Priksi Elin:
„Setomaa Turism
käve 25.–27.01 turismimessil Adventure
Leeduh ja 1.–3.02
Balttouril Lätih.“
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Tsopatalo Helju:

Timmo Lembit:

„Vanaimmil ja immil
vaia kiilt opada’, vaia umah
keeleh kõnõlda’. Koolih
saa-ai kiilt höste selges, õks
vaia kotoh kõnõlda’.“
lk 3

„Vanarahvas tiid kõnõlda’, õt
sääl, kohe pini hiitäs magama,
om hüä sängükotus, a kohe
kass hinnäst kerrä tõmbas,
sääl om viisoonõ kotus.“
lk 11

Hind 1 euro
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Välläandmist tugõ Setomaa Kultuuriprogramm

Mi süämeh ja meeleh olgu’

Vahel Setomaa valla leht

100 aastakka tandsõh
TORMI PIRET,
Kultuuriklubi Setoluu’
ja tandsopargi Modus vedosnik

HÕRNA AARE,
ülembsootska

Ei! Ütskõrd hindäperrä olla’
om õga rahva suuv,
ja tuu aig või külh tulla’,
keelä-i tuud ütski huuv!
Ja sääne om lugu ka Eestih
ja sääne om elo kiik:
ütskõrd – ku terveh mõtõh –
ütskõrd om Eesti riik!
Kas vai tuhandõ’ aasta’ mingu’,
sis vaest tuu haigõt joht tii-i,
õt suuri rahvidõ kõrval
saa prii olla’ ka väikene siih.
Juhan Liiv om kirotanu ńoo’
ria’ – kunas, kiä no’ tuud tiid,
aastaganummõrd olõ-i sinnä’
mano pantu. Paprõ pääle om
saanu’ ńoo’ sõna’, ku tä meele
kene käve jo ar’, vaest minevä aastasaa alostusõh. Eesti
Vabariigi vällähõikamisõni jäie
sis arvada’ aastakkõ 13–18, riigini, mis olle riigi mõõtu aastakkõ 20 õnnõ.
Kiä sis mõistsõ tahta’ Setomaad sinnä’ riiki, minkõst laul´
üts unõhtõt miis Tarto haigõmajah. Ja kiä mõistsõ mõtõlda’ 60 aastakka inne umma
riiki, õt maarahvas, kiä saiõ viil
1859. aastagal keppega vasta
sälgä pessä’ koon 1000 kõrda
kimmähe, nüpeldäs eesti suust
sõasuurõmbidõ juhtmisõl rahvaväega läbi nii verevidõ ku
säkslaisi sõa.
Kiä mõistsõ nätä’ Setomaad
üteh uma pühä Petseriga Eesti
Vabariigih, üteh ja kõrvuisi
maapoolõ hõimuga, minkõst
tii läts lahku jo 1000 aastakka
tagasi. Künnü-s sis pia kinkõgi nägeminõ tuud ar’ arvama,
ette kuultama. Vaest ku Vivva
külä Kord´ol mõni ettenägeminõ trehväs sinnäpoolõ.
Kost sis tulle tuu Eesti
Vabariik?
Rahvakooli’ olle üts samm
uma riigi poolõ, talodõ hindäle

Ülembsootska vastavõtt Eesti Vabariigi sünnüpääväpidol Obinitsah.
ostminõ mõisidõ käest, umakeelidse kiräsõna kirotaminõ
ja lugõminõ, laulupidodõst
kokko korjuminõ. Põllumiihi
seltse tegeminõ, latsi korgõhe kuuli saatminõ, hinnäst
uhkusõga eestläsest kutsminõ.
Sõnaga, mis olle inne inäbä
sõimusõnast. Ja ku korgõh
koolih opnu’ rahva puja’ ni
peräst ka tütre’ kõnõli’ ka edesi
umah keeleh nii salga-s ka liinahuulidsa pääl ar’ umma eesti rahvast tulõkit.
Ni sis saiõ võimalikust ka
23.–24. veebruar 1918. aastagal, ku hõigati vällä Pärnuh
ja Talinah Eesti Vabariik, 28.
novembri 1919. aastagal, ku
Päts põrot´ kulaguga lavva
pää-le: mi naka verevilõ vasta. 2. veebruar 1920, ku Jaan
Poska üteh Eesti Vabariigi riigimiihiga pandsõ käe ala Tarto
rahulepingulõ, minkõga lõpõtõdi sõda, Eesti saiõ hindäle
piiri ja rahu ni imä’ saiõ’ tagasi uma’ puja’. Ni tuu Eesti uma
riigi vaim saiõ rahvah nii kimmäst, õt herät Eesti Vabariigi
vahtsõst 1991. aastagal.
Kuis tulle Setomaa Eesti
Vabariiki? Mäntse’ tegemisõ’

tõiõ’ hõimu ütte?
Kreutzwaldi käuk Pihkvamaa eestläisi mano 1847. aastagal, läbi kinkõ saiõ kiräsõnah
näüdät, õt hummogupuul eläs
üts laululinõ vanaaolinõ, ütest
hõimukannust kasunu rahvas.
Jakob Hurda käugi’ Setomaalõ, pääle midä tä pandsõ paprõ
pääle ni säädse raamatuhe
setokõisi laulu’ üteh näide maa
kaardi ni külliga. Nuid kaartõ
haarõti Vabadussõa aigu vahtsõst trükki’ ni Eesti rahvaväele
lakja jaka’. Säält naaś tulõma
tiidmist eesti rahvahe, õt seto’
ja Setomaa omma’ olõmah.
Karl Ustav – mi unõhtõt
suurmiis, kiä Taeluva preestrina naaś vällä andma 100 aas
takka tagasi Petseri Postimiist
ja arvada’ kinkõ taratamisõl
kirotõdi 1917 tuu kotsilõ, õt
Setomaa saasi’ ütte Eestiga,
kiri. Tuust haari’ Eesti rahva
juhi’ kinni ni lasõ-s Setomaal
inäp ar’ häödä’ õga kaoda’
verevä möllü sisse, mia matt´
Vinnemaa hindä ala ni nõudsõ vinne ja tõisilt rahvilt ilmkistumalda suurt vereohvrit.
24. veebruaril 2019 mõtõlgõ’ eesti rahva poigi ni tütridõ

