 

Ma tennä teid kõiki! Edimäne samm probleemi lahendamisõs om probleemi 

tunnistaminõ. 

 

Mu soov om, õt kongressi edimätse istungi juht om Raul, Vellolõ otsussidõ istung, 

tõõsõ istungidõ vooru Silver vai Ingrit. 

 

Esitluste vahepääle lastas vanasõnnu, mõistatuisi, hümni sõna’ saina pääle. 

 

 

 

Kirja pand 

Sarvõ Õiõ 

 

 

 

 



 


