Tormi Piret:

Hõrna Aare:

Laaneotsa Annela:

„Tah kerkoh oll´ kõik
nii illos, õt illos
paistus liisnalt prosta
sõna kõnõlõmisõst
nättüst.“
lk 2

„Hüä seto rahvas,
mu hüä’ umatsõ’, sa olõt
ku mustihavvanõ tamm
Petsereh, miä om
vana ku ilm.“
lk 3

„Seto Kuningriigi latsipääväl, 2. augustil
esitledäs timahavatsõ
aastaga setokeelist
latsiaokirja Täheke.“
lk 9

Hind 1 euro
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Välläandmist tugõ Setomaa Kultuuriprogramm

Vahel Setomaa valla leht

Seto rahva käugist
Talina suurilõ pitalõ
4.–7. juulini peeti
Talinah XXVII laulupito,
XX tandsopito
ja III rahvamuusigapito.
„MINU ARM“ oll´
śoovoori teemast ja
päälkiräst. Väigokõsõst
Setomaa vallast oll´
laulupidol Setomaa
naiskuur, tandsopidol
Seto perrerühm ja
rahvamuusigapidol
Verska Muusigakooli
pilliklubi. Pääle näidõ
oll´ Setomaalt laulupidol
viil Seto Küük.

Seto perrepark.
seto perrerühmäl kõrda. Seto
maa ja Talina seto’ saie’ uma
vaihõl suurist sõbrust.
Pilliklubi oll´ paras pargikõnõ.
5. juulil Vabadusõ platsil peet
rahvamuusigapido 800 pil
limängjäst säidse olli’ Seto
maalt Verska Muusigakoolist.
Pargi vedosnigu Kadarpiku
Tiina sõnnu perrä oll´ tima
havanõ käuk jo tõõnõ suurõlõ
pidolõ Talinahe.
Tähtsä jago oll´ pillimängjil
ka rongikäugih, koh näide pil
le perrä oll´ seto perrerühmä
tandsjil kimmäs tandsi’.

TORMI PIRET
Olli’ juubelipido’. Timahavadsõ’
pido’ olli’ tsõõrikidõ numbri
dõga: 150 aastakka edimäd
sest laulopidost; 85 aastak
ka edimädsest tandsopidost
ja järekõrrah XX tandsopido.
Rahvamuusigapido, midä om
peet üldlaulu- ja tandsopi
taga ütel aol, oll´ järekõrrah
kolmas. Juubelipitalõ tahtsõ’
tulla’ 
pall´o’ pargi’, eisheränis
suur oll´ konkuriirminõ tands
jidõ siäh. Näütüsest perrerüh
mi tahtsõ tandsopidolõ tulla’
päält 90, a morolõ mahas õnnõ
60. Tuuh mõttõh oll´ Setomaa
väega edolinõ – kõik pargi’,
määndse’ tahtsõ’ juubelipitalõ
minnä’, taha’ ka saie’.
Kõgõ pikep nätäl oll´ tandsjil.
4. ja 5. juulil Kalevi staadionil
peet tandsopido 4 etendüse
10 540 tandsjast-võimlõjast ja
1440 perrerühmi tandsjast 28
olli’ Seto perrerühmäst. Vedos
nik Tormi Piret oll´ jo kolman
dat tandsopido kokko pandnu
setokõisi ja eestläisi segärüh
mä. Ku 2014. a olli’ kabõhi
sõ’ Verskast ja tśurakõsõ’ Ora
vilt, sis 2017. a oll´ puul rühmä
Setomaalt ja puul Talinast.
Timahavadsõhe pitto olli’
oodõdu’ vahtsõ’ tandsopun
di’- perrerühmä’. Perrerüh
mäh pidi olõma 8 poiskõist, 8
tütrigut, 4 immä ja 4 essä. Õt
setokõisi om õgal puul ja eis
heränis pall´o Talinah, korjusi
kokko sääne seltskund: per
rerühmä 18 latsõst ütesä olli’
Setomaalt ja ütesä Talinast,
neläst esäst kolm Setomaalt ja

Setomaa naiskuur.

Tormi Pireti kogo pildi’

Tandsopidol.
üts Talinast ni kuus immä kõik
Setomaalt. Nii kävegi Talina
rahvas timahava mito-mito
vuuri Verskahe Setomaa seto
kõisiga tandsu haŕotama. Per
rerühmä tandsust oll´ laulu- ja
tandsomängast Järvela Kalevi
kokko pant „Kirisabalind“.
Tandsoproomi’ naksi’ pää
le jo 1. juulil ja päävä’ olli’

pikä’ – kellä ütsäst hummo
gu kellä ütsäni õdagu. Lat
si rõõmost ja täüskasunudõ
hüämeelest sai õks varaham
pa õdagulõ – Võromaa kodo
Talina Reaalkooli. Õt vedos
nik Tormi Piret elli uma Tali
na kotoh ja maka-s üteh perre
rühmäga reaalkoolih, sis käve
tä õdagidõ latsilõ setokeelidsit

unõjutta kõnõlamah ja pääd
silestädeh „hüvvä üüd“ suuv
mah. Perss andśak oll´ seto lat
silõ Setomaast kavvõndah seto
kiilt opada’.
Seto perrerühm oll´ tandso
morolõ pant idatribüüni puult
kaieh kõgõ edimätse rivvi,
päältkaejilõ höste nätä’ kotus
sõhe. Kõik nelli etendüst lätsi’

Lauljit oll´ kõgõ inäp. 7. juulil
lauluvälägul peet laulupidol
oll´ 118 naiskuuri 3527 laul
jaga, näist üts kuur 36 laul
jaga oll´ Setomaalt. Setomaa
naiskoorih laulva’ naase’ kogo
Setomaa vallast, a kuur om
jaet katõst – Verska jago 15
lauljaga, vedosnik Kadarpiku
Tiina, ni Meremäe-Obinitsa
jago 21 lauljaga, vedosnik Hel
mi Valdur.
Naiskoorõl oll´ tõisi laulõ
siäh laulda’ seto „Kergotami
nõ“, mia sündü Laasi Kriste
li, Zetodõ ja Priksi Kristjani ni
Undi Elo kuuhtüüh. Dirigen
dist oll´ Kiiveti Külli, kiä ütel,́
õt ku naane laul ja tands, sis
om tä illos, timäst om nätä’
elorõõmo, tä and armastust
hindäst ar’ ja võtt ka vasta.
Lauluvälägulõ olli’ pistü säet
kats suurt pildinäütämisõ
kotust, õt inemisõ’ saasi’ laul
jit lähebält nätä’. Muidoki oll´
tuu näütämisõ toro „Kergota
misõ“ aigu Setomaa naiskoori
lauljidõ pääl. Muidoki läts seto
laul tõist vuuri laulmisõlõ.
Rongikäugih üteh Võromaaga.
Edimäst vuuri olõ-s seto laul
ja’, tandsja’ ja pillimängjä’
Põlvamaa hoolõh. Võromaa
kuuhsaisuh olõv Setomaa
vald kõndsõ rongikäugih üteh
Võromaaga.
Setomaa valla pääh olli’
rongikäugih vallavolikogo kul
tuurikomisjoni esimiis sootska
Leima Aarne ja valla haridusõja kultuuriosakunna vedosnik
Viljusõ Karin.

Seto Köögil olli’ kipõ’ päävä’.
6. juulil peet rongikäugilõ joo
si’ lauluvälägu Merevärehtih
vasta Inara Vanavalgõ Kohvi
tarõ pernaane Luigasõ Inara
ja kodorestoraani Maagõkõnõ
pernaane Kruusamäe Sirje, õt
Setomaa valla pidoliisilõ pak
ku’ seto sõira. Oll´ uhkõ tunnõh
saia’ lauluvälägulõ ummi puult
säänestmuudu vasta võet!
Söögikotussist olli’ lauluvä
lägulõ eräle säet Eesti söögi
tarõ’. Oll´ suur hüämiil nätä’,
õt Seto Küüki tulli’ süümä seto
rõivih pidolisõ’ Setomaalt ja
muialt. Seto Köögih oll´ kõik
aig hand ja süüjist puudust
joht olõ-s. Sei ka eis’ kikka
seene ruuga, kikkaseene piira
kit, küdset sõira ni jei kodoli
monaati pääle.
Setomaa, MO ARM. Kõtukõnõ
seto süüki täüs, lätsi laulukaa
rõ mano. Kullõma, üteh laulma
ja tundma, õt mi kõik – tiiä-i
ku mitokümmend tuhat – olõ
õigõhe ku üts. Õt mi tunnõ
naid laulõ kullõldõh üttemuu
du. Õt mi armasta naid ine
miisi, kiä’ omma’ laulukaarõ
all laulmah. Õt mi hoia naid,
kiä’ omma moro pääl istmah,
tii veereh saismah ja tiid pite
kul´atamah.
Tandso- ja laulupido tekḱ
inemiisi kuvvagimuudu nigu
parõbast. And´ arvusaamist, õt
üttegi suurt olõ-i väikolda. Õt
õga kibõnakõnõ, õga nulgakõ
nõ om tähtsä. Tulõt´ vahtsõlt
miildõ, õt kõõ parõp om olla’
kuuh, tetä’ kuuh, nätä’ kuuh,
kullõlda’ kuuh.
Tandsokirä kudamisõl lugõ
õga tandsja, pillipidoh õga pil
limiis, laululõ and väke õga
ütsik laulja. Tähendäs ka Seto
maa üts pillipark, üts tandso
punt ja üts laulukuur omma’
andnu’ tähtsä jao Eesti juube
lipita suurõst tegemisõl.
Seto’ omma’ sündünü’, lau
lu’ vereh ja tandso’ kihäh. Seto’
armastasõ’ laulmist, tands
mist, pillimängo nii uma kal
lil Setomaal ku Eestimaa pää
liinah Talinah. Śoovoori oll´
vaia Talinah ar’ kävvu’, õt saia’
vahtsõlt kintüst – mo arm om
Setomaa.
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Leelopäiv oll´
tandsulinõ
KAUKSI ÜLLE

Seto leelopäiv.

29. juunil oll XV Seto
Leelopäiv. Śookõrd
olõ-õs tä terveht päivä,
oll loet tunni’, selle
õt oll suurõ Seto Folgi
üts jago, a terve päävä
tekk tä õks inäp seto
muudu olõkiga’ pääväst.
SARVÕ ÕIÕ

Sundelli Harri pilt

Kukki ma mälehtä viil leelo
päivi mitukümmend aastat
tagasi, koh rongkäük uhkist
seto naisist uma hõpõ hiilgu
sõh oll´ pikk-pikk ja rahvast oll´
terveh plats täüs, oll´ ka tima
havanõ leelopäiv tõõmeli süä
mehe minev pido.
Üle 20 leelopargi rivist hin
näst üles ja liiku 29. juunil
kell 12 lava ette. Lava päält
tervitivä’ leelokoorõ pääväju
hi’ Sarvõ Õiõ ja Sarvõ Maaŕa.
Leelopäävä päälkiri „Imält
tütrele“ oll´ höste valit – seto
kõisi siäh om õnnõs rida van
nuimmi-immi-tütrit, kiä’ kuuh
leelovankrit ja tandsukuurmit
vidävä’. Kitmisõs tulõva’ õkva
miilde Vabarna Maret, Vabar
na Jane, Jane tütre’ – nimä’
joudva’ viil inämpki opada’ ku
ummi tütrit. Niisamatõ omma’
tubli’ leeloperändäjä’ Hain
soo Minna, timä tütre’ ja lat
sõlatsõ’. Talinah tegevä’ hüv
vä immi-tütridõ, õkva perridõ
seto kultuuri edesiandmisõ
tüüd Tormi Piret ja Laane
otsa Annela. Kõiki ma mõis
taki-i üles lukõ’, a kitä kõiki,
kiä’ murõhtasõ’ sõnno, viise,
muudõ edesiandmisõ peräst
süänd ja tegevä’ tegusit.
Rongkäük, mia joudsõ lava
ette ja säält lava pääle, oll´
uhkõ ja laulõti Seto hüm
ni. Pistü saissi’ ka kauplõja’
ummi laudu takast ja anni’
saistõh avvu. Õga kuur ast
sõ üles ummi laulõga, oll´ illos
kontsert. Peräh mängse tand
sus Kiiora kuuh tõisi Setomaa
huvipillimiihiga ja tandsuring
oll´ suur ja tandsti höste. Pääle
seto tandsupito ja Tormi Pire
ti jakkuvat iistvõtmist lätt ka
tands ülesmäke.
Leelopäävä pidäminõ üteh
Seto folgiga om peris hüä
mõtõh. Etno ja folgi ütehkuuh
harrastaminõ avtas folgi tegijil
rahvamuusika ja hinge paistõl
hinnäst laati’. Leelopäävälisõ’
saava’ osa folgi perändist.
Seto folk om parra suuru
sõga festivalikõnõ, koh saat
perrega höste olla’, loodusõh
matkada’, saat osa hüvvist seto
köögi söögest ja seto käsitüüst.
Ait´umma pido kokkokuts
jilõ, kõrraldajilõ ja tallitajilõ
ni toimõtajilõ! Paistus, õt läts
kõrda!

Õdaguspoolõ olli’ Setomaa
ülembsootska, Setomaa nuur
sootska ja tõisi siäh ka ma’
kutst innidse Troitsa mõisa ja
ildampadsõ Troitsa kooli moro
pääle suvistõpühhi praasni
gulõ. Olli tuust kotussõst lat
sõpõlvõh rattaga mito vuuri
müüdä sõitnu, a siss oll´ tuu
nigu õga tõõnõgi kotus. Par
hilla’ oll´ tunnõh, õt olõ johtu
nu määndsehegi muinasjuttu.
Hal´as, hal´as ja viil kõrd hal´as.
Kõik ümbretsõõri. Ku uskmal
da illos järvekõnõ, määndse’
puu’, puhma’, lilli’ ja muidogi
uhkõ’ tarõ’ eis’.
Kotussõ pääl oll´ mitmit ine
miisi, kiä’ omma’ opnu’ vai
olnu’ oppajast Troitsa koo
lih. Eestikeelidsõh koolih. Üts
näist, kiä om Troitsa kooli
lõpõtanu ja tah oppajast olnu,
om Merelaine Valli, näiopõlvõ
nimega Rahulaanõ Valli. Kul
lõlda’ sai õgasagamadsi läm
mit mälestüisi koolist, latsist,

oppajist. Kooli mant läts jutu
kõnõ muialõ: „Mu vanaimä ja
ristämm käve’ õga päiv naidõ
rõiviga,“ kõnõlas Valli, näüdä
teh mu seto rõivilõ, „õnnõ üte’
olli’ õgapäävädse’ ja siss tõõsõ’
pidoligu’.“ Tśuut ao peräst
tulõva’ kurvalidsõba’ teema’:
„Parhilla’ ka om õks väega ras
sõ śoo poolõ pääle saia’ – kõik
mu latsõ’ ja latsõlatsõ’ tahasi’
tulla’, a saa-i, jovva-i kõigilõ
viisat osta’.“
Innidse Troitsa mõisa par
hilladsõ’ peremehe’ ja pernaa
se’ olli’ säädnü’ kokko väega
kõrdapite praasnigu – uhkõ
catering pakḱ süüke-juukõ, oll´
eissagamadsi esinejit.
Pääle säänest päivä paistus
mullõ, õt kõgõ ilosap värm om
hal´as; kõgõ ilosap kerigupü
hä hal´as troitsa; kõgõ uhkõp
kotus tõõsõ poolõ Setomaal
hal´as Troitsa; kõgõ ilosap aig
aastah troitsa, ku kõik om
hal´as.

Sundelli Harri pilt

Leelopäiv – seto
muudu olõkiga päiv

Leelotarko kogo

Kokko laulma oll tulnu’
19 leelokoori, kiä’ kõik olli’
mõtõlnu’, õt kuvvamuudu ja
midä mi ummilõ latsilõ ede
si anna, näile jätä ja midä lat
sõ’ mõistva’ ja omma’ ummilt
vanõbilt opnu’ ja saanu’, sel
le õt teema oll „Imält tütrele“.
Nii leelolaul ku kõik tarkusõ’ ja
tiidmisõ’ läävä’ edesi vanõbilt
latsilõ. Määne om pereh, kuv
vamuudu pereh mõist olla’ ja
ellä’, ku targastõ eletäs, sää
ne juun lätt ka’ edesi. Mi saaai minkõlõgi’ kätt väiga’ ette
panda’, lätt, kuvvamuudu lätt.
Hüä, õt leeloilmah om väigo
kõisi lauluküläkeisi vai leelo
koorikõisi, kinkõ jaost om
innine innist muudu laulminõ
ja laulusõna tähtsä.
Ütesätõist leelokoori pais
tus suur nummõr, a arvõs
tõh, ku pall´o meid om, sis või
si’ olla’ säntsit lauluküläkeisi
inäbä. Midä inäbä om väiko
bit ja suurõbit leelopargikõisi,
tuud kavvaba omma’ mõttõga’
laulõt laulu’ mi ümbre ja sis
omma’ ka’ innitsidõ imäkeisi
laulu’ tõõmõli eloh.
Ma’ ja mu tütär Maaŕa, kiä’
mi teid avvusta, anna teele
suurõ teno, õt ti hoiat ummi
immi innist laulu innidsel
moodul eloh. Ait´umma teele
kõigilõ!

Leelopäävä rongḱauk.

Hal´as
(T)troitsa
TORMI PIRET
Suvistõpühhi peetäs 50 päivä
pääle lihavõõdõht. Olõ kogo
elo tiidnü, õt śoo om Vana-Ir
boska kerigu praasnik. Tima
hava sai jal kintüst, õt Seto
maa om suur ja lag´a – pääle
Vana-Irboska peetäs suvistõ
pühhi ka śoo poolõ pääl Pod
motsa tsässonah ja Luhamaa
kerkoh.
Ma sõidi troitsa pühhis õks
tõõsõlõ poolõ kontrolljuunt.
Seto rõiva’ säläh, lätsi Vana-Ir
boska kerkohe. Inemiisi oll´
pall´o, a seto rõivih oll´ õnnõ mu
pereh. Johtu kerkohe minemä

Seto kargus Troitsah.
õkva palvõ aol. Kõik inemisõ’
olli’ põlvildõ. Viimäne ku üts.
Olõ-s kedägi püstü saismah.
Väigokõnõ tütrigukõnõ tull´
kerkohe, läts imä mano ja kõr
raga põlvildõ. Tśuut ao peräst
tull´ arvada’ timä sõsar ja niisa
mahtõ kõrraga põlvildõ. Sää
nest kõrda, õt kõik inemisõ’

Tormi Pireti kogo pilt

omma’ palvõtamisõ aol põl
vildõ, olõ-i mu silmä’ viil vara
hampa nännü’. Kerk oll´ ilostõt
kõivoossõga, kõik oll´ hal´as,
eiski linakõsõ’ pühäste all olli’
halja’. Inemiisil olli’ käeh kõi
voossa’ – nuu’ kingti tiinstüse
lõpuh preestrilõ, suuvõh hüv
vi pühhi. Tah kerkoh oll´ kõik

nii illos, õt illos paistus liis
nalt prosta sõna kõnõlõmisõst
nättüst.
Ku kerkokellä’ kullõldu’, säi
sammu’ Vana-Irboska matus
sõ pääle. Võekõnõ-võe, vot oll´
pall´o massinit siss. Ma käve
suvistõpühil perämäne kõrd
vaest kohki latsõpõlvõh vana
imäga, ku olõ-s viil õgal ütel
umma massinat. Meeleh om,
õt hobõssit oll´ külh väreh
ti takah, a säänest massinidõ
handa olõ-i Vana-Irboskah
inne nännü. Arvada’ kohki 50
massinat oll´ saismah, tõisi
siäh ka kolm Eesti numbrõga.
Kaemalda tuu pääle, õt kedä
gi tunnõ-s, olli’ inemisõ’ väega
lõõhkõ’ ja sõbraligu’, suuvõh
seto rõivih olijilõ hüvvi pühhi.
Mõnõ’ vinne keeleh, a mõnõ’
eiski seto keeleh. K
õnõldõh
kotussõpäälsidõ
inemiisiga,
sai tiidä’, õt Vana-Irboskah
piasi’ elämä parhilla’ kolm
setokõist.
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Ülembsootska teno

Grünbergi Maria
seigelüisiaastak
nuursootskana

Setomaa ülembsootska
aastak Lüübnitsast
Küllätüväni om olnu
juuskmist, käumist täüs.
Om olnu’ pall´o hüvvi
inemisi, om olnu’ ilosit
olõmisi, ilotamisi
ja kokkosaamisi.

