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Kuuholõki käük: 

1. SKVK liikmidõ tegemise 

Aare: Täämbä om 5. kõrd kokko saia. Seto Kongressi tugiühing om Letomaa Liidu liikmõst 

saanu. Kokkosaamisi olnu ministridega, riigimiihiga. Nõrgast jäänü asjatundjide komisjoni 

kokkokutsminõ, ministri vahetus. 12.10 tulõ vahtsõnõ ministri Setomaalõ, sõs lepimi 

kuuholõki kokko.  

Rieka: Seto Kultuuri fond om Loode Oliveri tettü soomõugri kiili projekto üts partner. Lühkü 

projekt, aprillini 2019. Tulõv aasta põlisrahvide kiili aasta. Projektin kaias, kuis põhja puul 

soomõugrilasõ saasi tetä võrgustigu kiili hoitmisest. Kuis opata kiilt ebatraditsioonilist 

muudu, määnse omma hää näite. Mitu suunda projektin. Miniprojektele saa rahha küssü, 

10.11 tähtaig, seto ka saava küssü (200-5000 eurot), valitas 6-7 projekti. Septembrin oll 

Karjala Vinne poolõ pääl kokkosaaminõ. Kokkosaamise Petroskoih ja Inarih. Tulõ ka 

publikatsioon esitadu projektest ja näiteist. 24.-25.10 Obinitsah kats avatu seminari, edimine 

keele oppamise kogemuisist, tõnõ süük ja kiil.  

Aarne: Mõtlõ, kuis tulõvasõlõ kongressi minnä. Setost olõmisõ teema. Leelokonverendsil 

kõnõldi, õt om egäl puul leelokoore. Rahvalugõmisõ perrä om Tartoh üle 2 tuhande seto kiilt 

mõistva inemise, seldsi olõ-i. Võtta inemise kokko Tarto liinan. 

Maria: Keele oppamine latsile Räpinah om süäme pääl.  

Õiõ. Olõ jal vanõbidõ kogoga elänü piä kogo elo. Kas keele asi parõmb vai hullumb? Vanõba 

inemise, kelle egäpääväne kiil seto kiil, nuid jääs veidebäst. Inäbä om raamatid, ka ilosan seto  

keelen. Raamat tulõtas kiilt miilde ja säält saa edesi minnä. Kuis kõnõlõmise kiil saia raamadu 

keelest. Oppamine ja opmine - ku tahat oppi, sõs löütäs meeleperäne inemine ja aig, kinkõ 

man kävvü ja oppi. Latsiga om tõnõ asi, na võtva vastu, miä andas. Oliver Loode om kirotanu, 

õt taht oppi seto kiilt.   

Kelly: Ma olõ Tartost, aasta aigu kanna seto rõivid, säidse kuud olnu Setomaal. Seo ja tulõva 

aasta tsiht oppi seto keeli kõnõlõma. Loe setokeelidsid raamatid, laula koorih. 



Ingrit: Seto asja egä aja päiv. Olli SKVK kultuuri tüürühmäh. Kultuur süämele lähembäl. Olõ 

Setomaa kulduuriprogrammi nõukogoh. Kae nõukogoh, õt projekti täüdäsi SK otsussid.  

Jane: Tüürühmä võisi olla, ku eräle rohkõmb kokko saia… Tii uma mõistmise perrä, toimeta 

egäpäävädselt kultuuri ja lauluga.  

Vello: Mu süämeasi Noorõ Setomaalõ. Tuu asi toimis. Arõnguprogrammi nõukogoh olli läbi 

SEIKi. Sai saistu sääl toetusskeemi iist. Rikka Ivvani pillilaagri, Igor sai suurõmba jao hindä 

kaala. Esindajana Setomaa Liidu üldkuuholõkil. Om osaledu ja üteh kõnõldu ja otsusid tettü. 

Igor: Rikka Ivvani pererahvaga üteh pillifondi tegemine. Läts nii häste, õt saimi 4 stipendiumi 

vällä anda. Tundus, õt oll vajalik asi, om nüüd kolm voori tettü. Kokko 8 nuurt om saanu 

perimüsoppuse jaost uma pilli. Võisi edesi minnä. SK tugiühing oll juriidiline keha, panust 

tull Rikki Ivvani talo puult ja naide latsi puult, keä sääl käünü. Ku tahati tukõ, kutske latsi 

esinema ja annetama pillifondile. 

Margus: Maria om kavvõndõh Setomaast iistvedämiisist, tege säänest tüüd sõltumata kas om 

SKVK. Kuis SKVK saa luvva keskkonda, et vallandus motivatsioon hoita seto asja.  

Raul: Kõgõ suurõmb kasu olnu, õt SKVK ja valla vahel side, infovahetus. Kuuhtegemine, 

kuuharotaminõ lätki säänsele vormi nii ku olõmi kõnõlnu. Suurõmba välläkutsõ: suurürituse, 

kultuurikorraldus, kuis suurõh vallah tetä. Keele-pärimüsoppuse üte mütsü ala saamine. Üle 

Setomaa tulnu kävvü – üttekuulumist saanu luvva. 

Rein: Teemast setode põlistrahvast tunnustamine. Rahvuste üleilmse ütisuse põlisrahvide 

foorum aprillih-maih. Teema: Traditsioonilise tiidmise, põlvkonna, edesiandminõ, kaitsminõ. 

Tulõ kaia, kuis mi osaleja saanu minnä. Tulõmus võisi olla, õt seto rahvas tunnustadas 

rahvana. Õt olesi ka Eestih tunnustadu kiil. Olõ koondanu Youtube Seto meedia ala erineva 

seto asja. Sääl süstematiseeritu ja koondadu materjale, ka originaalsaatõ. Setokeeline 

kirändüs. Kalendri. Kõik, kellel om ettepanekid, tulkõ kuuhtüüd tegemä.     

2. Tähtsä tegemise 2019 

Kõnõldas tulõval kuuholõkil. 

3. Kokkosaamise aig 

Järgmine kokkosaaminõ oll kokko lepit 14.detsembri Verskah. Võisi tetä pikembä arotamise 

puulpäävä-pühäpäävä vai riidi terve päiv (14.-16.12). Arotada sisu puult, järgmist kongressi, 

põlisrahvide foorumi teese. Paku kotusena Obinitsa. Teemi Doodle küsitluse, määne aig 

inämb sobis. 

4. Kuuholõkil tõstetu asja 

Soomõugri vahekonverendsilõ saadikus omma komiteeh ja saadiku Annela ja Ahto. Meil on 

kolm kotust, saami üte saadiku viil saata. Ettepaneku: Rieka, Annabeli, Reinu, Ingrit.  

Toimu arotaminõ. 



Kokko lepiti saadikust saata Rieka (tüürühma vana ja vahtsõnõ dioasporaa). 

Aare ütel, õt 12.oktoobri riigihalduse ministriga kokkosaaminõ Setomaal ja pallõl tetä 

ettepanekid asjatundjide komisjoni pääväkõrda. 

Kokko lepiti SKVK puult ette pandä neo teema:  

1. Setomaa toetusprogrammid (kultuuriprogramm, arenguprogramm, toetusskeem 

Noored Setomaale, kohalike teede korrashoiu lisarahastus) 

2. Piiriületuse ja viisadega seotud probleemid 

Protokolli säädse kokko Kaja Tullus 


