
16.02.2018 Obinitsah seto seltsimajah 

Kohal olli: Hõrna Aare, Leima Aarne, Kudre Raul, Järvelille Rein, Raudoja Ahto, Vabarna Jane, kala 

Ingrit, Taro Igor, Hõrna Rieka.  

Pääväkõrd: 

1. Mis om tettü  09.10.17 - 16.02.18 

2. Kongressi otsusside täütmise kõrraldaminõ (kiä nakkas iist vedämä,  kiä avitas, 

määnse tsihi mis aos säetäs) 

3. SKVK tüükavah teemade ja tegevuisi kokkolepmine 

4. Kõrraldusliku küsümüse (liikmõsus tugiühinguh, liikmõmass tugiühinguh) 

Kuuholõki käük: 

1. Mis on tettü 09.10.2017-16.02.2018 

 Hõrna Aare andsõ tiidä, õt MTÜ Seto Kongressi tugiühing om saanu MTÜ Setomaa 

Liidu liikmõst. 

 Järvelilli Rein kõnõl kokkosaamisest Saami parlamendi esindäjideg: Saamõ 

tegevüse tsiht om uma rahva edendämine, nä deklariirva hinnäst Õuroopa 

põlisrahvast, vällläpoolõ tegevuisi vasta huvi es näütä; saamõlõ sai kõnõldu seto 

liikumisõt ni Seto Kongrõssist.  

 Järvelilli Rein ja Hõrna Aare andsõ ülekaehusõ kokkosaamisõst 

välisminiseeriumih ministri ja ammõtnikõga: edesi sai antu suuv, õt setode 

esindaja saanu osa võtta ÜRO Põlisrahvidõ Püsifoorumih; ministeerium lubasi 

võimaluisi müüdä avta. Mipoolsõst kontaktist nimmati Järvelilli Rein.  

 Raudoja Ahto andsõ ülekaehusõ Soomõ-ugri rahvidõ vaihepäälidse kongrõssi 

ettevalmstamisõst: kongrõss tulõ Eestih 25.-28.10.2018, päämädse tegevüse 26.-

27.10.2018 Verskah; rassõ om rahha löüdä.   

2. Kongressi otsusside täütmise kõrraldaminõ (kiä nakkas iist vedämä,  kiä avitas, 

määnse tsihi mis aos säetäs) 

Kokko lepitü saiva otsussidõ täütmiosõ iistvedädä, keä valmstasõ ette vaihepäälitse 

tsihisäädmise, tulõmuisi luutmisõ, miiskunna. 

 Otsus põlisrahvana määrätlemisest. Iistvidäjä Järvelilli Rein 

 Otsus volituisi andmisõst. Iistvidäjä Kudre Raul, Hõrna Aare 

 Otsus Setomaa arõnguprogrammi edesikestmisesr ja tegevuskava „Noorõ Setomaalõ“ 

rahastamisest. Iistvidäjä Saarõ Vello, miiskunnah Taro Igor, Järvelilli Rein, Valgu Meel 

 Otsus Seto kultuuri rahastamisõst. Kala Ingrit, Raudoja Ahto 

 Otsus Ülepiiri käümisest. Kudre Raul, Hõrna Aare 

3. SKVK tüükavah teemade ja tegevuisi kokkolepmine 



Kokko sai lepitüs ütehkuuh Leelotarko kogoga 6.-7.10.2018 leelokonverentsi kõrraldaminõ, 

SKVK puult Hõrna Aare võtt iist vitä 7.10.2018 tulõvikku kaemisõ päävä ettevalstamisõ. 

Kuuholõki tetäs 30.03.2018, 20.05.2018, 24.08.2018, 09.10.2018, 14.12.2018 

4. Kõrraldusliku küsümüse (liikmõsus tugiühinguh, liikmõmass tugiühinguh) 

Kokko sai lepitüs, õt kõik SKVK liikmõ astva SK tugiühingu liikmõst, liikmõmassu arotadas 

tugiühingu kuuholõkil. 