Jo 2. augustil valiva’
Setomaa noorõ’ Navikõ
küläh Seto Kunigriigi
latsipääväl vahtsõ
nuursootska. Mi sai
Grünbergi Mariaga’
kokko, õt kõnõlda’
müüdälännü’ aastagast.

HÕRNA AARE
Setomaa ülembsootska

Ma tii kundsõni kumarusõ seto
rahva ni mi hüvvi naabridõ, mi
hõimuvelju iih.
Minno omma’ tuginu’ hüä
sõna ja toetava käega seto ine
misõ’ Setomaal, Eestimaal,
Petseri takah ku Petserih. Ma
olõ kuuldnu, kuis noorõ’ ine
misõ’ kõnõlõsõ’ hüvvä seto
kiilt, kitä Setomaa nuursoots
kat Grünbergi Mariat ja Aru
metsa Indrekut tuu iist kõõst
süämest.
Kitä Petseri poolõ nuuri,
kiä’ laulva’ seto laula, tands
va’ seto tandsa ni uhkusõga
näütäse’ vällä, õt näil om süä
meh Setomaa ja Petserimaa.
Sääl omma’ mi kullatsõ’ Hel
ju’, Tsopatalo Helju ni Majaku
Helju, kiä’ võtva’ meid vasta ku
kõkõ kallimpit umatsit, hoit
va’, säädvä’, juuskva’, toimõ
tasõ’ ni kinkõl om kõgõ ütel
dä’ hüä sõna. Tennä Baranova
Larissat, kiä hoit ni kõrraldas
Petseri Lingvistilist Gümnaa
siumi, koh meid võedas läm
mält vasta, koh latsõ’ ni noorõ’
omma’ targa’, kõrraliku’ ni koh
kõik koolipereh om nigu uma
hõim.
Anna teno Partsu Triinulõ,
kiä om Petseri poolõ pääl pidä
nü meeleh Eesti riigi ilo kõrval
ka Seto Kuningriigi avvulist
aastapäivä ni kutsnu sinnä’
kõiki Petseri poolõ setokõisi.
Anna teno Talina, Tarto,
Võro ja Põlva nulga setokõi
silõ, kiä’ hoitva’ ni edendäse’
seto illo, miilt ja kiilt ummih
Eesti Setomaa kododõh.
Kitä Sibirä setokõisi, kinkõ
leelopargi’ omma’ kasunu’ ni
koh laulva’ ka noorõ’ naase’,
kitä kõiki, kiä’ omma’ Haidah
latsilõ oppamah seto tarkust.
Mu ilosampi kaemisi ni

KITTUSE KELLY
Kuis sa, Maria, olõt seto kultuuri mano joudnu’?
Ku ma olli väiga’ väigokõ
nõ, kohki’ katõaastaganõ, ost
mu esä Zetodõ plaadi ja pand
tuu mängmä, ku mi kohegi
sõidi. Mullõ nakas tuu väiga’
miildümmä ja säält pääle tull
gi’ huvi Setomaa vasta. Edeot
sah käve veidebä, perästpoo
lõ inäbä õgasagamatsil üri
tüisil Setomaal ja sai tutvast
inemisiga’.
Mia sullõ Setomaa man
kõgõ inäbä miildüs?
Täks inemisõ’. Ausa’ ja hüä
süämega’ inemisõ’. Ka’ luudus
ja armsa’ külä’.

Hõrna Aare.
kullõmisi olle leelopääväl
Verskah, ku ma näie, õt leelo
pargõh laulva’ üteh vanaimä’,
tütre’ ja latsõlatsõ’. Õt omgi
nii: imält tütrele lätt laul ede
si, nigu olle innevanastõ.
Anna teno Petseri poo
lõ noorilõ vinne perrilõ, kiä’
pidävä’ innitsideh seto talodõh
meeleh noid, kiä’ säält omma’
är’ tulnu’. Vinne noorõ’ perre’
säädvä’ vahtsõlõ elolõ talo- ni
küläello: tegevä’ juustu, küd
säse’ präänkit, ragova’ kattõ
puu ruiht, kõrraldasõ’ laatu,
tegevä’ teid kõrda, opva’ eesti
ni seto kiilt.
Anna avvu Seto Kuning
riigi konsulilõ Udmurdimaal
Tarassovi Vitalilõ ja timä kaa
salõ Tarassovi Alevtinalõ

Sundelli Harri pilt

seto-udmurdi 15 sõprusõaas
ta meelehpidämisõ iist ni
seto-udmurdi ütitse ilo kõrral
damisõ iist.
Tennä Priksi Elinit, kiä üü
ku päävä tsäpendäs Setomaa
hääst, Kala Ingritit, Timmo
Margust, Kudre Rauli, Vabar
na Janet, Valgu Meelt, Tullu
sõ Kajat, Laaneotsa Annelat,
kiä õgaüts uma jao pääl tege
vä’ Setomaad parembast ni
ilosambast.
Süämest teno ni kundsõni
kumarusõ tii ma sootska Lei
ma Aarnele, kinkõ märgo ni
tegemisi läbi om Seto Kuning
riigi 25 aastaga pidäminõ ilm
kistumalda ilosahe kõrda län
nü ni kiä om andnu vahtsõ
hingämisõ kuningriigi ilolõ.

Anna avvu 
kuningaküläle
Lüübnitsalõ näide hoolõ ja
süämest tettü töie iist kuning
riigilõ pesä andmisõl, uma külä
ilosast tegemisõl ku ka tõisilõ
küllilõ hindähe usu andmisõh.
Ni andku jummal joudu ni ilo
list Seto Kuningriigi päivä Kül
lätüväh, põlitsõh, mustihav
vatsõ alostusõga Üle-Pelska
küläh.
Hüä seto rahvas, mu hüä’
umatsõ’, sa olõt ku mustihav
vanõ tamm Petsereh, miä om
vana ku ilm. A Vabarna Anne
sõnnoga:
„Seni olõ_ks sa,
tamm, taiva all,
pikäq leheq ala pilve,
kooni eläs ilmakõnõ,
om tark taivakõnõ!“

Udmurdimaal „Bai-Terjaki“ festivalil oll kodonõ
SARVÕ ÕIÕ
12.–14. juulil oll Udmurdi
maal festival „Bai-Terjak“ ja
kuus inõmist Setomaalt oll
sinnä’ kutsut: ülebsootska
Hõrna Aare, Taarka Tarõ per
naane Hõrna Rieka, Obinitsa
muusiumist Sarvõ Õiõ, Tarto
kirändüsmuusiumist Kalkuni
Andreas, pillimiis Leima Eve
lin ja Madara koorist Ristimäe
Ingrid. Mi lintsi ku tsirgukõsõ’
üte pääväga’ sinnä’ ja niisama
ta ka’ tagasi.
Päämätselt mi olli Baiterja
ki küläh, a meid viidi ka’ tõisi
he küllihe. Hummogust üüni’
vällä oll udmurdi laulu, pilli
mängu, tandsmist, viil noki’
helisese’ pääh udmurtõ kar
gusõ- ja lauluviie’. Mi uma
väiko kambakõsõga’ lauli ja
tandsõ õga moro pääl, esini
õga püüne pääl ja üttegi’ laulu
mi laula-as kattõ kõrda, õnnõ

Festivali „Bai-Terjak“ lõpupilt.

Hõrna Aare kogo pilt

„Põdralaulu“ telmisõ pää
le sai mitu vuuri laulõtus. Ma
arva, õt meil kõigil oll huvtav
ja põnnõv, selle õt meil olõ-õs
aigu inne haŕota’, õga iistütle
jä vastut uma laulu ilo iist.
Hüä, õt mi pargih oll Eve
lin, kiä om illos ja höste mäng
vä pillimiis, teno toolõ mi

näi ja sai arvu, õt määne miis
õnnõ Eveliniga’ kõnõlõmma
nakas, tuu timä pilli ka’ tahtsõ
pruumi’.
Kõik kiti’ Evelini pilli, a tuu
näüdäs meele ka’, õt Udmurdi
maal kõik mehe’ mõistva’ pil
li mängi’ ja umma miihi kar
gust karada’. Kõigil udmurdõl,

suuril ja väigokõisil, om uma
rahvalõ umanõ kargusõrütm
ihoseeh.
Ma tuud tiiä, a õks imehte
le, õt kuvvamuudu nä mõistva’
pakku’, pakku’ süvvä’ ja juvva’.
Nä kõik kõikaig kontrollva’ ja
tiidvä’ ja nägevä’ ja huulva’, õt
sa saasi’ söönüs ja tsilgakõsõ
joonus. Mul oll tunnõh, õt olõ
latsõiäh, olõ Ungavitsa palo
pääl Krüüdsi vanaesä moro
pääl ja om pido, koh om hulga
rahvast, pall´o naaru, laulu ja
ma joostõlõ tuu kõgõ seeh.
Tennä śood aigu ja ilma, õt
saa ja sai ja joudsõ iloilmah
olla’. Tennä Aaret, kiä käve
ku uni pääle, õt ma õks tulõsi’
näidega’ Udmurdimaalõ. Ten
nä mõttõh udmurtõ, rahvast,
kinkõl om hindä seeh alalõ viil
vanaaolinõ olõk ja miil. Ten
nä udmurdi kodopesäkeist ja
mi hüvvi hoitjit, pernaist Aal´at
ja peremiist, konsulit Vitalit.
Ait´umma, ait´umma, ait´umma!

Midä sa setomaalaisilt
olõt opnu’?
Seto kiilt kindlahe. Ku proo
mi-i kõnõlda’, sis naka-ai ka’
mõistma. Kuki’ ma olõ seto
kiilt kullõlnu’, a kiil tulõ õks
kõnõldõh. Elolisi tarkuisi olõ
ka’ saanu’, näütüses Hirsigu
Veera opas vüükudamist. Vin
ne kiil om teno Petsereh ḱau
misilõ parebas lännü’. Ja olõ
opnu’ ka’, kuvvamuudu kohe
gi’ kohalõ jouda’, ku eishindäl
olõ-õi massinat.
Sa olõt peris pall´o ḱaunu’
Petsereh?
Jah, olõ, 10–15 kõrda kind
lahe. Mullõ miildüs, ku kiä
ki’ tuupoolõ setokõisist, just
noorõbist, tund huvvi śoo kul
tuuri vasta. Nii om ka’ siihpuul
kontrolljuunt, inemisõ huvi
om tuu, mia mullõ miildüs. Ku
inemisõ’ tahtva’ śood kultuu
ri tundma oppi’. Mul om kõõ
vaia kedägi’, kiä minnu üle pii
ri veesi’, selle õt ma olõ-õi viil
täüskasunu’, sis ma pia kõõ
löüdmä, kiä muka’ üle lätt.
Kuvvamuudu su nuursootska aastak om lännü’?
Tormilinõ aastak. Väiga’
huvtav aastak. Hulga johtumi
si. Väiga’ pall´o vahtsit tutvit ja
väiga’ pall´o vahtsit kogõmuisi.
Ma olõ väiga’ rahu.
Mia oll kõgõ rassõp?
Täks transpordi löüdminõ.
Bussi’ sõitva’ harvakutti. Saaai õgakõrd üte bussiga’ kohalõ
ja sis tulõ viil hulga maad jala
ḱavvu’.
Midä sa śoo aastaga joosul
olõt
saanu’
Setomaalõ
anda’?
Ma looda, õt olõ inspiriir
nü’ mõnt inemist inäbä śoo
kultuuri ja kotusõ vasta huv
vi tundma. Nii setomaalaisi ku
ka’ näütüses Tarto setokõisi.
Olõ
saanu’
setokeelist
Kahooti tetä’ Setomaa teemal,
mia oll väiga’ huvtav. Tuu om
läbi interneti viktoriinimäng.
Projektor näütäs saina pääle
valikvastussidõga’ küüsümisõ
ja vastaja vali uma telefonist

Grünbergi Maria.

Sundelli Harri pilt

õigõ vastusõ. Kipõp saa inä
bä punktõ. Saina pääle näüdä
täs ka’ kõikaig, kiä om iih. Tuu
pand võistlusvaimu tüühü.
Fotokonkursi kõrraldi, a
pia tulõ ka’ Uusvada kirmasõl
setokeeline väitlusturniir. Ma
looda, õt ti kõik tulõt koha
lõ. Ka’ kunigriigi latsipääväga’
olõ köüdet. Viil tei nuursoots
ka instagrami leheküle, minkõ
anna järgmätsele nuursoots
kalõ edesi.
Midä saasi’ tetä’, õt seto
kultuuri hoita’ elosana?
Kindlahe tulõ inemisih huvi
tekitä’. Päämäne jago asju sais
fänne najal. Ku löüdä’ seto kul
tuurilõ inäp fänne, kiä’ omma’
huvtõt śoost kultuurist, maast
ja keelest, sis ma usu-ui, õt
tulõvik om tummõ.
Midä arvat lääne kultuuri
mõost mi uma kultuurilõ?
Śoo teema om piaaigu õgal
puul ilmah, õt lääne kultuur
press pääle. Ma kohki’ inter
netih näi säänest höste kirotõt
lausõt: „Hollywood sõit kõõst
ilmast tiitrulliga’ üle“. Samah,
ku seto’ omma’ üle elänü’ kõik
varahatsõba, sis mille piasi-i
nä no’ elämä? Ma olõ kauba
poodõh nännü’ seto keero
kette muudu kette, näütüses
Expressionsih.
Kas śoo aastak mõot ka’ su
opmist?
Kõik sai opit. Ma tei kododsõ’
ülesandõ’ ar’ ja võti Setomaa
lõ opmist üteh. Matemaadiga
konsultatsioonih ḱau ma niigi’
kõikaig. A eksami’ sai’ tettüs ja
põhikuul sai lõpõtõdus. Ku ka’
järgmätse’ huvilisõ’ mõtlõsõ’,
õt kas kooli kõrvalt joud nuursootska olla’, sis – jah, joud õks.
Matemaadiga eksamiga’ oll viil
sääne lugu, õt kõikaig mul olli’
ülesandõ’ üteh, tei nuid bussih
ja Aare man jne. Inne eksamit
Aare ütel, õt tä kõnõlõs Peko
ga’, õt ma hüä tulõmusõ saasi’.
Ja ma sai eksami viie.
Kiä om sullõ suurõbas
toes olnu’?
Aare muidogi’. Ilma timäl
dä’ olõs śoo aastak olnu’ väi
ga’ ikäv. Väiga’ pall´o sõltus
ki’ ülebsootskast, ku pall´o tä
sinnu üteh kuts, midä tä sul
lõ tiidä’ and, ku’ pall´o timmä
huvtas nuursootska.
Midä sa ütlesi’ järgmätsele nuursootskalõ?
Ku viil seto kiilt mõista-ai –
opi’. Olõ’ luuv. Tulõ viiä’ hin
näst asjuga’ kurssi. Õgas tõõsõ’
pia-ai sullõ seigelüisi vällä
mõtlõmma, eis’ tulõ tuud tetä’.
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Tervüisi Ribest, muinasturult!
LÕIVU MERLIN
Ma olõ jo mitmit aastit ḱau
nu’ keväjätsel ja suvitsõl aol
kauplõmah ummi ehtidõ ja
tõisi näpotüülisi loominguga’
Skandinaaviah muinaslaadol.
Sagõhõhe nuu’ omma’ ajas
tukeskuisi man (muinasaig,
keskaig), kauplõja’ ja näide
müügikaup piat olõma ajas
tutruu. Kõgõ edimäne aoluu
linõ vahtsõltkehastaminõ oll
Taanih 70ndäil, Eestih 1997.
Vahtsõltkehastaminõ
om
mäntsegi’ kindla aoperioo
di vahtsõst tagasitegeminõ
ja esitleminõ. Tuu tsiht või
olla’ kas tiidüslik, hariv vai

aoviideh. Aoluu vahtsõltke
hastaminõ om sagõhõhe köü
det pruummisarheoloogiaga’.
Läbi ao om ineminõ taht
nu’ tiidä’, õt kuis aśa’ omma’
olnu’ innebidi, ja kõgõ lihtsap
tuud tiidä’ saia’ ommõgi’ eis’
pruumi’.
Mullõ hindäle meelüs kõgõ
inäbä viikingidõ aig, sis ku
mõistõti tetä’ väiga’ ilosat
näpotüüd puust, ravvast ja
tekstiilist. Eis’ ma proomigi’
tetä’ perrä aoluulisi ehtit ja
tśuut ka’ tekstiili.
Seto
näpotüümeistridõst
mõnigi’ tegeles tuuaolitsõ
näpotüüga’, näütüses polmtas
nõglaga’ mütsä ja koetas lav
vakidõga’ vöid.

Setokõisi näpotüü om laadol
höste lännü’ Taanih, Rootsih
ja Norrah.
Mullõ tähendäs aoluulinõ
vahtsõltkehastaminõ nuil laa
dol tuud, õt ma eis’ ka’ olõ sääl
õgapäävätselt muinasrõivih,
elä muldpõrmanduga’ telgih,
süü hummoguputru saviano
mast puidsõ luitsaga’. Süük
saa valmis päämätselt telgi
kõrval tulõ pääl. Sääl aigu om
ja kipõlt saa-ai midägi’. Aigu
om vaia võtta’. Elo ḱaugi’ pää
vä nõsõmisõ ja jumalihe mine
misõ perrä.
Mai edeotsah oll Taanih
Ribeh, mia om kõgõ vanõp
Taani liin, muinaslaat. Mul
oll au sääl olla’ jo kuvvõndat

kõrda. Śoolgi’ kõrral oll meid
kokko umbõs 400 ja esindet
olli’ kõik Balti riigi’ ja pääle
Skandinaavia maie viil Poola
ja Säksamaa.
Kaubõldi kõgõga’, mia oll
näpotüü ja ajastutruu. Mõnõlõ
ommõgi’ sääne kauplõminõ ja
näpotüü tegeminõ õgapäävä
ne elo – talvõl tegevä’ kraami
valmis ja suvõl sis võtva’ per
re üteh ja liigusõ’ ütelt laadolt
tõistõ. Näil omma’ üteh ka’
latsõ’ ja pini’. Latsilõ om sääne
suvi väiga’ hüä, kõik aig oldas
väläh ja nutiseadmit olõ-õi.
Säntse’ üritüse’ omma’ Skan
dinaaviah väiga’ pikä aoluuga’
ja uudistamma tulõ nii uma
inemine ku ka’ vällämaalanõ.

Lõivu Merlin muinasmail.

Eräkogo pilt

2500
folgisõpra
käve
Verskah!

Petseri Ehtüs- ja Keraamigakuul, 2

JANE VABARNA
MARILI SLAVSKI

Koolimaja oll´ Võmmorski
küläh ilosah kotusõh: korgõh
Pelska uja perve pääl, ümb
retsõõri illos pedäjamõts. Liin
kah olõ-s kavvõndõh, Petseri
he oll´ õnnõ 5–6 km ni ka Veski
raudtiijaam oll´ hüä lähkoh.
Kotus oll´ hüä ka tuuperäst,
õt sääl löüdü hüvvä palotus
savvi, nii õt pia 70% oll´ uma
seto savi. Osa savvi oll´ nii hüä,
õt sai kogoni portsõlananomit
tetä’. Tuud savvi tellti saviano
midõ tegemisõst kogoni Tali
nahe naiskäsitüükuuli.
Hüä lähkoh, Küllätüvä kan
dih löüdü jal’ veiga tulõ
kimmäst savvi, minkõst tekḱ
veiga hüvvi ja kimmit aho
vuudrikivve
(šamottkivve)
taanlasõ Johan Clauseni vab
rik Estošamott. Nii tetti ka
keraamigakoolih
katsõtuisi
tulõkimmäst savist kivve palo
tamisõga ja nuu’ olõvat vällä
tulnu’ peris kõrraligu’. Koolil
oll´ plaan vällä arõnda’ kogo
ni vähämbät sorti keraamiga
tüüstüs, tuu jaost tetti kooli
laborih ja katsõkuah mitmit
pruummisi pia 20 savi- ja liiva
liigiga Petserimaa eri paigust.
Joba edimätsel koolisügü
sel tetti algust tegeligu puu
tüü opmisõga, ku naati ehtämä
kooli sarajat (puukuuri). Orava
riigimõtsast lõiksi’ poisi’ pal
gi’ ja lõiksi’ lähkoh saeveskih
lavvost ja latõst. Kooli puu
sepä-oppaja juhatusõl ehtedi

Seto Folgi vedosniku’

Muusiga- ja matkafestivali
Seto Folk „Päri musi“ ja Leelo
päivä „Imält tütrele“ küläst
2500 folgisõpra.
Seto Folk uma kirivä prog
rammi, looduskauni kontsõrt
kotusõ ja leelokultuuriga köüt
se inemisi 28.–29. juunil Seto
maaga. Folgilisi rõõmust 25
ansamblit/esinejät, lisast kir
riv matkaprogramm, latsilõ
mängo’, oppamisõ’ ja meister
dämisõ kotusõ’, mitmõ’ opi
tarõ’ ja loengu’. Leelopääväl
astsõ üles liki 200 leelotajat
– 19 leeloparki ja 7 leelokoori
pillimiist.
Tehnä piä 50 inemisõga kõr
raldusmeeskonda ja 50 vaba
tahtlikku, kinkä panus üte
Setomaa suurõmba sündmusõ
kõrraldamisõl oll´ väega suur.
Ait´umma tugõjilõ: Tiksoja
Puidugrupp, AS A. Le Coq, AS
Värska Vesi, Tallink, AS Posti
mees Meediagrupp, Setomaa
Muuseumid, Setomaa vald.
Ait´umma toetusprogram
mõlõ: Rahvakultuuri Keskus,
Eesti 
Kultuurkapital, Maaeluministeerium, Võrumaa Arenduskeskus,
Kultuuriministeerium.
Hüä Seto Folgi küläline,
ait´umma tulõmast ni olõmast!

