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Minu isa on üks väga töökas ja abivalmis mees. Ta on kogu elu Setomaal elanud ja Värska vallas erinevaid 
ameteid pidanud, kuid viimane ametikoht Verska Caloris on kestnud juba väga pikka aega. Ilmselt pole seda 
tema ametijuhendis, aga ta on abivajajatele alati kättesaadav. Olgu külmunud torude kordategemine kell 23 

või veetoru katkiminemine jõululapäeval, ikka läheb ta kohale ja aitab abivajajat. 

Lisaks sellele on ta muidugi tore isa ja väga hea vanaisa oma lapselastele. Tal on Kolm tütart, Kerli, Meelike ja 
Laura ja lisaks veel viis lapselast: Kiur, Marta, Kaarel, Hendrik ja Lennart 

Ta on ehitanud Saaboldasse oma perele ise, oma kätega, maja, kus kõigil on hea olla. Tihtilugu naerame,et 
maja peaks suurem olema, sest kui kogu pere koos, on ruumi puudu. Ja pere on meil suur, kui kõik kokku 

tuleme (seda juhtub tihti). Usun,et hubane kodu ja hoolitsetud majaümbrus on juba omaette väärtus. Igaüks 
seda pakkuda ei saa, meie papsil on see õnnestunud. 

Muidugi aitab ta kaasa ka Maagõkõsõ kodurestorani toimetamises. Pole parimat kalafileerijat kui meie paps. 
Kuidas muidu hõrgutavad haugikotletid külastajateni jõuaksid!! Kodurestorani hoone on samuti tema 

kätetöö. 

Ja siis teeb ta veel puutööd, hulga kergokesi ja isegi voodid on ta valmis meisterdanud. Lisaks muidugi kõik 
vajaminev majapidamises (aknaraamid, lõikelauad jne). Nüüd on tal pooleli päris oma puutöökoja ehitamine. 

Ta pole selline mees, kes tähelepanu otsiks, ta lihtsalt teeb seda, mida õigeks peab. Ja oma pere heaolu eest 
seismine on tema arvates õige tegu. Selline tubli mees! 
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TOIVO KRUUSAMÄE 



AASTAKA VANAESÄ, VANAIMÄ 
2017  

 

Kuuh käävä Seto suursündmustõl üteh suurõmbidõ latsilatsiga uma müügiletiga väläh. Kõrdapite seto rõiva 
säläh kauplõs uma kodoveinega ja umaküdset piirakidõga.  

Neil om kol´ poiga: Heiki (36), Lauri (34) ja Veiko (32), ja katõsa latsõlast: Mihkel (11), Liisa (9), Samuel (7), 
Eliise (6), Emma (4), Kaisa (2), Emili (1) ja Saara (1). Lastõlatsilõ omma na Mamma ja Papa.  

Latsõlatsõ’ tulõva hüä meelega maalõ vanaimä ja vanaesä mano peris mitmest pääväst. Mamma ja Papa 
võtva latsõlatsi hoitmisõ jaost aigu. Uma tahtmisõ jäetäs tuust aost kõrvalõ. Üteh matkatas mõtso pite. 

Mammaga tetäs süvvä’, küdsetäs ja tetäs aiah tüüd. Talvitsõl aol ehitädäs üteh lumõmemme. Tsukõlusmajah  
ja sannah käüdäs ka kuuh, sääl omma vanavanõmba suurõst abist. Papaga toimusõ muusigatunni’. Papa 
mäng mitot pilli ja tege latsõlatsilõ ka laulõ midä üteh hüä esitada. Õga kõrd omma latsõ midägi vahtsõt 

mano opnu. Mamma – papa kõnõlõsõ umavaihõl seto keeleh, nii opva latsõlatsõ’ kah.   

Latsõlatsi om hulga ja tuuperäst ehit Papa üteh poigõga majalõ ka katusõalonõ vällä, õt latsõ’ uma perridõga 
õks är mahasi. Latsil om uma kotus koh madratsitõ pääl hüppädä ja patju pillu. Latsõlatsõ’ omma suvitsõ aol 

ja koolivaheaigo õks mamma ja papa man. Tuu õks näütäs vanavanõmbidõ pühendumist ku 3- 8 latsõlast 
kõrraga hoita tuvvas.  

Latsõlatsõ eläse kõik Põlvamaal ja nii käüdäs Mamma-Papa mano sagõdahe. Tuuperäst peetäs üteh  ka 
pall´osid pühhi nii vana ku vahtsõ kalendri perrä. Nii saias ka tiidmisõ vanno traditsioonõ ja kombidõ  kotsilõ.  
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VAINO ja KAJA LINNUS 
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Ta om miis kiä tegeles: 

- Lambakasvatusega 

- Lambaliha töötlemise ja väärindamisega 

- MAHE teravilja kasvatusega 

- Koduõlu valmistamisega 

 

Peale selle, ta: 

- Laulab Seto Miihisummas 

- on Eesti Apostlik-õigeusu kiriku Obinitsa Issanda muutmise koguduse juhatuse liige 

- On kasvatanud ka oma lastest ettevõtjad 

- On Hilana küla miis Meremäe vallast 
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MART UIBOKAND 



ILOSAP KODO 2017  

NATALJA VABARNA ja JAAN OLESKI 

KODO TON´A KÜLÄH, VERSKA VALLAH 





PÄÄVANÕMB 
TENNÄS 



… õt saas valgõt 
päivä nätä’, tulõvikuh 

Setomaa. 