Jutu alostus aprillikuu aoleheh.

NASSARI ELVI

Lehte tegevä’:
Toimõtaja Kauksi Ülle, tel 5656 9079, e-post: kauksiylle@gmail.com
Toimõtaja (lisaleht Vahtsõt Vallah) Kittusõ Kelly, tel 522 0661,
e-post: kelly.kittus@setomaa.ee
Keeletoimõtaja Palmi Silvi
Seto keele tõlkja Sarvõ Õiõ
Külesäädmine Lööpri Priit
Välläandja: Setomaa Liit
Setomaa kolleegium: Külviku Helen, Kauksi Ülle, Laaneotsa Annela,
Matvei Arvi, Sarvõ Õiõ, Leima Aarne, Kruusamäe Meelike, Jüriöö Vello,
Järvelilli Rein, Leima Evelin, Mustimetsa Indrek.
Trükjä: Printall AS
Lehe ilmumist tugõ Setomaa Kultuuriprogramm
ja lisalehte Vahtsõt Vallah Setomaa vald.
KAASTÜÜ’ saata’: kauksiylle@gmail.com
vai Setomaa aoleht, Obinitsa külä, 65301, Võro maakund.
SETOMAA VALLA UUDISÕ’ saata’: kelly.kittus@setomaa.ee
Tähtaig õga kuu 12. kuupäiv.
Lehe telminõ ja reklaam: tel 5627 3889, info@setoinstituut.ee

huunõ saina’ ja lüüdi pääle
katus. Edesi võeti käsile jo kee
rulitsõmbit ehtüisi.

Ummi kässiga
ehtet koolimaja
Innidse katõkõrralidsõ puidsõ
koolimaja ruumi’ jäie’ opmi
sõ- ja tüühaŕotusmajana ahta
kõsõst, vaia oll´ moodulit
sõmbat tüü- ja opmishoo
nõht üteh keraamiga- ja puutüükodadõga.
Kuul alost´ tüüd 1935 sügü
se, a’ joba 1936 keväjä nakaś
pääle vahtsõ huunõ ehtäminõ.
Aśa iistvidäjä oll´ koolidirektri
Ivaski Karl, kiä oll´ inne tuud
Tarto Tüüstüskooli abijuhataja
amõtih (Ivaskist tulõ edespidi
pikembält juttu).
Tuu jaost, õt ehtüs odavamb
tulõsi’, anti opjilõ haŕotustüüst
pääle ehtämisõ ka ehtüskivve
tegemine. Tuu oll´ ummamuu
du matõrjalõ otsminõ-pruum
minõ-perräkaeminõ, määndse’
ehtüskivi’ kimmämbä’ ja läm
mindpidävä’ saava’, ja tśura
kõsõ’ olli’ õks himoga amõtih.
Kooli vilistläne Teelehe Paul
om tuust kirotanu nii: Esimese aasta kevadel algasid koolis
suured ehitustööd, hakati ehitama uut õppehoonet. Maja ehitati valmis oma jõududega. Selleks rajati jõe äärde varjualune,
kus hakati valmistama mitmesuguse eri suuruse ja eri soojapidavusega betoonkive, katsetati räbu- ja saepuruga, aga ka
kruusa ja jõeliivaga. Katsetati
ka eri soojapidavuse ja survetugevusega kivide valmistamist.
Betoon segati valmis plate peal,
tellingutele viidi segu ja kive
kitsega.
Ehtüsosakunnah oll´ sep
tembrist maikuuni opminõ,
pääle tuud nakaś pääle tüü
opminõ (praktika), mia oll´
suvidsõl aol 3,5 kuud. Kolmõ
suvõ pääle tull´ kokko tetä’ 10
kuud.

ületunni- ja tükütüü iist, mia
olõ-s köüdet opmisõga. Nuu’
tśura’, kiä’ veiga tsäbärä’ ja
tüülisõ’ olli’, ostnu’ ehtüstüü
iist teent rahaga kogoni jalg
ratta’ ni ülikunna’ sälgä.
Poolõtõõsõ aasta peräst,
1937. a oktoobri lõpuh sai
vahtsõnõ koolimaja valmist.
Uma nõvvu ja jovvuga ehte
di keraamigaruumi ka vahtsõ
nõ savipalotusahi, tuu tege
mist juhati’ koolidirektri ja
seto sugu keraamigaoppaja,
kunstnik Orusaarõ Jaan. Ehtüs
läts massma pia 10 000 kroo
ni, poissa umatett kivve ja kipõ
tüü perrä tull´ siski odavamp,
ku’ muido tulnu’. Vanna maj
ja jäie’ edesi kooliopjidõ inter
naat ja oppajidõ korteri’.
Pääle tüükodadõ ehtüst võe
ti käsile koolilõ uma jõujaama
ehtüs, õt majapidämisõh ja
huunih elektri olõsi’. Tuu
jaost ost´ maavaltsus koolilõ
2750 krooni iist 2-hektarilidsõ
krundi ja 1938. a kogoni vesi
veski, mia tetti kõrda ja sisse
ehtedi jõujaam. Tuust elektrist
pidi jakkuma voolu Võmmors
ki külä talodõlõ ni kogoni lii
na lähkohe plaanit turistidõ
kodolõ. Ehtäjist olli’ poisi’ Pet
seri maainseneri perräkaemisõ
all.

Kooli opmisõja tüükõrraldus
Kuul alost´ edimätsel aastal
tüüd 40 tśuraga, paarküm
mend jäi vasta võtmalda, sel
le õt opmisvahendit jakkunu-s
kõigilõ. Järgmätsil aastil oll´
plaanih vasta võtta’ ka tütär
latsi savitüü alalõ.
Huvi opmisõ vasta koolih
oll´ suur, selle õt aastamass oll´
vähämb ku muial (10 krooni),
eläminõ internaadih massul
da ni pääle amõdioskusõ sai ka

keskkooli lõputunstusõ, min
kõga edesi opma minnä’ güm
naasiumi, tehnigagümnaasi
umi ja säält edesi (tehniga)üli
kuuli. Petseri maavaltsus kõr
rald´nii, õt poolõ’ latsõ’, arvada’
kehvembist perrist, saiõ’ oppi’
massulda. Aastah tull´ arvõsta’
vil 20–30 krooniga opmisasju
ja tüümatõrjalõ pääle. Tõõsõl
aastal nakaś tüüle kooli ütis
küük, söögirahha tull´ massa’
7,5 krooni kuuh. Kinkõl kotost
rahatukõ veiga olõ-s, sai söögi
ni elämisõ iist massa’ ehtüsel
teenit rahaga.
Edimätsel aastal olli’ üle
60% opjidõst vinne tśura’,
inämbüs Linnusõ ja Roodva
vallast, oll´ ka eestläisi ja seto
sit Petseri liinast, Petseri ja
Meremäe valdust ja õt Võro
maa lähkoh, sis mõnõ’ ka säält
– Võroh oll´ ka tüüstüskuul,
a’ sääl oll´ opminõ kallimp ja
olõ-s ka internaati.
Katõl edimätsel aastal tull´
ehtüseriala opjil õga katõ
nädäli takast tüühaŕotuspaika
vaelda’ – kiä oll´ tennü ravva
tüüd, läts puutöid haŕotam
ma, pääle paari nädälit läts
müürütüüd tegemä – kõik tüü’
saiõ’ nii selgest. Paaril viimät
sel aastal sorditi vällä hindäle
kõkõ meelüsämb amõt (spet
sialiseeruminõ), minkõh tetti
ka lõpueksami’. Hinnati tuud,
õt niimuudu saiõ’ kõik kooli
lõpõtanu’ selgest petooni- ni
krohvitüü, pottsepä- ni müür
sepäoskusõ’. Oppust anti ka
sanitaartehnika- ja elektri
töieh. Kooli üldainõ’ olli’ nii
ehtüs- ku keraamigaopjil üteh
klassiruumih.
Õt kooli ülevähpidäjä oll´
maavaltsus ja tugijast oll´ ka
Petseri liin, sis naati 1936. a
keväjä sääl kogoni märgotamma, õt ehtüsrahha saasi’ kokko
hoita’, ku’ kuul ar’ Võmmorskist

Tegijilõ jakku
ka teenstüst
Tüüopmisõ-haŕotamisõ
iist
rahha massõta-s, a’ eiski tuu
oll´ hüä, õt tuud sai tetä’ kooli
man ja õkva umma koolimaia
ehteh – muido tulnu’ haŕotus
kotust kavvõmbast otsi’.
Nigu Teelehe Paul mäleht´,
sis nuu’, kinkil tahtmist oll´,
võidsõ’ pääle praktikaao täüs
saamist koolivaheaol edesi
tüütä’ ni palkagi saia’. Massõti

Petseri ehtüs- ja keraamigakooli vahtsõnõ tüükuahoonõh
1936. aastal.
Eesti Filmiarhiivi pilt

liina tuvva’. Kõva poońatamisõ
pääle, koh mano oll´ tulnu’ ka
Talinast haridusministeeriu
mi tüütäjä, kutsõharidusamõt
nik (nõunik) Johannes Kiivet,
jäi pääle timä seletüs, õt maal
olõvah kutsõkoolih lää-i lõpõ
taja’ ar’ liina, saava’ rutumba
hakkajast ni eishindäga toimõ
saavast inemisõst.

Kuul vahtsõ nime all
1937. aastast muudõti k
ooli
nimi ar’ ja vahtsõst nimest
sai Petserimaa Tööstuskesk
kool (arhiivipaprih om kuul ka
Petseri Tööstuskeskkooli nime
all) , koh oll´ niisama edesi kats
opiharro: ehtüs ja keraamika.
Ku 1937 suvõ lõpuh käve
haridusministri A. Jaakson kaemah Kesk- ja Lõuna-
Eesti
põllutüükuulõ, sis sõit´ tä ka
Petserimaalõ, koh pääle põllu
tüükooli Laasõruvah kai ka
tüüstüskuuli
Võmmorskih.
Aoleht Postimees and´ edesi
ministri arvamist – „see kool
näib Petseri oludesse väga
sobivat“. Mälestüsteh om kiro
tõt, õt nõudmisõ’ opjilõ olli’
korgõ’ – edimätse vällälinnu
alostajist jõudsõ lõpueksami
dõni õnnõ 24 (13 vindläst ja 11
eestläst), 5 pidi tegemä eksami
vahtsõlt.
Koolih oll´ 1937/1938. aastal
I, II ja III klass, 1938/1939. aas
tal oll´ plaanih tetä’ ka neläklas
silidsõ tüüstüskeskkooli vii
mäne, IV klass. Ao’ lätsi’ ras
sõst. 1939. a suvõst muudõti
koolioppus lühembäst – vaht
sit opjit ehtüs- ja keraamiga
osakonda inämb õs võeta’, tuu
asõmõl tetti 2-aastanõ amõdi
kuul ehtüs- ja metallitüü haro
ga. Kuigi riik ja maavaltsus
olli’ võtnu’ plaani ehtä’ tõõsõ
ki koolihuunõ’ viie aasta joosul
valmist, läts kah́ost nii, õt
1939. a tull´ naada’ hoobis Ees
tih Vinne sõaväepaasõ ehtäm
mä ja rahha inämb haaru-s.
Tegemäldä jäi savipalotamisõ
jaost eräle haŕotuspaik-tüüko
da, minkõ ehtüstüü pidi pääle
nakkama 1938. aastal. Arvada’
inne Vinne võimu tulõkit 1940
jouti ar’ ehtä’ vahtsõnõ katõ
kõrralinõ tüüstüshoonõh (vai
kooli päähoonõh?), mia oll´
tett vahtsõst materjalist, lub
ja-betooni kivvest, ja oll´ koo
lijuhataja jutu perrä kirbitsist
ehtet majaga võrrõldõh läm
mämb ni kuivõmb.
Lätt edesi.
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Eesti-Vene koostöös
investeeritakse Peipsi järve
piirkonda 5,2 miljonit eurot
20.
juunil
allkirjastasid
Eesti-Vene piiriülesest koos

tööprogrammist 2014–2020
rahastatava
ühisprojekti
„Majanduslikult jätkusuutlik
ja keskkonnasäästlik Peipsi
järve piirkond 2“ toetuslepin
gu projekti juhtpartner Seto
maa Vallavalitsus ja program
mi korraldusasutus.
Setomaa vallavanema Raul
Kudre sõnul on projekt Peipsi
järve piirkonnale väga oluline,
toetades regiooni sotsiaalma
janduslikku arengut ning aida
tes kaasa järve keskkonnasei
sundi parandamisele. Samuti
on projekt heaks näiteks Eesti
ja Vene partnerite koostööst.
Tegemist on samanimelise
projekti jätkuprojektiga, mil
le tegevused lõppesid 2015.
aasta suvel. Eelmise projekti
raames ehitati väikesadamad
Mustveesse, Tartusse, Räpi
nasse, slipp Kallastele, reovee
puhastid Oudova linna, Pihkva
ja Palkino rajoonidesse ning
kanalisatsioonitorustik Petse
ri linna.
Projekti eesmärgiks on Peip
si järve keskkonnaseisundi
parandamine ning veeturis
miks arenguvõimaluste loomi
ne. Ühisprojekti jooksul ehi
tatakse nüüdisaegse taristuga
sadamad Vasknarva ja Värs
kasse, jätkatakse sadamate
arendamist Luunjas, Räpinas
ja Mustvees ning ehitatakse

Värska sadamahoone eskiis.
lodjakoja hoone Tartusse.
Venemaal Pihkva rajoonis ehi
tatakse veepuhastusjaam ja
sildumiskohad,
soetatakse
kaater reisijate veoks mandri
ja saarte vahel ning jätkatak
se Pihkva linna reoveepuhas
ti rekonstrueerimist. Projek
ti raames on kavas õppereisid
Eestisse ja Venemaale, samu
ti korraldatakse töötuba, kus
tutvustatakse parimaid prak
tikaid sadamarajatiste hal
damisel ning sadama kasuta
jatele kvaliteetsete teenuste
pakkumisel.
Projektis osalevad Ees
tist lisaks Setomaa Vallava
litsusele Tartu Linnavalitsus,

Luunja, Mustvee, Alutaguse ja
Räpina Vallavalitsused. Vene
maalt osalevad Pihkva oblasti
majandusarengu ja investee
rimispoliitika komitee, Pihkva
rajooni administratsioon ning
Pihkva linna munitsipaalette
võte Gorvodokanal.
Projekt algab 1. juulil 2019
ja tegevused lõpevad 31. det
sembril 2021.
Projekti kogumaksumus on
5 199 139 eurot, millest 82%
ehk 4 256 923 eurot rahas
tatakse Eesti-Vene piiriülese
koostöö programmist.
Setomaa
Vallavalitsuse
tegevusteks on planeeritud
385 560 eurot, millest 308 448

eurot moodustab programmi
toetus.
Eesti-Vene piiriülese koos
tööprogrammi
2014–2020
eesmärk on edendada piiri
ülest koostööd Eesti Vabariigi
ja Vene Föderatsiooni vahel, et
soodustada sotsiaalmajandus
likku arengut mõlemal pool
ühist piiri. Programmi kodu
leht on www.estoniarussia.eu.
Lisainfo: vallavanem Raul
Kudre, tel 525 6695, e-post
raul.kudre@setomaa.ee.

Tegevust alustab Setomaa Kultuurikeskus
KELLY KITTUS
KARIN VILJUS
Valdade ühinemine on kaa
sa toonud mitmete sarnaste
ülesannetega asutuste ümber
korraldamise, mille eesmärk
on parendada erinevate val
la poolt pakutavate teenuste
kvaliteeti ja kättesaadavust.
Näiteks alustas 1. jaanuaril
2019 tegevust ühendasutus
Setomaa Muuseumid, mil
le koosseisu moodustavad

Obinitsa Muuseum, Saatse
Muuseum, Värska Talumuu
seum ja Seto Tsäimaja.
Sarnane
ümberkorralda
mise protsess ootab ees ka
kultuurivaldkonda. Setomaa
Valla
volikogu kinnitas 27.
juunil 2019 toimunud istun
gil uue ühendasutuse Seto
maa Kultuurikeskus põhi
määruse. Ümberkorralduse
ga muutub Värska Kultuuri
keskus Värska kultuurimajaks
ning Setomaa Kultuurikesku
se koosseisu hakkavad lisaks

Värska kultuurimajale kuulu
ma ka Lüübnitsa ja Obinitsa
külakeskus.
Setomaa
Kultuurikeskuse
juhina jätkab Jane Vabarna.
Ühe asutusena on võimalik
optimeerida kultuurikorraldu
se toimimist Setomaa vallas,
mille tulemusel paraneb eel
kõige Setomaa valla elanike
kultuurialane teenindamine ja
kultuuriteenuste kättesaada
vus ning kvaliteet.
Lisaks tugevdab ühtne kul
tuurivaldkonna koordineeri-

mine ka koostööd erineva
te sündmuste korraldajatega
Setomaa vallas.
Setomaa
Kultuurikeskuse
ametlik postiaadress on Pikk
12, Värska alevik, Setomaa
vald, Võru maakond ning kul
tuurikeskuse tegevus- ja tee
ninduspiirkond Setomaa valla
haldusterritoorium.
Setomaa
Kultuurikesku
se kontaktid: juhataja Jane
Vabarna, tel +372 528 4390,
e-post: kultuurikeskus@seto
maa.ee.

Juulist muutus surnu lähedaste asjaajamine
PIIA KUUSIK
siseministeeriumi
kommunikatsiooninõunik

Nüüd pole leinajal vaja lähe
dase surma registreerimiseks
enam perekonnaseisuametni
ku poole pöörduda, kuna sur
matõendi väljastab tervishoiu
teenuse osutaja.
„Selleks,
et
vähendada
omaste jalavaeva niigi ras
kel ajal ja säästa neid asu
tuste vahel erinevate tõen
dite hankimisest, hakkasid
pärast põhjalikke arendustöid
registrid surmainfot elekt
roonselt vahetama,“ rääkis

siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakonna juha
taja Enel Pungas. „Juulikuust
on arsti tuvastatud surma fakt
koheselt
rahvastikuregist
ris ning lähedased saavad ka
surmatõendi tervishoiuasu
tusest. E-riik astus taas ühe
sammu edasi ning muutus
inimesekesksemaks.“
„Iga uue süsteemiga koha
nemine võtab alguses aega
ja kõik ei pruugi täpselt toi
mida nii, nagu algselt plaani
tud,“ ütles sotsiaalministee
riumi e-teenuste arendami
se ja innovatsiooni asekants
ler Kalle Killar. „Antud juhul
on tegemist projektiga, mis

muudab oluliselt senist prakti
kat. Seetõttu palume osapool
telt kannatlikkust ja mõistvat
suhtumist.“
„Inimesed, kes tervishoiu
töötaja poole lähedase surma
pärast pöörduvad, on suure
pinge all ja igasugune matmi
sega seotud asjaajamine on
neile veel lisakoorem,“ sõnas
e-surmasündmuse
juhtrüh
ma ja Eesti Perearstide Selt
si juhatuse liige Andres Lasn.
„Elektroonilise surmateatise
ga saame nende inimeste elu
sel hetkel ühe sammu võrra
kergemaks teha ning arstide
na ise surmaandmed rahvas
tikuregistrisse saata. Register

väljastab eeltäidetud surma
tõendi ning inimene ei pea
enam perekonnaseisuametni
ku juurde minema, vaid saab
kohe matusekorralduse, päri
mise ja muude tegevustega
alustada.“
Siseministeeriumi ja sot
siaalministeeriumi
surma
registreerimise lihtsustamise
ühisprojekt sisaldas IT-aren
dusi ning muudatusi perekon
naseisutoimingute seaduses.
Tegemist on esimese etapiga
arendusprojektis, mille kau
gem eesmärk on muuta kogu
surmaga seotud asjaajamine
paberivabaks ning võimalikult
mugavaks kõigile osapooltele.

Algas piiriülene koostööprojekt „SaveSmart“
Mai lõpus allkirjastasid Ees
ti-Vene piiriülese koostööpro
jekti „SaveSmart“ toetuslepin
gu projekti juhtpartner Tar
tu Regiooni Energiaagentuuri
juhatuse liige Martin Kikas ja
Eesti-Vene programmi korral
dusasutuse juht Ege Ello.
Projekti „SaveSmart“ ees
märgiks on parandada avali
kus kasutuses olevate hoone
te energiatõhusust Eestis ja
Pihkva oblastis, võttes hoone
te renoveerimisel kasutusele
uusi tehnoloogiaid ja nutikaid
lahendusi.
„Energiasääst ei ole uus tee
ma. Samas, tehnoloogia areng
pakub järjest uusi nutikaid
lahendusi ja tõhusamaid süs
teeme meie energiatarbimi
se juhtimiseks hoonetes. Just
selliseid lahendusi me püüa
megi tutvustada ja rakenda
da, et saavutada oma vajadus
tele vastav energiatarbimine,“
kommenteeris Martin Kikas.
Projekti käigus renoveeri
takse Rõuge kultuurikesku
se kütte- ja ventilatsiooni
süsteem, Obinitsa külakes
kuse hoonele paigaldatakse
päikesepaneelide poolt toode
tud energia salvestussüsteem.
Pihkva oblastis Porhovi lin
nas renoveeritakse lasteaed ja
Ostrovis gümnaasiumihoone
küttesüsteem, lisaks vaheta
takse seal välja aknad.
Võru linnavalitsus koos
tab koostöös Tartu Regiooni
Energiaagentuuri ekspertide
ga multifunktsionaalse ava
liku hoone energiatõhusaks
renoveerimiseks
tehnilise
dokumentatsiooni.
Samuti korraldatakse õppe
reise, töötubasid, seminare
ja 
koolitusprogramme, mille
jooksul tutvustatakse koha
like omavalitsuste ja teiste
avaliku sektori asutuste spet
sialistidele erinevaid võima
lusi, kuidas avalike hoonete

renoveerimisel
saavutada
uute lahenduste ja tehnoloo
giate kasutamise tulemusena
oluline energiasääst. Samu
ti koostatakse standardsed
energiasäästualased soovitu
sed eri tüüpi avalike hoonete
renoveerimiseks.
Setomaa vallavanema Raul
Kudre sõnul on Obinitsa küla
keskus juba renoveeritud ning
sealseid süsteeme on kaasajas
tatud. „Eesmärgiks on, et tänu
projektile saaks sellest Seto
maa valla esimene nullener
giakuluga hoone,“ ütles ta.
Projektis osalevad E
estist
lisaks Tartu Regiooni Energia
agentuurile
Võru
Linna
valitsus ning Setomaa ja Rõu
ge vallavalitsused. Venemaalt
on projekti partneriteks Ost
rovi ja Porhovi rajoonide
administratsioonid.
Assotsieerunud partnerite
na toetavad projekti elluvii
mist Pihkva oblasti ehitus-,
elamumajanduse ning ener
geetikakomiteed ning Eesti
Linnade ja Valdade Liit ja Rak
vere Linnavalitsus.
Projekti kogumaksumus on
589 510 eurot, millest ca 85%
ehk 498 766 eurot rahastatak
se Eesti-Vene piiriülese koos
töö programmist.
Projekti lõpuks ehk 2022.
aasta maikuuks on suurene
nud avaliku sektori asutuste
spetsialistide teadlikkus uuen
duslikest
energiasäästuvõi
malustest avalikes hoonetes.
Samuti on paranenud avali
ku sektori spetsialistide suut
likkus kavandada ja teostada
avalike hoonete energiatõhu
sat renoveerimist ja haldamist.
Lisainfo: Ulvi Oper, ulvi.
oper@setomaa.ee, 5786 9861.

Värska-Saatse tee hange
on välja kuulutatud
2. juulil kuulutati välja „SME
Access“ projekti kuuluv aja
loolise Värska-Saatse
tee
hange. Projekt „SME Access“
on osa Eesti-Venemaa piiri
ülese koostöö programmist
2014–2020.
Hanke nimetus on Riigitee

18178 ja 18106 Värska-Saatse
ühendustee ümberehitamine
ning see on leitav riigihange
te keskkonnast 
riigihanked.
riik.ee.
Värska-Saatse
tee
val
mib hiljemalt 2020. aasta
septembriks.

Noortekeskus
kolis keldrist välja
Suvel on pop-up noortekes
kus liikumas mööda Värskat.
Esmakordselt kolisid Värska
noorsootöötajad oma tava
pärasest keskkonnast 
välja
ning noorsootööd tehakse
tänaval.
Suvise noortekeskuse tege
vust toetab avatud noortekes
kuse projektikonkursi toetus.
Suviste tegemiste kohta leiab
infot Värska ANK facebooki
kontolt.

TRIINU ARUND
Värska ANK
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Suvine Setomaa
Suvine Setomaa kutsub külla mitmekesiste üritustega,
ilusa loodusega, mõnusa külalislahkuse ja paljude muude
kohalikele tavapärastega, aga külalistele erilisena tundu
vate tegevustega. Samas aga valla süsteemis jätkub iga
päevane töö Setomaa arenguks.
Vallas erinevad ametnikud küll puhkavad, kuid ükski
asi ei tohi lahenduseta jääda ja asendajad peavad problee
mid lahendama. Sellepärast võib juhtuda, et suviti on olu
liselt rohkem tegevusi, mis peavad korda saama.
Vallas on käsil mitmed suuremahulised investeerin
gud, mis on kas taotluse, hanke faasis või juba lepingu
tega kaetud. Viimaseks positiivseks uudiseks on taotlu
se heakskiitmine hoolekandeasutuste energiatõhusu
se programmist, mille tulemusena kerkib Mikitamäele
praeguse hooldekodu krundile ka teine peremaja tüüpi
hoolekandeasutus.
Tänavavalgustuse hange on välja kuulutatud ja mitmed
elektrifirmad on juba hankele registreerunud. Hanke tule
musena saab rekonstrueeritud 6,5 km valgustuskaablit ja
vahetatud 460 valgustuspunkti. Pakkumiste aeg on juuli
lõpp ja osaliselt algavad tööd juba sel aastal.
Setomaa Halduse eestvedamisel käivad Mikitamäe küla
kanalisatsioonitööde projekteerimised ja õige pea alusta
me ka ehitusega.
Saatse tee ja sinna juurde kuuluvate kõnniteede, park
late ja valgustuste rajamise hange on samuti hankekesk
konnas üleval ja ootab pakkujaid. Tööde tellijateks on
Maanteeamet ja Setomaa Vallavalitsus ning töödega alus
tatakse samuti käesoleval aastal.
2019. aasta vallateede remondipakkumised on esitatud
ja parima pakkumise on teinud OÜ Palmeks.
Kaua planeeritud Petserimaa vabadussamba taastami
se hanked on läbi viidud ja lepingud allkirjastamisel. Tööd
peaksid valmis saama järgmise aasta võidupühaks.
Lisaks on käimas mitmed väiksemad ettevõtmised ja
ehitused, millest anname jooksvalt teada.
Investeeringud on vajalikud mitmete infrastruktuuride
paremaks toimimiseks, aga inimesed annavad me tege
vustele sisu. Siin on ka hea teatada, et Meremäe Kooli
direktoriks valiti Fee Tamm, kes siiani oli koolis inglise
keele õpetaja. Kultuuri paremaks korraldamiseks liideti
Obinitsa ja Lüübnitsa hooned ja töötajad Setomaa Kul
tuurikeskuse koosseisu, kus neil on otseside kultuuri- ja
spordikorraldajatega. Edukalt on tööle rakendunud Seto
maa Hooldekodu struktuur ja head tööd on teinud selle
juht Merju Viskar.
Meid on ees ootamas mitmed suveüritused ja soovime
neile ilusat ilma ning palju rahvast kaasa elama!
Seto Folk on läbi, kohtume Seto Kuningriigis, Ostrovas
ja Lüübnitsas.

RAUL KUDRE, Setomaa vallavanem

Setomaa Vallavalitsuse suvine tööaeg
perioodil 1. juulist kuni 31. augustini
E, T, K 8–17, N 8–16.30, R 8–15

Setomaa Vallavolikogu istung
27.06.2019 Luhamaal Määsil
■ Otsustati liita Lüübnitsa

Külakeskus Värska
Kultuurikeskusega
ja nimetada ühendasutus
Setomaa Kultuurikeskuseks.
Setomaa Vallavalitsuse
hallatav asutus Lüübnitsa
Külakeskus lõpetab tegevu
se 31.07.2019.

■ Kehtestati Setomaa

Kultuurikeskuse
põhimäärus.
■ Otsustati Setomaa
Kultuurikeskuse koossei
su lisada 1,5 spetsialisti
ametikohta.
■ Otsustati osaleda partne
rina Euroopa Sotsiaalfondi

taotlusvooru meetme
„Tööturul osalemist toeta
vad hoolekandeteenused”
tegevuse „Eakatele,
erivajadustega ja toimetulekuraskustega
inimestele ning nende
pereliikmetele töölesaamist
toetavad hoolekande-

teenused” projektis
„Vaimse tervise
häiretega eakatele
suunatud hoolekandetee
nuste arendamine Võru
maal“ ja tagada projekti
omafinantseering
aastatel 2020–2021
kuni 5000 eurot.

Mõeldes lastele, peredele
ja lastekaitsetööle, 2.
RIINA SIIGART
Setomaa valla lastekaitsespetsialist

Eelmise kuu lehes rääkisime,
millised on lastekaitsespetsia
listi tööülesanded ja milline
on tema roll suhtluses pere ja
kooliga. Puudutasime lapse
vanemaks olemise muresid ja
rõõme ning jäime pidama laste
murede juures.
Meile, täiskasvanutele, võib
ju vahel tunduda, et lapse
mure on pisike ja tühine, kuid
lapse jaoks võib see tähenda
da kogu maailma kokkuvari
semist. Sellepärast, hea lapse
vanem, vaata oma lapsele sil
ma, kui temaga räägid, kuula
teda ka päriselt ja pea meeles,
et kõige tähtsam on silmale
nähtamatu! Kuula oma last, ta
vajab sind.
Olen kohanud vahel vane
mate hoiakut, et panen poole
teiseaastase lapse lasteaeda
vaid seetõttu, et mina ei oska
teda kodus õpetada. Laste
aial on lapse sotsialiseerimi
ses kindlasti täita oma roll,
samuti vanema abistamisel
lapse kooliks ettevalmistami
sel. Kuid on täiesti kindel, et
kõige rohkem õpib teie pisike
silmatera sellest, kui ta saab
teiega kodus olles turvaliselt
toimetada ja kõige lihtsamates
igapäevastes kodustes toimin
gutes kaasa lüües omandabki
ta palju oskusi. On arusaadav,
kui vanematel pole valikut ja
töö ning majandusliku olukor
ra tõttu tuleb laps ikkagi las
teaeda viia, aga pean silmas
neid variante, kui lapsevanem
on kodune. Lapse arengupsüh
holoogia kohaselt on tema esi
mesel kolmel eluaastal väga
olulised lähedussuhted oma
vanematega, mis kokkuvõt
tes määrab suuresti ära lapse
edasise arengu. Samuti puu
dub kuni kaheaastasel lapsel
otsene vajadus teiste lastega
suhelda. Alles kolmandast elu
aastast ei piisa lapsele ainult
täiskasvanuga
suhtlusest.

Seetõttu ei ole pooleteiseaas
tase lapse vanemal, kes ise
kodune, küll vaid seetõttu last
vaja lasteaeda panna, et ta ei
oska oma last kodus õpetada.
Lapsel jääb kogemata kogu see
hirm, mida ta lasteaiaga har
jutamise perioodil tunneb, ja
olemata jäävad ema südame
valu ja pisarad. Laps saab aga
elu avastada ja õppida talle
kõige loomulikumas ning tur
valisemas keskkonnas, oma
kõige lähedasemate inimeste
keskel. Nii on ta ka ühel päe
val lasteaeda minnes hoopis
rõõmsam ja rahulikum, sest
tore on koos omaealistega olla
ja ta mõistab juba paremini, et
õhtul tuleb ema või isa kind
lasti talle järele.
Ikka ja jälle korratud mõte,
et eeskuju ei saa vältida, keh
tib laste kasvatuses alati. Kui
gi meile ju võib tunduda, et
kust see laps oma kommete
ga tulnud on, tuleb alati see
päev, mil näed, et laps teeb
üht või teist asja nii, nagu ta
seda sind kodus tegemas näi
nud on. Teismelise seapesa-
tuppa sisenedes tuleb muidugi
endale kindlaks jäädes mõista
anda, et korrastatud keskkon
nas kulgeb kõik hoopis pare
mini. Kuid see on ka see koht,
kus lapsevanemal tuleb õppida
endale sabale astuma ja tasa
kaalu säilitades meenutada, et
korratu tuba ei pruugi noore
inimese selle eluperioodi prio
riteet olla.
Tuleb võtta julgus oma last
usaldada ja ühel päeval samas
se tuppa sisenedes märkate,
kuidas asjad on hakanud omi
kohti leidma, sest teie eesku
ju pole võimalik vältida. Kah
juks kehtib see ka halva eesku
ju kohta. Nii et ei tee paha, kui
ikka ja jälle peatuda ja mõelda,
millise signaali ma oma käi
tumise ja suhtumisega lapse
le annan. Kas ta kasvabki üles
teadmises, et maailm on üks
hädaorg, kus kedagi usaldada
ei tohi, kus ise eriti pingutama
ei pea, sest keegi peab ju mind

mu hädast välja aitama. Või
paned sa oma lapses idanema
teadmise, et kõik algab meist
endist, et iga inimene väärib
austavat suhtumist tema eri
sustele vaatamata ja et üks
ki inimene pole saar omaette,
vaid et me oleme kõik seotud
ja jagame samade õigustega
sama maailma.
Tähtis on lapsi õpetada eri
susi austama. Erisuste väär
tustamine ja nendega arvesta
mine võib neid tulevikus palju
aidata, kui nad noorte täiskas
vanutena valivad oma teed,
teevad omi otsuseid. Empaa
tia, oskus end teise inimese
kingadesse panna on üks olu
lisi oskusi tulemaks toime iga
päevases suhtlemislabürindis.
Ja tegelikult on meil vanema
tena oluline vastutus kanda,
kas meie lapsed leiavad sealt
tee välja või jäävadki tulutult
ekslema.
Alati ei ole meil oskust toi
me tulla. Siis tulebki abi küsi
da. Teinekord on abivajaja nii
hädas, et teistel on teda vaja
märgata ja kedagi teavita
da. Kui laps käib igapäevaselt
haridusasutuses, siis õpetajad
saavad oma kogemustele toe
tudes aru, kui abivajadus tek
kinud on. Haridusasutustes
käivitub oma süsteem, abiks
on sotsiaalpedagoog, võima
lusel psühholoog. Alati võib
murest, mille keskmes laps,
teavitada lastekaitsespetsia
listi. Minu, Setomaa valla las
tekaitsespetsialisti põhiliseks
viibimiskohaks on Setomaa
vallavalitsus Värskas, tavali
selt olen ühel päeval nädalas
Meremäel, jooksva vajaduse
puhul Mikitamäel ja vajadusel
alati liikumas valla erinevates
se punktidesse.
Kuid kindlasti on hea tea
da, et murest teavitamiseks
on veel võimalusi. Lasteabitelefoni teenus 116111 on
ööpäevaringne tasuta teenus,
et teatada abivajavast lapsest
või küsida nõuannet lastega
seotud teemadel.

Lasteabi
telefonil
võib
pöörduda igaüks. Pöördujal
on võimalik jääda anonüüm
seks, nõustamine toimub nii
eesti, vene kui inglise kee
les. Pöörduda võib ka e-posti
teel: info@lasteabi.ee; veebi
vestlusena: www.lasteabi.ee
– „Küsi abi“ või „Alusta vest
lust“; Lasteabi äpp, otsisõna
„lasteabi“; Facebook „Et ükski
laps ei jääks abita, kui ta seda
vajab“.
Samuti annan teada, et
Setomaa valla Tervise Arengu
Instituudile esitatud taotlus
vanemlusprogrammi „Imeli
sed aastad“ läbiviimiseks sai
positiivse vastuse. Tegemist
on tõenduspõhise suhtlemis
oskuste õppimise koolitus
programmiga
2–8-aastaste
laste vanematele.
Uuringud näitavad, et koo
litusprogrammi läbinud vane
matel paranevad märgatavalt
vanemlikud oskused, sealhul
gas positiivsed suhtlemis- ja
enesekehtestamisoskused,
ning väheneb stress. Nime
tatud koolitus saab toimuma
alates käesoleva aasta augus
ti teisest poolest. Programm
kestab 16 nädalat, kohtutak
se üks kord nädalas. Koolitu
se täpsema info edastame esi
mesel võimalusel, kuid kui sul
lapsevanemana tekkis soov
programmis osaleda, võid sel
lest teada anda kas valla sot
siaalpedagoogile
53321871;
karmen.liping@setomaa.ee
või
lastekaitsespetsialistile
56293440; riina.siigart@seto
maa.ee.
Seniks aga soovin peredele
aega, et üksteisele otsa vaa
data, üksteist kuulata ja mõis
ta. Selleks, et lapsed kasvaksid
üles tasakaalukatena, tõelisi
väärtusi edasikandvatena ja
et see igavene side, mis laste
ja nende vanemate vahele on
loodud, ei katkeks hoolimatu
se või mõtlematuse tõttu, vaid
püsiks ja tugevneks armastu
ses ning hoolimises.
Ilusat suve!

Teadaanne radoonimõõtmistest kohalikele elanikele
KRISTA TÄHT-KOK
Eesti Geoloogiateenistuse
vanemgeoloog

Käesoleval suvel viib Eesti
Geoloogiateenistus vastavalt
Keskkonnaministeeriumi telli
musele teie vallas läbi radooni
mõõtmisi pinnases. Täpsemalt

mõõdetakse radooni pinnase
õhus ja valikuliselt ka mõnede
elumajade siseõhus. Siseõhu
mõõtmised toimuvad sügis
talvel kahe kuu jooksul küt
teperioodil. Töö tulemusena
antakse hinnang valla pinnase
radooni
ohtlikkusele. See tea
ve on eriti oluline uusehitus
te konstrueerimisel ja vanade

ehituste renoveerimisel, sest
kaasaegsed ehitised on häs
ti tihendatud ning põranda
kaudu hoonetesse sisse imbuv
radoon ei tuuldu sealt välja
loomulikul viisil.
Radoonimõõtmise käigus ei
kahjustata keskkonda, ka ei ole
ohtlikud detektorid, millega
mõõdetakse radooni siseõhus.

Radoon on väärisgaas, mis
tekib pinnasesse täiesti loo
duslikult uraani radioaktiivsel
lagunemisel. Radoon on lõh
natu, värvitu ja maitsetu, ini
mese meeltele tunnetamatu.
Radooni radioaktiivsel lagune
misel eraldub alfaosake, mis ei
suuda tungida läbi naha, kuid
on ohtlik sisse hingates, sest

suudab purustada õrna kopsu
kudet ja suurendab kopsuvähi
riski.
Nüüdisaegsete ehitusvõte
tega on võimalik tõkestada
radooni sattumist hoonetes
se ning vältida sellest tulene
vat terviseriski. Radoonimõõt
mised annavad teadmise, kas
ja millises piirkonnas tuleks

ehitamisel ja renoveerimi
sel radooniohuga arvestada.
Õigete ehitusvõtete kasutami
ne aitab kaasa inimeste tervise
säilimisele.
Eesti
Geoloogiateenistu
se geoloogid, kes suvel teie
vallas radooni mõõdavad,
loodavad elanike mõistvale
suhtumisele!
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Värska lastevanematekogu
koostöö kooliga on edukas
Kohtusin Liis Samueli
ja Meel Valguga Liisi imekaunis kodus hommikukohvil, et uurida, mis on
lastevanematekogu
ja mida lastevanemad
seal koos teevad.
KELLY KITTUS
Liis avab teema: „Kui me siia
kolisime, kujutasin ette, et
maakoolis tehakse palju koos
ja ürituste korraldamisel on
lastevanemad kaasatud. Kui
Loore Liisa esimesse k
lassi
läks, siis mulle tundus, et
koostegemist oli natuke vähe.
Mõtlesin, et võiks rohkem ise
panustada ja kuulda-näha, mis
siin toimub. Teisel õppeaastal
pöördusin oma mõtetega Mee
le poole, sest teadsin, et ta on
kooli hoolekogu liige. Ühise
arutelu tulemusel leidsime, et
võiks korraldada lastevanema
te kohtumisõhtu.”
Meel lisab: „Olin ka ise
tundnud puudust suuremast
koostööst. Kord aastas toimu
val lastevanemate koosole
kul ei jää aega aruteludeks ja
koostöö planeerimiseks. Olen
küll ka hoolekogu liige, kuid
hoolekogul on väga palju sea
dusest tulenevaid kohustu
si ja paberitööd, nii et millegi
reaalselt ärategemiseks aega
ei jää. Tundsin puudust vabas
õhkkonnas vestlusringist, kus
lastevanematega kooliga seo
tud rõõme-muresid arutada ja
koos lahendusi otsida.”
„Uurisime, mis teistes koo
lides toimub, ja saime teada,
et selline asi nagu lastevane
matekogu on tegelikult pal
judes koolides. Meie puhul on
tegu mitteformaalse koguga,
kuhu võivad tulla kõik lasteva
nemad või ka teised, kes soo
vivad kooliellu panustada,”
ütleb Liis.
Meel täiendab: „See on täie
likult vabatahtlik ühendus,
kus pole määratletud liikmeid.
Liikmed on need, kes sel päe
val kohale tulevad ja tahavad
panustada.”
„Eesmärk on aidata kaa
sa Värska kooli arengule, kas
vatada laste koolirõõmu ning
muuta õppetegevust mitme
kesisemaks. Kui keegi mingi
murega tuleb, mõtleme, mida
me ise saame ära teha, mitte
mida õpetajad või vald saaks
teha,” sõnas Meel. „Uurisime
Tartu Karlova Gümnaasiumi
vanematekogu
eestvedajalt
Aune Valgult nende kogemu
se kohta. Aune Valgu sõnul
tunnevad lapsed end oluliselt
turvalisemalt, kui vanemad
on kaasatud. Kui muidu mõt
leb iga lapsevanem oma lap
se keskselt, siis lastevanema
tekogus mõeldakse laiemalt.
Lastevanematekogu idee ongi
selles, et kui kogu koolil läheb
hästi, siis läheb ka igal lapsel
koolis paremini.”
Liis lisab: „Meil on sõbralik
koostöö kodu ja kooli vahel,
toimub ka tihe koostöö direk
toriga, kes on igal kohtumisel
kohal olnud ja hästi positiiv
selt toetanud.”
Kui mõte pandi idanema
eelmise õppeaasta sügisel,
toimus esimene kohtumine

Lastevanematekogu padjaõmblemistalgud.

Fotod: erakogu

Nurmi, Triinu Kotov ja Üllar
Mehine.

Edasiseks mõtteid jagub

Talgutel valminud padjad ehivad nüüd kooli puhkenurka.
siiski talve hakul, 6. detsemb
ril. Kohale tuli 16 lapsevane
mat. Räägiti lastevanemateko
gu olemusest, kuulati Karlova
kooli kogemuslugu ja arutleti
Värska Gümnaasiumi arengu
kava tarbeks kooli hetkeolu
korra üle.

Vähem kui aastaga
on juba palju tehtud
Liis: „Selleks, et koolil oleks
lihtsam lastevanemaid kaasa
ta, sai tehtud küsitlus ja loo
dud lastevanemate andme
baas. Küsitlus aitas välja sel
gitada lastevanemate oskused
ja valdkonnad, milles ollakse
valmis panustama.”
Meel: „Meil on palju laste
vanemaid, kes võiks anda tun
de, viia läbi ekskursioone või
võtta lapsi endale töövarjuks.
Küsitlusele on vastanud ligi
20 lapsevanemat ja kõik vane
mad, kes on huvitatud kooliel
lu panustamisest, on endiselt
oodatud küsitlust täitma.”
Meel: „Esimene lastevane
mate koostöö positiivne koge
mus oli kooli playbackshow.
Igal algklassil oli üks lapseva
nem ettevalmistustel ja kava
väljamõtlemisel toeks. Laste
vanemate andmebaasi ja koh
tumiste kaudu leidis kool toe
tajad, kes panid playbackshow
võitjatele välja uhked auhin
nad. Lisaks olid lastevanemad
ka oma etteastega väljas, mis
oli heaks põhjuseks koos mida
gi toredat teha. Kui vanemad
omavahel suhtlevad ja tihe
dat suhet üles ehitavad, aitab
see probleeme ennetada. Kui
lastel tekib omavahel problee
me, on neid oluliselt lihtsam
lahendada, kui lastevanemate
vahel on head suhted.
Seni suurim lastevanemate-

kogu ühine ettevõtmine oli
kevadvaheajal kooli koridori
desse uute puhkenurkade raja
mine. Puhkenurkade loomise
idee tuli Värska kooli õpilas
omavalitsuselt, kelle idee oli
kujundada kolmandast korru
sest Vaikuse korrus, kus saab
rahulikus ja hubases õhkkon
nas suurest lärmist puhata.
Idee teostuseni jõuti õpilaste
ja lastevanemate ühise arutelu
tulemusena.
Kooli puhkenurga loomine
oli tõsine ettevõtmine, mille
jaoks korraldati mitmeid tal
guid. Patjade õmblemine kuu
lus naistetalgute hulka.
Meel meenutab: „Väga suu
re töö tegi ära Jane Vabarna,
kes võttis eest kogu seda nais
tetalgute korraldamist. Hankis
koos Heidi Järveveerega kõik
materjalid, leppis päeva kok
ku, ainult mine kohale ja tee.
Õmblemas oli palju rahvast,
kes tegid suure töö ära. Laste
vanemad toetasid ka materja
lide ja mööbliga, Kersti Virrolt
saime puhkenurka puitparket
ti, Sirid Pärtin andis diivani
ja riiulid, Annika Nurmi andis
laua ja neli tooli, millel vahe
tasime katted ära ja värvisime
üle.”
Isad Toomas, Meelis ja Ahto
ehitasid euroalustest istumis
kastid, kuhu naiste õmmel
dud padjad hästi peale pas
sisid, ning paigaldasid koos
kooli majandusjuhataja Üllari
ga puhkenurka parketi. „Mehi
tuleb kiita, nemad on meil
tõesti tublid,” tunnustab Liis.
Puhkenurkade
loomisele
aitasid kaasa Jane Vabarna,
Meelis Samuel, Toomas Valk,
Ahto Raudoja, Ingrit Kala,
Sirid Pärtin, Liis Samuel, Meel
Valk, Marilin Martin, Heidi
Järveveer, Kersti Virro, Annika

Nii Liis kui Meel on veendu
nud, et kooli õueala tuleks
atraktiivsemaks muuta, kuna
kool asub nii imelises kohas,
männimetsade vahel, aga õues
seal väga palju tegevust pole.
Kuna õueala uuendamine on
ka kooli enda plaanides, saab
plaanid koos läbi mõelda.
Liis lisab: „Nüüd juba õpe
tajad ja ka teised näevad, et
võivad meiega arvestada, ja
kui toimuvad üritused, ekskur
sioonid jms, julgetakse roh
kem lastevanemaid kaasata.“
Lastevanematekogu kohtu
mistelt on läbi käinud umbes
20 lapsevanemat ning lihtsaim
viis kogu tegevustest osa saada
on liituda Värska kooli laste
vanematekogu Facebooki gru
piga. Samuti võib ka isiklikult
ühendust võtta eestvedajate
Triinu Arundi, Liis Samueli ja
Meel Valguga.
Meel ja Liis ütlevad, et nad
on tänu lastevanematekogule
leidnud enda ellu häid inimesi,
kellega nii koolis kui kooliväli
selt ühiseid asju teha, ning nad
usuvad, et see on ka lastele tur
vatunnet juurde andnud. Kui
lastevanemad kooli tegemis
tes osaledes rohkem ka õpeta
jate tööd näevad, oskavad nad
seda ka enam väärtustada.
Liis: „Alguses oli väike hirm,
et õpetajad tunnevad, et tegut
seme nende vastu või nen
de huvisid mitte arvestades.
Nüüd vast oleme ikka jõudnud
selleni, et see on meie kõigi
jaoks ja ühise asja nimel. Suur
rõõm oleks, kui lastevanema
tekoguga liituks ka vanemate
klasside lastevanemaid.”
Meel lisab: „Ja rohkem isa
sid kampa.”
Meel: „Värska kool on kind
lasti kogukonna kool. Tugev
kogukond annab koolile pal
ju juurde ja tegusad emadisad julgustavad ka uusi las
tevanemaid kooliellu rohkem
panustama.”
Lõpetuseks viskab Liis õhku
ühe mõttetera, millest võiks ka
lugejad kinni haarata. „Värs
ka kool võiks olla nii tugev,
nii äge kogukonnakool, mil
le pärast inimesed Setomaa
le kolivad. Tugev kogukond,
kihvtid inimesed!” sõnab ta.
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Karel-Sander Kljuzin – kaks korda
Eesti meister ja palju teisi häid jookse
Karel-Sander Kljuzin
on
suve
esimese
poolega teinud hul
ga häid jookse. Kaks
korda tuli ta Eesti
meistriks omavanus
te hulgas, võites 1500
m ja 800 m jooksu.
Täiskasvanutega võis
teldes on saavutanud
Eesti staadionijooksu
sarjas ühe esikoha ja
kaks korda olnud teine
ning Võru maakonna
täiskasvanute meist
rivõistlustelt saanud
Foto: EKJL
neli võitu kahe tunni Karel-Sander Kljuzin.
ga, olles kiireim 100
m, 200 m, 400 m ja 800
m jooksus.
Karel-Sanderi kommentaar Eesti meistrivõistlustele:
„27.–28. juuni toimusid Rakveres U18-U23 kergejõustiku Eesti
meistrivõistlused. Esimest aastat U23, sihiks sai võetud kaks dis
tantsi, 1500 m esimene ja 800 m teine päev.
1500 m jooks kulges väga taktikaliselt. Esimesed 900 m oli
lonkimine. 600 m enne lõppu hakkas jooksmine pihta, kui Mark
Abner pani käigu sisse, 200 m pärast möödus Deniss Salmijanov,
kes leidis veel ühe käigu. Mark jäi maha, 150 m enne lõppu sain
Denissist kindlalt mööda ja lõpetasin esimesena, ajaks 4.21.32.
Teine koht Deniss Salmijanov – 4.22,57, kolmas koht Mark Abner
– 4.23,02.
Uus päev, uus distants, teistsugused tingimused. Kui esimesel
päeval oli külm ja vihmane, siis teine päev tõi päikese ja tuule.
800 m plaan oli joosta võimalikult head aega. Väljaspool arves
tust tegi kaasa Sten Ütsmüts, kellega leppisime kokku, et esimese
ringi vean mina ja teise tema. Plaan kukkus natukene läbi, Sten
pani väheke kiirelt minema, ise magasin natukene maha. 200
m peal sain õnneks ikkagi vedama, 400 m vaheajaks tuli 54,5–
55 sekundit, nii nagu plaan oli. Teisele ringile minnes läks Sten
mööda, tagasirgel pidi kõvasti vastutuult tööd rügama. Viimasel
sajal sain Stenist mööda, keegi tagant ei ohustanud. Esikoht ja
aeg 1.55,55. Sten sai ajaks 1.57,00. U23 vanuseklassi teine Deniss
Salmijanov – 1.57,41 ja kolmas Kevin Ervald – 1.58,99.”

Võit Eestimaa suvemängudel!

Foto: Uve Nummert

Setomaa vald oli edukas
15. Eestimaa suvemängudel
Eestimaa suvemängud toimuvad iga nelja aasta järel ning käes
oleval aastal tähistati mängudega Eesti Vabariigi 101. sünnipäe
va. Eestimaa suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud
ning need toimuvad EOK egiidi all. Need on Baltimaade suuri
mad spordimängud, kus osalejaid üle 4000. Suvemängud on rah
vusvahelised ja avatud kõigile. Suvemängude üldkokkuvõttes sel
gitatakse parimad maakonnad kahes grupis: üle 40 000 elaniku
ja kuni 40 000 elanikku, parimad linnad ja parimad vallad kahes
grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.
15. suvemängudel osales 63 omavalitsust ja Setomaa vald oli
üldises järjestuses 24. Omavalitsuste hulgas, kus elanikke alla
8000 inimese, saavutas Setomaa vald 29 osaleja hulgas 8. koha.
Eestimaa parim omavalitsus orienteerumises on Setomaa vald,
saavutades ala üldvõidu Rae ja Põlva valla ees. Setomaa valla
esindajad võitsid orienteerumises neli medalit. Esikoha saavuta
sid Olle Ilmar Jaama M16 vanuseklassis ja Randy Korb M45 vanu
seklassis. Kolmanda koha saavutasid Daisy Kudre naiste ja Reigo
Teervalt meeste põhiklassis.
Väga tublilt esineti ka kergejõustikus ja maastikurattasõidus,
kus mõlemal alal saavutati 12. koht. Kergejõustikus võideti neli
medalit. Esikoha saavutas meeste kaugushüppes Mihkel Kase,
Karel-Sander Kljuzin oli meeste 1500 m jooksus teine, Ivar Ivanov
meeste 5000 m jooksus kolmas ja Sander Süvaorg poiste 100 m
jooksus kolmas. Maastikurattasõidus küll medaliteni ei jõutud,
aga parimad olid Ingrit Kala, Meelis Anipai ja Lauri Kallari.
Kiitus kõigile, kes esindasid Setomaa valda!
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Värska Kultuurikeskusel
on uus kunstiline juht

Seto
Sada II

Juunist alustas
Värska Kultuurikeskuses
tööd kunstiline juht
Egle Põldmets.

EESMÄRK:
Tähistada Eesti Vabarii
gi aastapäeva, mille üle
hiljem ise uhkust tunda
ja kasvatada ühtsuse vai
mu, samuti parandada
ja tugevdada koostööd
kohaliku kogukonnaga.

Kust sa tuled ja kuidas
Setomaale sattusid?
Olen pärit väikesest Küti
külast Lääne-Virumaal. Seto
maale sattusin esimest kor
da sõbranna kaudu, kuid paar
aastat hiljem tulin siia praegu
se elukaaslase pärast. Sellest
on nüüd möödas juba üheksa
aastat, aga kohapeal olen ela
nud ainult aasta.

SIHTGRUPP:
Tuua välja inimesed, kes
tavaliselt
regulaarselt
mingit
vastupidavus
treeningut ei tee, ja tõsta
läbi meeskonnatöö usku
iseendasse ja oma või
metesse. Oodatud on ka
kõik sportlased ja mit
tesportlased.
Osaleda
võib perekond, sõprus
kond, kordon, teenistus,
jaoskond, omavalitsus,
asutus jne, muidugi ka
individuaalselt.

ÜRITUS
toimub 17. augustil Seto
maa vallas, distants on
100 km/24 h. Start on
laupäeva õhtul kell 17
Värska staadionilt 20 km
pikkusele ringile.
Osalejal läheb kir
ja ainult läbitud täisring
(poolik ring arvesse ei
lähe), viimasele ringi
le saab minna kuni kella
13ni 18. augustil.

REEGEL:
Joomine, söömine, riie
tus ja plaasterdamine on
enda asi, aga abipalujat
on kohustatud aitama
igaüks ja vajadusel kas
või seljas vedama.
Korraldaja tagab vee
varude täiendamise või
maluse iga ringi alguses.
Alustame
laupäeva
õhtul, sest puhtalt psüh
holoogiliselt võib inime
ne öösel pimedas lihtsa
mini alla anda, kui lõpp
jääb pimedale ajale.
20 km ring – kõige
tähtsam on vedeliku tar
bimine ja sellise ringi
käib ära, võttes seljakotti
näiteks 1,5-liitrise pude
li, mille järgmise ringi
alguses saab jälle täita
või uue võtta.
Turvalisuse
mõttes
on ringi puhul parem
ülevaade ja turvalisu
se mõttes on ka eelkõi
ge just meeskonnad ning
ka muidugi reegel, mille
eelnevalt kirja panin.
Selge on see, et tur
valisuse peame eelkõige
tagama meie ise, kes me
osa võtame.

Egle Põldmets.

Nasta Pino
85. sünniaastapäev
KAIU SUURMANN

4. juulil 2019 sai Usinitsa küla
platsil tsässona kõrval asuv
kivi, millel siin kunagi tegut
senud kooli meenutuseks sel
lekohane tahvel, endale juurde
teisegi mälestustahvli. Mäles
tustahvli siin külas sündinud
seto igipõlisele ajakirjanikule
ja kirjanikule Nasta Pinole.
1. juulil oleks Nasta Pino
saanud 85-aastaseks. Meenu
tamaks kirjanikku ja tema olu
lisust, korraldati Mikitamäe
raamatukogu ja Setomaa Rah
vahariduse Seltsi eestveda
misel mälestuspäev kodukan
di kirjaniku mälestamiseks ja
mäletamiseks.
Usinitsa külaplatsile kogu
nenud olid 
tunnistajateks
küla lipu heiskamisele, mäles
tustahvli 
pühitsemisele ning
leelokoor Helmise N
astale
pühendatud laulu esmaettekandele. Kuuldi tänu- ja
tunnustussõnu Setomaa valla
esindajatelt ning setode maapealselt valitsejalt – ülembsootskalt endalt.
Mikitamäe
kooli
kodu
loo õpetaja Vello Jüriöö tegi
põgusa ülevaate Pino tööst

Ei võida see, kes kõi
ge kiiremini lõppu jõuab,
vaid see, kes lõppu jõuab.
Ära ole „naabrist parem“,
ole endast parem.
Head osalemist!

VILLEM SATSI,
korraldaja

Ühispilt Usinitsa külaplatsil.
ajakirjanikuna ja raamatutest,
mis puudutasid eelkõige Usi
nitsa küla, selle ümbrust ja siin
elanud inimesi.
Toreda kavaga esinesid
külanoored Lisette, Andrus,
Ragnar ja Joosep. Nende esita
tud luulekavasse oli põimitud
nii Setomaalt pärit luuletajate
loomingut, kes tundis siin ära
Ilmar Vananurme, Silvia Kar
ro või Paul Lehestiku, kui ka
Mikitamäe koolilaste omaloo
mingut ning muidugi read Usi
nitsa oma inimese Helli Tero
luuletusest.
Äramärkimist väärib fakt,
et Nasta Pino pole kirjutanud
ainsatki setokeelset teksti,
küll aga kõneles siin olles alati

XLVI PEIPSI SUVEMÄNGUD 2019
17. augustil 2019 Värskas
Algus kell 11.00
Kavas 7 ala

Mis tööd oled varem teinud ja mida õpid?
Olen pidanud teeninda
ja ametit nii poes kui kohvi
kus, aga viimased kolm aastat
töötasin Tartus kaablikoos
tefirmas koostajana. Hetkel
õpin koolis IT-süsteemide
nooremspetsialistiks.
Miks otsustasid kunstiliseks juhiks hakata?
Sellepärast, et olen paar
aastat korraldanud ühte pidu
ja see tegevus on mulle alati

meeldinud.
Praegune ametikoht on hea
just sellepärast, et on mitme
külgne ja küllaltki liikuv. Sellel
kohal saab arendada ennast ja
olla loominguline.
Samuti saab osa väga pal
judest üritustest, kuhu võib-
olla ei lähekski või ei teakski
minna.
Mida sa vabal ajal teed?
Vabal ajal ma lihtsalt puh
kan või tegelen oma kahe väi
kese lapsega.
Hetkel elan alles uude töö
kohta sisse ega ole endale võt
nud veel kohustust, et mõne
hobiga tegeleda, seda veel
jõuab.
Küsis KELLY KITTUS.

Marutaud on surmav,
kuid 100% ennetatav

Mikitamäe raamatukogu direktor

REGISTREERIMINE
toimub kuni 16. august
e-posti teel villem.sat
si@mail.ee ja 17. augustil
kohapeal kella 16–16.45.

Foto: erakogu

Mis sulle Setomaal enim
meeldib?
Siin meeldib mulle kõige
enam inimeste sõbralikkus
ja rõõmus meel, vastuvõtt on
alati soe ja siiras. Samuti on

siin vaikne ja rahulik elada,
keskkond ja õhkkond on üldse
teine kui mujal.
Väga huvitav on seto kul
tuur, mille kohta on mul veel
palju õppida, aga küll ajaga
meelde jääb.

Foto: erakogu

seto keeles, seda kõike austu
sest keele vastu. Laste esitu
ses kõlasid katkendid raama
tutest aga seto keeles. Nimelt
sai Vello Jüriöö kirjanikult loa
ja heakskiidu tema loomingut
seto keelde tõlkida lasta. Kah
juks ei kuulnudki Nasta Pino,
kuidas kõlavad tema jutud seto
keeles.
Mikitamäe Eakate Selts ees
otsas seltsi esinaise Aita Palo
lillega istutas kirjaniku mäles
tuseks puu, millel igal sügi
sel punetavad marjakobarad,
meenutamaks meile meid, kes
me üheskoos olemegi just kui
need marjad kobarates, pere
konniti, külade kaupa, nulkade
kaupa.

Eesti on juba kuuendat aastat
marutaudivaba maa, kuid selle
staatuse säilitamiseks on olu
line roll lemmikloomade vakt
sineerimisel. Veterinaar- ja
toiduamet (VTA) teostab kaks
korda aastas metsloomade
marutaudivastast vaktsineeri
mist, kuid ka koerad ja kassid
peavad olema vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -hea
olu osakonnajuhataja Harles
Kaup rõhutab, et lemmikloo
mad peavad olema regulaar
selt vaktsineeritud. „Haiguse
ärahoidmiseks tuleb pöördu
da loomaarsti poole ning lasta
vähemalt kord kahe aasta jook
sul kass või koer marutaudi
vastu vaktsineerida,“ sõnas ta.
Vaktsiin on kõigile tasuta.
„Riik toetab marutaudivas
tast vaktsineerimist, tagades

volitatud veterinaararstidele
vaktsiini ning süstiks vajalikud
vahendid,“ lisas Kaup.
Marutaud on levinud meie
naaberriigis, samuti on sellel
aastal marutaudi juhtumeid
olnud Poolas, Rumeenias ja
Türgis. Eelmisel aastal tuvas
tati juhtum Leedus. „Kuna ini
mesed reisivad palju, siis võib
juhtuda, et haigus tuuakse
kaasa välisriigist,“ ütles Kaup.
Inimeste marutaudist tingi
tud surmajuhtumid on suures
osas seotud koerahammus
tusega. „Käesoleval aastal oli
juhtum Norras, kus suri noor
naine, kes oli välisriigis koe
ralt hammustada saanud ning
tagasi kodumaale naastes
diagnoositi marutõbi,“ selgitas
Kaup marutaudi ohtlikkust.

Veterinaar- ja toiduamet

Pane tähele!
■ Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu.
Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta jooksul!

■ Ära lase oma loomi hulkuma!
■ Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
■ Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda, isegi
kui nad näivad sõbralikud.

■ Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti.
■ Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või perearsti
poole.

■ Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.

SETOMAA VALLA JALGPALLIPÄEV
Kolmapäeval, 28. augustil 2019 kell 17.30 Meremäe staadionil

12.–14. augustini toimub
Selise koguduse lastelaager.
Ootame lapsi vanuses 6–14 eluaastat.
Laager on tasuta ja toimub
Setomaa vallas Selise külas Võrumaal.
Täpsem info telefonil 5691 5053
(Kristi Järg).
17. augustil kell 17
Andres Jäätma kontsert
Selise koguduses.
Info ja tasuta transport
tel 5295 806 (Koit Kask).

Osaleda
saavad kõik
Peipsi järve äärsed
vallad ja linnad.

Setomaa võistkonda
komplekteerib:
Rein Zaitsev
mob. 5345 5911
Lisainfot vaata: setomaa.kovtp.ee

Kavas jalgpalliteemalised põnevad harjutused ja mängud,
mille hulgast leiad endale jõukohase palli toksimise.
Kõigile midagi!

18. augustil kell 11
ootame kõiki
Selise koguduse 75. aastapäevale.
Info ja tasuta transport
tel 5295 806 (Koit Kask).
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Sootska kirot raamadu „Minu Setomaa“
olõ-õi registreerit. Midä sa
arvat, kas su tiikund vanikust linikeni ja tuu mano
ḱauva’ kõnõlõmisõ’ (sh sotsiaalmeediah) omma’ no’
loonu’ selge arvusaamisõ, õt
vabaabieloh latsiga’ naane
pias ḱauma linikega’?
Ma looda kül’. Mullõ oll tuu
„pääteema“ – peräst kõõlõ
toolõ tagasi mõtõldõh – mui
dogi’ oppõtunn ja ka’ imelinõ
näüdeh tuust, õt seto kultuur
om eloh. Kultuurikandjilõ lätt
kõrda, kuvvamuudu seto kul
tuuriroomih ḱaudas ja oldas,
sis andaski’ tiidä’, õt kuvva
muudu om õigõ.

XXVI Seto Kunigriigipääväl tutvustõdas
Laaneotsa Annela
raamatut „Minu Setomaa“
(Petrone Print),
täpsep päälkiri om
„Külatüdrukust kuningriigi peaks“. Annela
kirotas päämätselt tuust
aastagast, ku tä oll
Setomaa ülebsootska
(2014/2015). Sinnä’ aigu
jäi ka’ Obinitsa soomõugri kultuuripääliina
aastak (2015). Autor
om kirotanu’ raamatuh
timäle tähtsist kotussist,
inemisist ja sündmüisist
Setomaal ja latsõiäst
Miktämäel.
Annela, kas sa usut juhusõhe vai ettemäärätühe?
Kuvvamuudu tuu sai olla’, õt
Setomaa kõgõ pareba kommunikatsioonitagamaaga’
ineminõ sai üleb
sootskas
aastagal, ku Obinitsa külä
sorditi soomõ-ugri kultuuripääliinas ja ollegi’ vaia
kommunikatsioonioskuisiga’ inemist?
Soomõ-ugri kultuuripäälii
nas saaminõ sai selges paar
nädälit peräst mu ülebsootska
aastaga alostust. Ma muidogi’
olõ mõtõlnu’, õt kuis tuu õks
säänestmuudu sai minnä’. Ku
oll seto leelo UNESCO vaim
sõ kultuuriperändi nimekirja
kandminõ, sis oll ülebsoots
kas tuul aastagal Sarvõ Õiõ.
Ku oll tsärre olõkiga’ keeroli
nõ aastak peräst haldusrefor
mi, sis sortõ rahvas ülebsoots
kas Torm-Kriisi Pireti, kiä läbi
tandsu pand seto rahva üteh
liikumma ja and positiivsõ
ütidse tsihi. Ma arva, õt om
õigõhe ja höste lännü’.
Petrone Prindi „Minu-sari“ om sääne sari, koh kirotõdas umast elost ja tuuga’
sis ka’ peris inemisist uma
eloh. Om huvtav kokkosiätüs ilokirändüsest ja dokumentalistikast. Ku rassõ oll
löüdä’ tasakaal tuu vaihõl,
õt tegeläse’ olõsi’ huvtava’
(huvtava’ tegeläse’ omma’
jo kirividõ iseloomuomaduisiga’), a jääsi’ autorina õks
delikaatsõs õga teesi-i kinkõlõgi’ kurja?
Ma mõtli tuu pääle, ku nak
si uma ülebsootska aastagal
tett ülestähendüisi ja hindä

Laaneotsa Annela uma tõõsõ raamaduga.
jaos kirja pant juhussit raama
du jaos kokko säädmä. Ja sis
mõtli vällä, õt õgal juhul tasos
aus olla’. Ku mullõ paistus, õt
mõnõ olukõrra jagaminõ võisi’
mõnõlõ ütehḱaujalõ valmista’
meelehallu vai ebamugavust,
sis timä nimme manida-ai. A
ku om kiäki’, kedä olõs vaia
nimetä’, vai asi, mia hüäh mõt
tõh kindla inemisõga’ seostus,
sis om ineminõ „Minu Seto
maa“ raamaduh uma nimega’
seeh. Mul jääs õnnõ luuta’, õt
mantsõt inemisõ’ nägevä’ nuih
sammuh aśoh hüvvä puult, nii
ku ma’ näe.
Raamaduh om kiräh, õt su
perrele oll tuu aastak väiga’ rassõ. Sa olõt liigutavalt vällä toonu’, õt su süä
tahtsõ viilkõrd kandidiiri’,
a su pereh kiild tuu ar’ ja su
uma mõistus ka’. Su latsõ’
olli’ sis viil peris väiko’ (aastagal 2015 nä olli’ 6,5 ja 3).

Kuvvamuudu su pereh vasta
pidi?
Mu väiko’ latsõ’ olli’ tuu
põhjus, mille ma sis inäp saaas tagasi kandidiiri’. Mul olõõs ülebsootska aamõti ja uma
tüü kõrvalt näide jaost aigu.
Füüsilist aigu viil – mi olli
sagõhõhe ütehkuuh autoh, ku
sõidi Setomaa-Tallinn-Seto
maa, nimä’ turvatooliga’ tago
matsi tuulõ pääl ja ma’ roo
lih. A mu mõttõ’ olli’ tävveste
Setomaa teemadõga’ hõivat.
Õgaüts, kiä om olnu’ latsõva
nõp, tiid, õt latsõ hüä arõngu
jaost om vaia, õt sa olõsi’ vanõ
bana näide jaos ka’ emotsio
naalsõlt olõmah. Midä ma uma
ülebsootska aastagal olõ-õs.
Meil oll perrenä õnnõs tukõv
põhi all, mi tulli mõni kuu inne
mu ülebsootskas valimist Tai
maalt, koh mi olli uma perrega’
puul aastakka järest 24/7 kõik
aig nõnnapiteh kuuh (minkõst
saa lukõ’ ka’ raamadust „Minu

Eräkogo pilt

Tai saared“). Ülebsootska aas
taga perämätseh otsah ma sai
arvu, õt ma olli śoo emotsio
naalsõ anoma, kohe meil olli’
kogonõnu’ teno Taimaa elolõ
peris suurõ’ tagavara’, tävves
te tühäs tennü’. Pääle tuu oll
mul viil tunnõh, õt ülebsoots
ka aastaga ülesannõh om mul
täüdet!
Setomaa om väiga’ ummamuudu kotus. Välästpuult
tulijalõ vai eestläsest lugõjalõ om siih inäp näide jaos
võõrit kombit, ku mi eis’
arvada’ mõista. Üts sääne om kindlahe pääteema,
mia om raamaduh nal´alisõlt
ja põh´aligult vallalõ kirotõt. Mu jaos oll tuu su raamadu üts huvtavabit liine.
Ülebsootska aastaga edeotsah kävet, vanik pääh, a pia
naksit linikega’ ḱauma nii
ku abielonaane. Sul omma’
latsõ’ ja sa elät mehega’, a

Su ülebsootska aastaga
päämätsi lubahuisi oll luvva’ seto latsi kooli’ Talina
uma iihkujol ka’ muialõ liinu. Tuu õnnahu-us, selle õt
kotusõpääl piat olõma tuu
alostaja. Paistus, õt muial
olõ-õi säänest joudu olnu’. A
Talina latsi kuul toimis õks
viil. Om sul no’, pääle nelja
ülebsootska aastakka, tulnu’
vahtsit mõttit, kuvvamuudu
setokeelist ja -meelist haridust välähpuul Setomaad
hoita’ ja külbä’?
Seto latsilõ kultuuri edesi
andminõ om sis, ku mänguh
om õkvalt „isiklik kasu“. Sis,
ku om olõmah kas väigokõi
si latsi vanõp vai vanavanõp,
kinkõ jaost om seto kultuuri
püsümäjäämisõ teema tähtsä.
Timä om sis iistvidäjä, tälle om
tähtsä, õt tä latsõ’ vai latsõlat
sõ’ kasusi’ seto kultuuri seeh.
Säänestmuudu nakas pääle mi
latsi kuul Talinah, tuu motivii
re Rahasepä Mariat uma lat
sõlatsõ latsiaia rühmäh Räpi
näh oppama. Seto latsi koolist
naas pääle ka’ kultuuriklubi
Setoluu’, midä vidä iist soots
ka Tormi Piret, koh tä oppas
ka’ ummi latsi ja latsõlatsi.
Ja sis nä kutsva’ viil mano
tõisigi’. Nii õt ka’ nuu’ latsõva
nõba’, kiä’ iistvidämist hindä
pääle võtasi-i, a hüä meelega’
tulõva’ üteh, saava’ võtta’ uma’
latsõ’ ka’. Ja seto latsi kooli
kogõmusõ päält või üldä’, õt
hüä om, ku iist võtt mitu ine
mist. Meil om seto latsi koolih
4-5 pereht ja umavaihõl saa
tegemisõvaiva ar’ jaka’ ja tuu
om mu arvatõh olnu’ hüä nn
edenemisõ võti.
Śoosuvitsõlõ seto leelo
pääväle tagasi kaieh ma näe,
õt latsiga’ tegeldäs inäbä.
Nii mõnõhki’ seto leelokoo
rih, koh innebidi olõ-õi latsi
nätä’ olnu’, omma’ no’ latsõ’

ja laulva’. Vaest olõki-is seto
latsi koolil ja latsilõ tähele

panu tõmbamisõl mu üleb
sootska aastagal nii väigokõnõ
osa. Aśa’ võtva’ aigu – õt tuu,
midä sa tiit, nakasi’ ka’ vällä
paistumma, sisendäs usaldust
ja olõs hüäs iihkujost. Mi olõ
seto latsi kooliga’ panustanu’
ka’ oppõmaterjali, midä nii
meil ku ka’ tõisil seto k
 ultuuri
ja kiilt opada’ tahtjil om hüä
kasuta’. Śool suvõl tulõ vällä
tõõnõ setokeeline Täheke, edi
mäne ilmu mineväl aastagal.
Mi sai keväjä teno SANA pro
jektilõ seto tüüvihu valmis. Ma
kae õks ümbretsõõri Tartoh
ja tõisih liinuh, koh om seto
juuriga’ latsõvanõbit ja vana
vanõbit, ja olõ valms nõvvo
ja kogõmuisi jagama. Ütle ka’
umast kogõmusõst, õt õigõ aig
ommõgi’ no’ ja parhilla’. Liis
nalt pikält huugu võttõh kasu
sõ’ su latsõ’ inne suurõst, ku
jovvat pääle naada’. Ja sis om
tuu „isikliku kasu tegur“ ku
üts tähtsä motivaator kaonu’.
Parhillatsit seto latsi saa mu
arvatõh õks opada’ tuu, kinkõl
umal tämbätsidõ latsiga’ kuuh
kasumisõ kogõmus. Põlvkunna
mõistminõ ja õgapääväne man
olõminõ om höste tähtsä.
Olõt no’, aastagal 2019
viie aastaga jago küdsep ja
targõp ku aastagal 2014, ku
sinno ülebsootskas valiti.
Kuvvamuudu hindat, mia oll
toonadsõ tüüaastaga kõgõ
suurõp õnnõstuminõ? Ku
no’ vahtsõst kandideerisi’
(olõt tuu teema raamaduh
ilostõ õhku jätnü’), kas ja
midä sa teesi’ tõisildõ?
Tuul aastagal ja aol ja tuuh
kontekstih läts kõik nii, kuis
oll vaia minnä’, ja läts höste!
Ku tulõ vahtsõnõ võimalus,
sis omma’ Setomaal jo järg
mätse’ välläkutsõ’, midä vaia
lahenda’ ja kindlahe vahtsõl
moodul. Mu eriala, kommuni
katsioon, om muidogi’ sääne,
mia om tämbätseh ilmah võt
mõtähtsüsega’ ja tuu kasus.
Eiski’ inämbüs sõtu omma’ no’
kommunikatsioonisõa’.
Midä sa arvat, kunas sa
vahtsõlt paku pääle astut?
Sis, ku Setomaal om jal’ vaia
mu tiidmisi ja kogõmuisi üleb
sootskast kõgõ inäp. Otsu
sõ, kiä saa ülebsootskas, tege
Setomaa rahvas ja Peko.
Annelaga’ kõnõl
raamadu toimõtaja

KÜLVIGU HELEN

Kuningriigi latsipääväl esitledäs setokeelidse latsiaokirä Täheke vahtsõt nummõrd
Seto Kuningriigi
latsipääväl, 2. augustil
esitledäs timahavatsõ
aastaga setokeelist
latsiaokirja Täheke.
LAANEOTSA ANNELA
Aokiri om valmis saanu Tähe
kese päätoimõtaja Martsoni
Ilona, toimõtaja Hindrikuse
Kadri, Talina Seto Latsi Koo
li, Setomaa kuulõ ja sootskidõ
Laaneotsa Annela ja Sarvõ Õiõ
ütitse ettevõtmisõna.
Setokeelidse Tähekese ede
kaasõ om joonstanu Võõpso

küläst peri Raua Jane, aokiräst
löüd juttõ sootska Sarvõ Õiõlt,
Kivirähä Andrusõlt, innitsit
juttõ. Loomuligult om Tähe
keseh seto latsi umalooming
nii Setomaa koolõst ku Seto
Latsi Koolist Talinast.
Ku eelmine aastak Seto Lat
si Kooli latsõ’ Talinast õnnõ
joonsti’, sis śoo aastak om
joba paar näide kirotõt luku ka
aokiräh, nii õt arõng om olnu
silmäga nätä’. Hüä panus om
ka Miktämäe kooli latsilt Seto
maalt. Säält tulle õkva nii pal
l´o juttõ, õt kõik õs mahu’ eiski
latsi loomingu lehekülgilõ ar’.
Jüriöö Vello tege Miktämäel
õks latsiga höste kuuhtüüd.

Aokiräh om ka nuputamist,
meisterdüsoppust, a ka koka
nulk. Ka lövvät aokiräst Kauk
si Ülle kirotõt näidendi ja saat
meisterdädä’ näpunuku, min
kaga śood näidendit sis kas
umah koolih, klassih vai lat
siaiah mängi’. Loodami väega,
õt seto latsõ’ saava’ siist aoki
räst põnõvat lugõmist ja indu
järgmitsel aastagal jälki ka
kuuhtüüd tetä’ – joonstada’ ja
kirotada’ aokirä jaost.
Timahavanõ Täheke om
järekõrrah tõõnõ, maailma
edimäne setokeeline latsiao
kiri Täheke tull´ vällä mine
vä aastaga Seto Kuning
riigi pääväst. Loodami, õt

Rahvakultuuri Keskus tugõ ka
järgmine aastak ja saami ka
järgmitse numbri tetä’.
Tennämi väega kõiki, eishe
ränis kogo Tähekese toimõtust
hüä kuuhtüü iist.
Kõik Setomaa kuulõ algklas
sidõ latsõ’, Seto Latsi Kooli lat
sõ’ ja kultuuriklubi Setoluu’
latsõ’ saava’ aokirä sügüse
hindäle kingtüsest. Niisamatõ
saadõtas Täheke õgalõ Seto
maa latsiaialõ ja raamaduko
golõ. A kiä taht mitund aokirja
vai muido hindäle śood aokir
ja, sis nii Seto Kuningriigi lat
sipääväl ku Seto Kuningriigi
pääväl saat aokirä hindäle ka
soetada’.
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Seto Kuningriigi võistluisi kõrd
1. Sõnolisõ võistlus

ülesnõstõt kraam, õt sõiralõ om Eesti riigi puult
ja mi hüäskitmisel tettü taotlus Euroopast
tunnusmärgi saamisõs. Tuu tähendäs, õt mi piä
hoitma umma sõira väiga avvu seeh, tegemä
sõira nii, õt ta väärisi’ mi umma ja külälistõ
kitmist.
Sõir:
■ piät olõma ilosa värmiga – hellekõllatsõst
kooni kõllatsõni, ku’ uma’ kanamuna’ seeh
omma’;
■ piät olõma tihtsä olõmisõga, midä om hüä
lõigada’;
■ piät olõma hüä lõhnaga;
■ piät olõma hindäl tettü;
■ piät olõma tettü nii, õt pernaane saa eis’
tegemisõst kõigilõ kõnõlda’ ja vajadusõl tõisi
opada’;
■ sõira seeh või olla’ küümnit, mia om
vanaaolitsõ sõira tunnus.
Sõira või tetä’ ka muul viisil ja sinnä’ sisse
panda’ muud kraami, sis saa sõir vahtsõtmuudu
tegemisõ võistlusõl olla’.

Timahava om Seto Kuningriigih jalki sõnolistõ
võistlus! Õks tuu jaost, õt nuu’ naase’ ja mehe’,
kiä mõistva’ seto laulu tetä’, saanu’ hindä vahtsit
laula üteh kooriga ette kanda’.
Kolm laulu teemat om:
■ Seto lauluimä / seto lauluimä’;
■ Seto kerik / kerigu’;
■ Setomaa mõts.
Üts naist om teema, minkast kuningriigi
võistlusõl laulda’ tulõ. Kuningriigipääväl tõmbas
ülembsootśka kõigi nätteh kolmõst teemast
vällä üte – tuu om timahavadsõ sõnolisõ
võistlusõ teema. Võistlõma oodami kõiki naisi ja
miihi, kiä mõistva’ seto laulu tetä’.
Sõnolistõ võistlus om seto leelo võistlus,
hinnatas laulu, miä om ette ant teema perrä
tettü vanna muudu seto laul (salmikõisi, riimilist
laulu ja pille siiä’ võistlusõlõ oodõta-ai).
■ Laul piät olõma ette ant teema perrä.
■ Paprõ päält maaha laulda’ tohi-i.
■ Laul tohi-i olla’ pikep ku 5 minotit.
■ Sõnolistõ võistlus olõ-i koorõ võistlus, tuu
tähendäs, õt hinnata-ai koori, a sõnolisõ laulu
ja sõnno. Muidoki om tähtsä, õt sõnolinõ
laulnu nii, õt kooril kerge perrä olnu üldä’.
Ütest koorist või võistlõma tulla’ mitmit
sõnolisi!
Päävedosnik: Kalkuni Andreas,
andreas@folklore.ee

2. Pillimiihi võistlus
Võistlusõl sorditas vällä üts kuninga pillimiis.
Mängi’ võit:
■ libliklõõtsa, Teppo tüüpi lõõtsa, karmoškat;
■ kiigat;
■ (seto helühannaga’) kannõlt.
Midä kaetas ja kullõldas välläsortmisõ man:
■ tulõ mängi’ üts seto kargus ni’ üts lugu, midä
mängitäs Setomaal;
■ pillimäng õkva kisk tandsma;
■ pilliperrä om hüä ja kerge seto muudu tandsi’
ja lugu om mängit kimmä taktiga’;
■ pillimiis piät tiidmä, mäntsest nulgast lugu
peri om vai kinka/minka perrä tä om tuu ar’
opnu’.
Hindamistargol om õigus jättä’ avvuhind vällä
andmalda’, ku olõ-õi śood kõrda täüdet.
Päävedosnik: Kadarpiku Tiina,
varska.muusikakool@setomaa.ee

3. Naisi näpotüü võistlus
Teema: Lina präätäminõ vokiga
Valitas vällä kotusõpääl uma vokiga 20 minotit
präätämisõ tulõmusõna paremb tüü tegija.
Hinnatas, ku kõrdapite om lang tettü.
Kõgõ paremp lina präätäja:
■ mõist vokiga tüütädä’;
■ mõist tetä’ ilosat, peeńokõist, ütelist langa;
■ jõud 20 minoti joosul parra jupi kvaliteetset
langa valms tetä’.

Ku om veidebä ku kats võistlõjat, sis
hindamist tulõ-õi. Hindamistargol om õigus
jättä’ avvuhind vällä andmalda’, ku olõ-õi
tingimuisi täüdet. Tüüd kaesõ’ ja hindasõ’
aśatundja’, kinka kuts kokko Seto Käsitüü Kogo.
Langa’ pandas kaemisõst vällä ja kõik saava’
nuid peräst kaia’.
Päävedosnik: Kala Ingrit, 56200057,
kogo@setomaa.ee

4. Kargusõkargaja,
kasatskilüüjä võistlus
Valitas illos, tark ja kõrralinõ seto esindäjä.
Kõgõ parep kargusõkargaja ja kasatskilüüjä:
■ mõist seto muudu tandsi’;
■ om seto muudu olõkiga’ ja kihähoitmisõga’;
■ mõist hinnäst pillimehe muusiga perrä säädä’
ja tandsi’;
■ tands hindäle vai kuuh tandsmisõ jaos,
tandsi-i kaejidõ jaos nii ku etendüseh.
Ku om veidebä ku kats võistlõjat, sis hindamist
tulõ-õi. Hindamistargol om õigus jättä’ avvuhind
vällä andmalda’, ku olõ-õi tingimuisi täüdet.

5. Süüke ja juukõ võistlus
SÕIR ku’ mi paigah käsitsi tettü ja suurõ
avvu seeh peetü süük om viimätsel aol nii

LEIB om kullanõ pala, minkalõ anti suud,
ku käärokõnõ maaha sattõ. Vannamuudu
leevätegemise man piät kaema, õt määne tettü
leib om.
Leib:
■ piät olõma tettü Setomaal kasvatõt kraamist;
■ piät olõma vannamuudu tettü;
■ piät olõma hüä maigu ja lõhnaga;
■ piät olõma ilosa näoga;
■ piät olõma päält ille ja paksu koorõga
paasileib.
PIIRAK. Setomaal om vanast aost tettü mitot
muudu piirakit. Om tettü päält vallalitsi, a om
tettü ka käkidü’ piiraku’, mis omma’ sis sääntse’,
koh sisse pant pala vällä õi paistu’. Innevanastõ
panti piirakidõ sisse kalla, kapstit, põrknit ja
muud kraami, mia aiah, puu otsah vai järveh
kasvi ja oll´. Tuuperäst piäsi’ mi kõik võtma niti,
õt kuningriiki toomõ’ ja teeme’ vannamuudu
piirakit. Piirak või olla’ rüä- vai nisujauhast, vai
seätü jauhast.
Piirak:
■ piät olõma pakso põhjaga;
■ pääl vai seeh piät olõma Setomaal kasvatõt
kraam;
■ piät olõma ilosa näoga;
■ piät olõma säänestmuudu tettü, õt pernaane
saa seletädä’, kuimuudu tä piiragu tekk.
Söögikraami tingimusõ’ om kirjeldänü MTÜ Seto
Küük.
HANŚA, OL’, TAAR ja VERREV VIIN
Setomaal paktas umatettü kraami õks
nõnnopite. Tuuperäst piät joogi’, miä kuningriigi
võistlusõlõ rahvalõ maitsmisõst tuvvas, olõma
hüä maiguga, vannamuudu ja kõrdapite tettü’.
Kõrralinõ hanśa piät õks vana viisi perrä
olõma mito kõrda läbi aet ja tohi-i olla’ vähämb
ku 45 kraati kangõ. Õigõ hanśa om rüäst tettü

ja väega avvu seeh omma’ nuu’ meistre’, kiä
viil eis’ ka rükä kasvatasõ’. Vannamuudu tettü
hanśa om klaar ja ilma värvildä ni hüä lõhnaga,
minkaperrä saat õkva üldä’, õt kraam om paslik
ja õigõ. Hüvvä hanśat piät vällänägemise
perrä jo tahtma ja maigo perrä hüäst kitmä.
Vastavõtja piät kõrraga är’ maitsma hanśa ni
ütlemä tuujalõ, kas juuk lätt Seto Kuningriigi
meistri võistusõlõ vai jääs rahvalõ maitsa’.
Taar olõ-õi kali. Innevanastõ tetti õgah taloh
ummamuudu taari. Taar om leevä vai leevä
koorikidõ vai muud muudu jauhhõlõ pääle
pantu vii hapnõmisõ perrä saadu hapu juuk.
Taar piät olõma ilosa värmi ja hüä lõhnaga,
tegijä piät är’ seletämä taari tegemisõ. Taar piät
olõma kõrralitsõlt aigupite är’ hapanu ja piät
olõma juujalõ meeleline.
Võistlõmma tuud kraami iist mastas rahha:
■ sõir 10 €/kg;
■ piirak 8 €/kg;
■ leib 4 €/kg;
■ hanśa 8 €/l;
■ ol’ 2 €/l;
■ taar 2 €/l;
■ verrev viin 5 €/l.
Kraami piät olõma:
■ sõira 2 kg;
■ piirakut 2 kg;
■ leibä (vannamuudu) 2 kg;
■ hanśat 1 liitri
(teräviläst vai linnasõst tett ja üle 50 kraadi);
■ olt 2 liitrit;
■ taari 2 liitrit;
■ verevät viina 2 liitrit.
Kraami või tuvva’ ka’ inäbä ja sis tuu pandas
kuningalavva pääle kostis.
Kraamõ vastavõtminõ kell 10–12.
Hindaja’ (söögi- ja joogimaitsja’) andva’ uma
helü, a tuu iist tulõ massa’: sõir 4 €, piirak 3 €,
leib 2 €, hanśa 6 €, taar 2 €, ol’ 3 € ja verrev viin
4 €.
Kõkõ inäbä helli saanu’ söögi- ja joogitegijä’
omma’ rahva lemmiku’. Śooaastagatsõ’ sõira-,
leevä-, hanśa-, ollõ- ja taarimeistri’ sortva’ vällä
seto söögi ja joogi aśatundja’. Piiragu- ja verevä
viina meistri selgus rahva helüde perrä.
Juukõ ja süüke pruumminõ lõpõs, ku üte
inemisõ tuud kraam saa otsa.
Perräjäänü’ joogi’ ja söögi’ läävä’ kuningalauda kostis.

6. Vägümehe välläsortminõ
Setomaa kõgõ kõvõba mehe välläsortmisõ man
kaetas joudu, kindlat kätt ja terävät nutti.
Kihäkaal om õnnõ üts ja piä-äi olõma
Setomaa juurõ’, om vaia julgõt päälenakkamist.
Kõgõst kõnõldas täpsebält võistlõmisõ man.
Kõgõ kõvõba vägümehe jaost olõ-õi tähtsä’
punkti’, tä om tõisist üle, ku om õigõl aol õigõh
kotusõh – kuningriigipääväl Küllätüväh.

Sõsarõ laul´ Seurasaarih
NASSARI ELVI
Jaanipäiv om soomlaisilõ suur
liikuv pühä, ku sõidõtas jär
veveeritsihe
suvõmajakõis
tõsse, suurõ’ liina’ jäävä’ rah
vast tühäst, asutusõ’, poodi’ ni
muuseumi’ omma’ mito päi
vä kinni. Seurasaari Vabaõhu
muuseumih peetäs sis suur ja
kirivä programmiga rahvapido
Juhannusvalkea, kohe meidki
laulma-tandsma kutsti.
Sõidimi Finlandia-laivaga,
kokko 8 leelonaist ja pillimiis,
21. juuni päälelõõnal Helsingi
he. Sõitja’ olli’ Elvi (vedosnik),
Olli (killõ), Maie, Helga, Pille,
Ene, Margit, Mari-Lii ja Lau
ri. Pääle lühkokõist puhkust
hotellih ja rõivihe-ehtihe sääd
mist sõidimi õkva Seurasaardõ,

koh meil oll´ vastah muuseumi
programmijuht Maari Kall
berg. Teimi laval helüpruumi,
pääle tuud kutsti õdagusöögi
lõ. Kavah olli’ meil jaanilau
lu’, kaŕalaulu’ ni tõõsõ’ suvõ
ga köüdedü’: käolaul, tammõ
kõsõ laul, vihtamineku laul,
mito tandsulaulu ja tandsu.
Edimält tull´ meil üles astu’
10-minotilisõ kavaga suu
rõ peoplatsi pääl, peräst laul
ta’-tandsi’ puul tunni muuse
umi vanah palvõmajah, Iisal
mi pappilah. Lühkokõsõ kava
sisse maha-s pall´o. Veiga uhkõ
tunnõh oll´ laulta’-tandsi’ mit
mõlõ tuhandõlõ päältkaeja
lõ. Ka pappila-tarõ tull´ otsani
rahvast täüs, õhust jäi puu
du nii meil ku näil. Nuuri oll´
pall´o, mõnõ’ eestläseki’ olli’.
Lämmi oll´ tarõ, vil lämmämb

kullõjidõ teno! Teimi üteh pil
ti, aimi juttu, umalt puult sai
ma soomõ kiiltki kõnõlda’.
Osa suumlaisi olõ-s seto rõivih
inemiisi inne nännü, kõnõlõ
malda kõlladsõ rassi muuse
umivõõrist – õga kõrrakõsõ ao
takast taheti üteh pilti tetä’,
kõnõlda’.
Meid oll´ kullõma tulnu ka
rahvusvahelitsõ volkloorilii
kumisõ suur tegijä Korhonõ
ni Riitta uma kaasa Hukkane
ni Timoga, mõlõmba’ uurva’/
oppasõ’ ka rahvapillimängu.
Timo om ka kunstpildstäjä,
tekḱ ka meist mito pilti. Tõõsõl
pääväl kävemi näidega ümbre
parlamendihuunõ, kaiõmi 50
aastat tagasi kaljukivvi raot
moodulist
Temppelikirkkot.
Sääl oll´ paprõkõisi pääl võt
ta’ õgah keeleh jumalasõnna,

Kutsminõ
Petseremaa
suvõülikuuli

Seurasaari muuseumih.
ka eesti keeleh. Pääle prasśai
tamist läts sõit Länsisatamahe. Suur laiv oll´ täüs suumlai
si, pall´o oll´ kodomaalõ jaani
pääväle sõitvit eestläisi. Olli
mi uhkõ’, õt saimi seto lau
lu-tandsu tutvusta’ üle ilma
kokko tulnu’ inemiisilõ seto
leelo
UNESCO-perimüsse

Hukkaneni Timo pilt

kandmisõ 10. aastapääväl. Mi
naase’ saiõ’ kaia’, kuis peetäs
jaanipäivä hõimurahva man.
Sõit läts kõrda, tennämi
tugiraha iist Eesti Kultuurka
pitali, aśaajamisõ abi iist Luk
ka Enet ja Salmari Margitit.
Tennämi Soomõ sõpru Maarit,
Riittat ni Timot.

Kõik olõt oodõt 3. augustil
kell 12 Seto Kunigriigipääväl
Küllätüvä küläh Petseremaa
Suvõülikooli telki. Suvõülikoo
li teema om Eesti Vabadussõda
Petseremaal ja tuu maakunna
jago Eesti riigikaitsõh. Kõnõl
das ka Petseremaaga’ köüdet
Eesti Vabadusõ R
isti kava
lerest ja soomõpoisast. Om
rahakogominõ Verskahe Pet
seremaa Vabadussamba pand
misõ jaost. Telgist saat Petsere
maakunna lavvalippa.
Täpsebält
võit
mano
küüsüdä’: Osvald Sasko (56
720 542) ja Aldo Kals (56 908
945, Aldo.Kals2@gmail.com),
Tartu Rahu Põlistamise Seltsi
liikmõ’ ja Petseremaa Suvõüli
kooli kõrraldaja’.
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Kostipäiv – jo säitsmendät kõrda!
Pilotõt lavvaräti’, põllulilli’
vaasih ja moro suminat
täüs. Sahvri ja külmkaaba’
tävve’ hüvvä ja parebat
kraami. Säntse’ omma’
hummogu’ kostipäävä
kohvkih. Śool aastagal
jo säitsmendät kõrda.
Mi kutsu sinnu
17.–18. augustil kohvkihe
küllä vai ütidsehe
miiskunda toimõndama.
Mi kostida söögimaitsjit
lähebält ja kavvõbalt!

Kostipäävä
söögikotussõ’
■ PEREPETŠI PIÄTÜS,

PÄRNOJA ÜLLE
Kostipääväl om 14 kohvkut,
näist kol’ edimäist kõrda. Huv
tav, õt nuu’ kõik omma’ Seto
maa vallah. Edimält oll huvilisi
inäbä, a nii ku innebidigi’ om
juhtunu’, mõnõ’ ütli’ ar’.
Õga keväjä tegevä’ seto söö
gihuvilisõ’ tsõõri huvtavvihe
söögikotussihe. Śool aastagal
Hiiumaalõ. Kärdla kohvkidõ
päävä’ olli’ Eestih edimäne, kiä
säntse üritüsega’ alost. Näil
om augustih 13. kõrd kohvkit
tetä’. No’ om Kärdla sündmü
sest saanu’ Hiiumaa kohvkidõ
päävä’ ja üritüs kasunu’ nelä
päävä pääle. Ku mi 2013. a kos
tipääväga’ pääle naksi, sis hiid
lasõ’ käve’ meid kooltamah.
Edimäne arotaminõ kohv
kidõga’ oll mai edeotsah Ina
ra Vanavalgõ kohvitarõh. Tuu
gi’ kotus om kostipäivilt rah
valõ tutvas saanu’. Mi kulssi
ütstõõsõ mõttit ja panni pai
ka śoo aastaga plaani. Köögih
vormõ õga pernaane küpseti
ses kohvku tunnusmärgi. Oll
lõpus kohetusõga’ mängi’ ja
mõtõlda’, määne võisi’ tä olla’
pääle ahost vällätulõkit.
Śool keväjäl mi arodi Veer
oja Edaga’ perändsöögi teemal.
Tuu kõnõlõminõ näüdäs, ku
tähtsä om arotelul eis’ kohal

Piitrepääväl
Piitrel
küläh

Kriisa talo kostikotus.
olla’. Tutvustavat materjali või
perästpoolõ vahtsõst lukõ’, a
kõnõldõh sünnüse’ huvtava’
lahendusõ’ ja mõttõ’, midä õga
tegijä hindä jaost saa kasuta’.
Säntse’ aśa’ saa-ai kunagi’ kirja.
Mi kõnõli perändsöögist
seto ateljee-galeriih. Kohvik
ObiNizza om olnu’ õgal kosti
pääväl. A śool aastagal tõist
muudu – ObiNizza kuts meid
üülokaali. Puulpühä om vallalõ
õnnõ kunstisaal ja kohvk üteh
programmiga’ nakas pääle kell
19.00 ja om vallalõ pühäpää
vä hummoguni’ (kooni’ 5.00).
Kavah om erinevvi etteastit.
Programm säetäs kokko paar

Jummal avita! (Pashengod!)

Piitrepäiv om suvõpühä,
koh om kokko
sulandunu mi hõimõ
rahvidõ perimüs
ja midägi ka kristlusõst.
KAUKSI ÜLLE
Soomõ-ugri rahvist om inäm
büs tugõva umausu ilma
kaemisõga. Näide kombõ’ kün
nüse’ kavvõndõhe aigu. Hõi
muvelju maridõ riigih om mari
usk kogoni riigiusk. Ka udmur
di kombit täüdetäs śoonimaa
ni. Piitrepäävä kirmast peetäs

Peeter Rjabov pühä palvõkündle man.

Virro Kerli pilt

päivä inne üritüst. Kindlahe mi
panõ tuu ka’ kohvku tutvustu
sõ mano veebih.
Mi olõ õgal aastagal kohvkidõga’ arotanu’ söögihügiee
ni teemat. Eestih olõ-õi üte
pääväkohvkidõl väiga’ k
õvvu
nõudmisi, a tuu või muutuda’,
ku kohki’ midägi’ halba juhtus.
Ka’ śool aastagal käve mee
le kõnõlõmah Toidu
aamõdist
jo tutva Tamme Tiiu. Tä kitt
pernaisi, õt nä tundva’ ja tiid
vä’ söögihügieeni. Tuu
peräst
kõnõldi veidebä hügieeni
põhitõdõdõst, inäp oll 
juttu
teisaldatavast ja ajutisõst
söögi
pakjast. Ku pias olõma

Riitsaarõ Evari pildi’

Uusvada küläh, Karulah, Võro
maal peetäs pito ja küdsetäs
maa-ahoh lammast.
Mii’ Riitsaarõ Evariga käve
mi śoovoori küläh hõimurah
va ersadõ man. Ersasit-mokša
sit nimetäs Vinnemaa ütitse
nimega mordva, minga rahva
kõsõ’ eis’ nõuh olõ-i.
13. juulil toimus jo 2001.
aastast pääle Ersamaal suur
Rasken Ozks ehk Rahva Pal
vus. Paik om valitu aoluulid
sõ lahinguvälä pääl, koh ersa’
lei’ tagasi türgi eelläisi ja vinne
vägesit.
Palvus om tśuut sääne ku
mi Seto Kuningriik. Üts tuu

Inara vanavalgõ kohvitarõ
Miktämäel*
■ KÕRTSITARÕ,
Niitsikul*
■ MAAGÕKÕSÕ MAITSÕ’,
Saaboldah*
■ KRIISA TALO KOSTIKOTUS,
Litvinah*
■ KITKUT SÕTKUT,
Saatse muusiumih
■ RÜÄHÜÄ,
Iti leeväküük Obinitsah*
■ OBINIZZA ÜÜLOKAAL,
Seto ateljee-galerii
Obinitsah
■ HELMEKAALA’ AEDUH,
Tääglovah
■ RIKKA IVVANI MAN,
Küllätüväh
■ OSTROVAORO
PERVEPÄÄLNE,
Ostrovah
■ KIRSI TALO KOHVITARÕ,
Meremäel*
■ PIIRI VEEREH, Vinskih
■ KIVITII, Määsil
■ ANZELIKA MAHETALO,
Pruntovah*
Tärniga’ märgit omma’ vallalõ
katõl pääväl, puulpühä
ja pühäpäävä, tõõsõ’ omma’
vallalõ õnnõ puulpühä.

Kokkosaamisõl Rikka 
Ivvani
taloh mi kõnõli ka’ ütisturun
dusõst. Kostipäävä kõgõ täht
säp turunduskanal om Face
book. Ku mi taha külälisi kos
tipääväle meeltä’, sis jaga
gõ’ üritüse infot (FB üritüs:
Seto kostipäiv 2019), selle
õt kostipäivä nii pall´o tiidäs,
ku pall´o mi timäst ütehkuuh
tiidä’ anna. Meil olõ-õi suuri
turundusrahhu reklaami jaost
ütelgi’ aastagal olnu’. Niisis,

Setomaa rahvas, lööge’ turun
dusõh üteh!
Kostipäävä info lövvät ka’
śool aastagal Setomaa turismi
veebih www.visitsetomaa.ee.
Facebookih mi tutvusta kohv
kit üritüse lehel, Seto köögi
lehel ja Visit Setomaa lehel.
Üritüse lehele nakasõ’ kohvku’
eis’ postituisi pandma. Nii mi
paistu kavvõbahe ja olõ kõik
aig pildih.
Mitmõ’ inemisõ’ omma’
tunstanu’, õt nä mõtlõsõ’ kos
tipääväl kohvkuga’ osalõ
mist, a tooni’ olõ-õi viil joud
nu’. Ku ka’ sa’ säänestmuu
du mõtlõt, sis alostusõs mine’

vabatahtligus mõnõ kohvku
mano. Saat huvtava kogõmu
sõ, midä säntse kohvku tege
minõ tähendäs.
Om umajago planiirmist,
nuputamist ja söögitegemist,
a om ka’ hulga hüvvi tun
dit, vahtsit tiidmisi ja tutvui
si. Kõgõ tähtsäp om toimõta’
rõõmuga’. Muidogi’ omma’ ka’
laeba’ tsihi’ – mi arõnda söögi
valdkunda, näütä Seto Külä
vüüd ja maaelo tegemisi.
A hüämiil ütehkuuh tegemi
sõst om õga kohvku jaos kõgõ
tähtsäp! Tuu tund õga külälinõ
ar’ ja sis om ka’ timäl Setomaal
hüä olla’.

ellokutsjit, ersa rahva juht
kadonu Vladimir Romaškin
(Jovlan Olo) käve 2001. aas
tal mi kuningriigih Luhamaal
ja võtsõ säält osa ideest. Siski
erines Rahva Palvus Kuning
riigist mitmõl moodul.
Kõik, kiä’ tulõva’ Rahva Pal
vusõlõ, toova’ üteh uma kodo
mant mulda. Eelmistõ palvus
tõ mullast kerkünü kingokõsõ
pääl om ilmadu suur künnel.
Tuu pandas palama rahva valit
vanõmba teretüssõnno saatõl.
Üteldäs palvit ersa rahva kest
misõ hüäs. Üts iistpalvõtaja
oll´ ka kiränik ja rahva iist sais
ja Maris Kemal.
Nüüd astusõ’ mäe pääle ersa
rahva kangõlasõ’, kiä’ omma’
hukka saanu’ uma rahva iist
saismisõl. Näütüses musti
nõ väejuht Tjustja, Azor, Pur
gaz, niisamatõ tiadlasõ’, ersa
kiräkeele luuja, kiräniku’.
Inämbüst mängvä’ näütle
jä’, Jovlan Olo iist astus üles
timä poig Andrei, kiä jakkas
timä ansambli Toorama tüüd.
Toorama laul mitmõ lava pääl.
Peräst kangõlaisi ilmumist
künnetäs ehit hobõsõga süm
boolnõ virges ümbre kingo ja
inemisõ’ pandva’ uma mulla
kingolõ, õt ersadõ vägi kasusi’.
Nüüd võtva’ kõik kässist kin
ni ja tandstas niinimetet ussi
tandsu kõõ suurõ platsi pääl.

Kah́os õi olõ’ ersa rahva
suurpalvus kõigilõ 
miiltpite.
Kohalõ tull´ ka üts õigõ
usu
papp, kiä oll´ sällülde maah
ja pillõ kurje sõnnu paganidõ
poolõ. Võimu esindäjä’ surbi’
lavalt kõrvalõ vanõmbidõ kogo
liikmõ’ ja külälisõ’, kiä’ manid
si’ rahvast hindäs jäämä ja ersa
kiilt inämbä kõnõlõma. Ka
Tooramal õs lasta’ pitä’ tun
niaolist kontserti, lubati õnnõ
nelli laulu laulda’.
Küllä oll´ tulnu maridõ,
udmurtõ, baškiiridõ, isuridõ
ja eestläste delegatsioon. Vii
mädse’ tulli’ õkva laulupidolt
ja lauliva’ tervitüses ka laulu
peo laulõ. Tervitüssõna’ ütel´
rahvalõ ka sootska Riitsaarõ
Evar. Palvõ hõimurahvidõ ja
ersa rahva kestmisõ iist tekḱ
ka kohal olnu maridõ kart
(iistpallõja, umausu rituaalõ
läbiviijä).
Suurõ palava rahvuskündle
vaha juusḱ külgi pite alla nigu
Peko kujolgi. Inemisõ’ käve’
tollõst vaimust osa saamah.
Toetõdi künneld vasta, pilds
tedi kündle ja rahvajuhtõga
kuuh vai umaette.
Tuud kaieh ja tundõh oll´
viil inämb kah́o, õt Krooni
kogo om loobunu vaehtõpääl
olnu ilosast kombõst, õt võim
lätt ütelt sootskalt üle Peko
kujo iih, kinkõl kündle’ pääh

palasõ’. Ilma toolda kaotas
Kuningriik osa umast väest ja
pühädüsest.
Pääle rahvapalvust lätsimi
tagasi Podlesnoje Tavla kül
lä. Säälsidõ puukujodõ meist
ridõga olõmi kuuhtüüd tennü
jo mitukümmend aastat. Ka
Obinitsah om näide tett kujo
sit lipuväläkul, Kunstizaalih ja
Taarka Tarõ iih.
Peeter (Pjotr) Rjabov kuuh
ummi velju ja pujaga om üte
ersa puukujodõ valmstajidõ
ühendüse iistvõtja. Pjotr Rja
bov kõrraldas Taula küläh
muuseumi Etno Kudo tüüd.
Muuseum om tettü majakõstõ,
minkõ Jovlan Olo ostsõ Tau
la küllä ja koh tä käve luuma
ni joudu kogoma. Nüüd om
majah muuseum ja moro pääl
kujodõ park. Sääl omma’ ka
Raali Aini ja Riitsaarõ Evari
valmstõt kujo’.
Laulimi külälisiga, nautsõ
mi kohaligõ ersa naisi laulu.
Ollimi üü üleväl, ostimi kuju
ridõ tugõmisõs kaŕa hobõs
sit ja mõnõ tsia ni õkva pää
le kodojoudmist teimi kogotu
ersa puunikõrduisist Kunsti
zaali näütüse „Midägi miihhi
le“. Tulgõ’ osa saama!
Ku vidä, tulõ Seto Kuningrii
gi üts aukonsulidõst Pjotr Rja
bov uma vele Aleksandriga ka
Seto Kuningriiki.

huvvi söögipakmisõga’ tegel
dä’ kas umah kotoh vai laadol.

Jagagõ’ infot!
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Setomaa valla sündmüse’
■ 1.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“

Pino Jüri.

Blaadi Tiidu pilt

Pino perre mälestüses
SARVÕ ÕIÕ
Viimädse kuuga’ om hulga
hüvvämiilt tegevät ja ka’ kur
valist olnu’. Kurvalinõ mõtõh
anna-ai kergelt perrä, õks
mõtõh juusk aoh tagasi tuu
pääle. A hüä om lihtsahe hüä.
Sagõhõhe hüvvä om tiidä’, tä
om plaanih, timmä oodõtas, a
kurvalinõ tulõ äkitsi ja tä tege
hingele hallu.
Koolukõnõ om liisnalt möl
länü’ ja veenü’ mi mant ar’
mitmit lähebit ja kavvõlit
sõbit inõmisi. Õga hummo
gu heränedeh tulõtas Pino
Jüri (03.07.1970 – 23.06.2019)
hinnäst miilde. Mille? A vaest
läbi timä vaia miilde tulõta’
terveht Pino pereht ja sis ka’
Vabarna ummi, õt kiä om kuv
vamuudu sugulanõ, kuis näide
elokõsõ’ omma’ lännü’.
Õgas perrenimi olõ-õi täht
sä, tähtsä om, kiä’ nä omma’
olnu’. Ku nä elli’, sis olli’ läh
kolt sugulasõ’, kiä’ no’ omma’
sääl kohki’ õks olõmah, tulõta
sõ’ hinnäst miilde. Jüriga’ vii
mäne arotaminõ ollegi’ timä
vanaimä Iŕo ja sis tä tśuut
kirot hindästki’. Imä 
Nasta
(01.07.1934 – 15.12.2017)
ja tädi Veera (26.06.1925 –
29.06.2015) tulli’ ka’ jutust.
Ma pia Veerat hindä oppajast,
õt kuvvamuudu mõista’ kullõl
da’ linte päält laula ja nuid kir
ja panda’. Meil om kuuh mit
mit kilomeetrit linte kullõld.
Mul om Veera koolitus, ma olõ
tenolik ja kanna tuud hindäh
edesi.
Nasta olõs śoo aastaga 1.
juulil saanu’ 85, a tä jovva-as
tuud paari aastakka mi siäh ar’
ellä’, koolukõnõ tull inne küllä.
Nasta oll eloaig olnu’ aokirä
nik ja kirotanu’ ka’ mitmit raa
matit: „Minu aeg ja selle lugu“
(2015), „Trepikoda“ (2014),
„See päev ja teine: muretsusi
ja mõtteid“ (2012), „Seal, kus
rukkiväli“ (2011), „Nüüdsama“
(2010), „Siinsamas“ (2005),

Õnnitlõmi till´okõisi
vallakodanikkõ!
Karl Mets
Oskar Linnus

„Suvekurbus“ (2003), „Vaikne
on“ (2000), „Oo aegu ajaloo
lisi ...“ (1989), „Kopliperasoos
on rahapada“ (1989), „Kõrvuti
teel“ (1989).
Poloda nulga inõmisõ’ mär
ge’ ja naksi’ vasta k
 eväjät kõr
raldamma, õt 
Usinitsa 
küllä,
koh om Pino pereh elänü’,
panda’ Nastalõ plaat. 
Nasta
poig Jüri pidänü’ 3. j
uulil
saama 49, a läts tõisildõ,
hoops tuul pääväl oll timäga’
jumalagajätminõ.
Nasta avvustaminõ ja kõõ
perre miildetulõtamisõ päiv
oll 4. juuli. Usinitsa külä tśas
sona mano korju hulga inõmi
si. Nõstõti üles külä uma lipp
ja laulõti seto hümni. Hainsoo
Minna laul täpselt säntsidõ
sõnnuga’ laulu, ku oll Nasta
ja näide perre elo. Vaesõlt nä
elli’, maad oll õnnõ põllõsuuru
palakõnõ, latsi oll hulga, kõik
nä korgõlt koolitõdi ja sis lint
si’ kotost vällä uma elo pääle.
Esä Andreas pidi väiko hin
gemälestüspalvõ ja pühits
Nasta
mälestüses
pant
plaadikõsõ.
Setomaa vallavanõp 
Kudre
Raul kõnõl Pino perrest ja
kinke küläle Seto lipu. Ter
vütüssõna’ ütel ka’ Liivago
Imre. Jüriöö Vello kõnõl tśuut
pikebält Nastast, ummi mõt
tit timäst. Ülebsootska Hõrna
Aare tervüt ja kitt külärahvast
ja and avvu kuulsalõ seto naa
selõ Nastalõ ja suuvõ, õt mi
timmä unõhtasi-i. Koolilatsõ’
olli’ kokko säädnü’ setokee
lidse luulõtuisi ria ja sis ilostõ
nuid meele esiti’.
Vanõbidõ inõmisi selts vai
nii ku no’ üldäs – iäkidõ selts,
istut Pinodõ pihlaga. Pihlakas
kasus ja läbi puu jääs meele
kõigilõ mälestüs ütest suurõst
ja kimmäst seto perrest. Puu
igä om pikk ja tä kasus korgõst.
Usinitsa külä inõmisõ’ olli’
tennü’ tsäi-kohvilavva, õt
ütehkuuh kõõ ilmaga’ päiv
kinnitä’. Jumalaperi hingekene
näile kõigilõ ja elo lätt edesi.

Leinämi
✝ Paul Piksööt

Kass kaotsih!
Säpinä-Matsuri kandist om kaotsi
lännü Vasjo – nuur esäne päält
musta karva, alt halli karva kass.
Kassil om kiip 978101081825969.
Löüdjäle vaivatasu 50 eurot.
Kontakt Elin 5212 096,
elinp20@ hotmail.com.

Treski Küünüh.
■ 2.08. kell 12 Väiko-Kuningriik Navikõ küläh.
■ 2.08 kell 20 Ansambli ZETOD vahtsõ albumi „Traadilda’“
salvõstuskontsert ja pido Treski Küünüh.
■ 3.08 kell 12 XXVI Seto Kuningriigipäiv Küllätüvä küläh.
■ 3.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.
■ 4.08 kell 11 Kepikõnni- ja ḱaumismaraton 4. Verskah.
■ 4.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.
■ 6.08 kell 17.30 Setomaa valla kergejoustikuõdak
Verskah.
■ 8.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.
■ 9.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.
■ 10.08 kell 13 Setomaa külli mängo’
Väiko-Rõsna küläh.
■ 13.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.
■ 14.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.
■ 15.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.
■ 17.08 kell 12–20 Kostipäiv Setomaal.
■ 17.08 kell 11 Peipsi suvõmängo’ Verska staadionil.
■ 17.08 kell 12 Miipäiv Verska talomuusiumih.
■ 18.08 kell 11–16 Kostipäiv Setomaal.
■ 18.08 kell 12 Miipäiv Verska talomuusiumih.
■ 18.08–20.08 kell 10 MIIHI LAUL – miihi laulupäävä’
Setomaal.
■ 18.08 kell 17 Keriguaig Obinitsa kerkoh.
■ 19.08 kell 9 Paasapäävä teenstüs Obinitsa kerkoh.
■ 19.08 kell 14 MIIHI LAULU rongḱauk Obinitsah.

■ 19.08 kell 15 MIIHI LAULU galakontsert Obinitsa
seldsimajah.

■ 19.08 kell 20 Paasapäävä kontsert-tandsuõdak Obinitsah.
■ 20.08 kell 12 Jänesepäiv Verska talomuusiumih.
■ 20.08 kell 16 MIIHI LAUL – kontsert Lüübnitsa
seldsimajah.

■ 20.08 kell 16 MIIHI LAUL – kontsert Meremäe vallamaja
saalih.

■ 20.08 kell 16 MIIHI LAUL – kontsert Verska
kultuurikeskusõh.

■ 20.08 kell 19 Kirmas Lepä küläplatsil.
■ 22.08 kell 15 Jutuneläpäiv Saatse muusiumih.
■ 24.08 kell 12 Puutüüpäiv muusiumi restauraatoriga’
Verska talomuusiumih.

■ 24.08 kell 12 Lüübnitsa sibula-ja kalalaat.
■ 24.08 kell 12 Puutüüpäiv muusiumi restauraatoriga’
Verska talomuusiumih.

■ 24.08 kell 20 Treski Küünü suvõhuuao lõpupido
Treski Küünüh.

■ 25.08 kell 12 Lüübnitsa sibula-ja kalalaat.
■ 28.08 kell 17.30 Setomaa valla jalgpallipäiv
Meremäe staadionil.

■ 28.08 Maaŕapäiv Petsere kloostrih ja Radaja festival.
■ 30.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.

■ 31.08 kell 12 Kapstahapataminõ Verska talomuusiumih.
■ 31.08 kell 19 Taarka Perimüstiatri etendüs „Vanahunt“
Treski Küünüh.

■ 31.08 kell 20 Muinastulli üü Lobotkah.
■ 1.09 kell 14 Näütüs „25 aastat alostusõst“
Verska talomuusiumih.

■ 5.09 kell 12 Jutuneläpäiv Saatse muusiumih.
■ 5.09 kell 17 Setomaa orienteerumispääväku’,
5. etapp Kõvõral.

■ 6.09 kell 12 Mõtsasaaduisi päiv Verska talomuusiumih.

SÜNNÜPÄÄVÄ’ AUGUSTIH
Timmo Margus – 58
1. august
Setomaa Liidu vedosnik
Taro Igor – 38
1. august
Seto Kongressi
Vanõmbidõ Kogo liigõh
Sarvõ Ants – 36
1. august
laulumiis
Aida Elenora – 60
3. august
leelonaane
Pedaniku Eino – 63
4. august
kultuuriministeeriumi
rahvakultuurinõunik
Koogi Leili – 61
5. august
leelonaane
Pai Peeter – 50
5. august
Seto Miihi Summa,
Pääväpüürdjä
ja Tuhkwizza
laulu- ja pillimiis,
Meremäe Kooli oppaja
Vahteri Erna – 81
6. august
Ilolisõ leelonaane
Heliste Leida – 72
9. august
söögi- ja joogimeistri,
sõnolinõ, Sorrõseto
leelonaane
Illingu Anne – 67
9. august
Ilolanga leelonaane

Hõrna Aare – 60
9. august
ülembsootska, kultuurivedosnik, Seto Kongressi
Vanõmbidõ Kogo liigõh,
Seto Miihi Summa laulumiis
Pedaja Mirja – 23
9. august
Helmekaala’ leelotütrik
Rahasepa Maria – 69
10. august
Põlva Seto Seldsi kokkokutsja, Ilotsõõri iistvidäjä

Peegli Urmas – 47
18. august
ettevõtja

Setomaa
Vallavalitsus
õnnitlõs:

Rõbkina Siina – 75
19. august
lehelugõja Petsereh

Maria Kuldmäe
Natalie Vaher
Minda Hummal
Veera Saar
Maria Tammik
Anna Saar
Nikolai Puide
Sofia Bogovskaja
Zinaida Kavrina
Raissa Kuzmina
Emmi Saaremets
Paul Mäeste
Nigul Kiho
Liide Puusaar
Leida Saaremets
Maie Ojapalu
Arvo Tirp
Alli Mustimets
Heino Vaherpuu
Nikolai Šubin
Paul Leoste
Viktor Ledjanov
Eha Vanik
Elmar Teresk
Raisa Pokusajeva
Leo Pedastik
Eevi Püssa
Anne Saaremaa
Eevi Vaivere
Heli-Lilli Tammetalu
Natalja Konstantinova
Victor Andrievskiy
Anatoli Ankipov
Sassi Talo
Lembit Pruusapuu
Paul Tammetar
Märt Tintso
Maria Sohranjajeva
Valli Sarapuu
Leo Teppo
Urve Pihla
Vassili Linnumets

Kunsti Tiiu – 61
19. august
muusiumitüütäjä
Leima Laurits – 30
21. august
pillimiis, aokiränik

Tubli Olga – 82
11. august
Sõsarõ leelopargi laulja

Leivo Kairi – 48
25. august
kultuurivedosnik

Laanetu Eevi – 68
11. august
Kuldatsäuga leelonaane

Ziugandi Kaja – 47
26. august
Meremäe-Obinitsa
naiskoori laulja

Kooseri Rein – 57
11. august
Seto Miihi Summa laulumiis,
Hõpõhelme’ ja Meremäe
mehe’ laulumiis, Setomaa
põllumiis
Selarti Anti – 46
11. august
aoluulanõ
Tarrose Rein – 56
14. august
Seto Miihi Summa laulumiis,
Meremäe Kooli oppaja

Pedaja Lii – 57
27. august
Helmekaala’
leelonaane
Ristimäe Raivo – 65
28. august
Põlva Seto Seldsi
vedosnik,
Vel´o’ laulumiis
Toomiku Siiri – 64
28. august
Helmekaala’ leelonaane

Korela Tea – 52
15. august
muusiumitüütäjä

Pärnoja Ülle – 48
30. august
Ilotsõõri leelonaane

Künnapuu Ene – 62
18. august
Helmekaala’ leelonaane

Sarvõ Maaŕa – 35
30. august
leelonaane
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77
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