Sundelli Harri pilt

pääle, kiä’ omma’ śood riiki
ehtänü’ uma sõna, kiräsõna,
tüü ja mitmit-mitmit kõrdu
verega.
Mõtõlgõ’ noidõ pääle, kiä’
omma’ Petserimaal, mitmõ
rahva kotoh elänü’, ello üles
ehtänü’, kannatanu’, kaonu’
Sibirähe, mulda, mõtõlgõ’, kiä’
omma’ kasvatanu’ rassõl aol
latsõ’, saatnu’ miihilõ ja umatsilõ külmäle maalõ pakkõ, rassõ tüüga pääle sõta toitnu’ latsõ’, katnu’ nä, saatnu’ kuulõ ni
korgihõ kuulõ.
Mõtõlgõ’
mi
SetomaaPetserimaa märtridõ, leeloimmi, koolioppajidõ, arstõ,
põllumiihi, kerigurahva, sõamiihi pääle, kiä’ śoo 100 aasta
ga seeh omma’ uma elo ja tüüga andnu’ meele täämbädse
Eesti riigi ja Setomaa.
Pangõ’ künnel samba mano,
ku tuud om ti lähkoh. Mõtõlgõ’
kõrrast pidopääväl näide pääle. Ni kaegõ’, ku tubli’, targa’
omma’ mi latsõ’ ja noorõ’, kiä’
kandva’ Eestit ja Setomaad 100
aastakka edesi, tulõvatsõhe
põlvõ, tulõvatsõhe ilma.
Avvu Eestilõ!
Avvu Setomaalõ!

Radokuu edimäne puulpühä
olli’ Petsere eesti kooli lõpõtanu’ ja tah opnu’ kutst kooli
100. aastagapääväle. Parhilla’ kand kuul nimme Petsere Lingvistilinõ Gümnaasium
ja om külh jo pall´o aastakki
vinnekeelinõ. A kaemalda tuu
pääle omma’ koolih eesti keele tunni’ ja Petsere liina latsõvanõba’, ütskõik kas omma’ nä
vindläse’ vai eestläse’ vai seto’,
omma’ huvitõt ummi latsi taaha kuuli pandmast, selet´ kooli
direktri Baranova Larissa. Koolih opatas latsilõ eesti- ja setokeelidsit laula, kokko käu seto
leelopark Tsirgokõsõ’.
Kokkosaamisõ alostus oll´
tõõsõ kõrra pääl saalih, koh
oll´ kontsert-aktus. Väigokõnõ saalikõnõ oll´ otsast otsani inemiisi täüs. Kõnõlamalda
tuust, õt olõ-s istmiskotussit,
olõka-s saismiskotussit. Tõisi siäh sai nätä’ ja kullõlda’
Setomaa ülembsootskat Hõrna
Aaret, Setomaa nuursootskat
Grünbergi Mariat, Eesti konsulit Pihkvah Partsi Triinu.
Oll´ kõnõsit, laulmist, tandsmist, pillimängmist, eiski eestikeelidsit
Juku-anekdoota.
Eesti poolõ päält olli’ esinejäist Kultuuriklubi Setoluu’ ja
tandsopark Modus.
„Vana vaksal“ oll´ tands, mia
sai pühendedüs Petsere vaksalilõ – kotussõlõ, kost aastakümnit omma’ kooli lõpõtaja’
rõõmoga lännü’ ja mõnõ ao
peräst viil suurõba rõõmoga
tagasi tulnu’.
Tands „Hiiro“, mia sündü I
Seto Tandsopidost, om tettü
„Hiiro“ laulu pääle. Jai sõna’
lakja ja kogo saal laul´
Torm-Kriisi Anna-Liisi süntesaatorimängo perrä üteh.
Väkev oll´.

Kokkosaamisõ tõõnõ puul
oll´ edimädse kõrra pääl. Katõdu oll´ söögilavvakõnõ. Mõnõ’
lõpõtaja’ korjusi’ umma klassitarrõ, mõnõ’ pei’ praasnikka
ütidsõlt edimädse kõrra pääl.
Vinne kiil, eesti kiil ja seto kiil
omma’ kol’ eis’ kiilt. Üts kiil om
näile kõigilõ ütidsõlt arvu saia’
– tuu om tandsokiil. Nii pallõlgi Setomaa ülembsootska Hõrna Aare tetä’ sootska Tormi
Piretil tandsolinõ kaeminõ 100
aastagast śoodmuudu, õt kõik
inemisõ’ saasi’ üteh tandsi’.
Tuu oll´ õkva aoluuh tsungminõ – raamatist, aolehist,
vannu inemiisi käest. Määndsit tandsa tandsti Petsereh
nuil ja nuil aastakil.
Kokko tull´ sääne tandsopapõr, mitä kotussõ pääl olnu’
suurõ himoga üteh tandsõ’:
1919–1929
1929–1939
1939–1949
1949–1959
1959–1969
1969–1979
1979–1989

valss
serjooža
jooksupolka, polka
fokstrott
tvist
YMCA
disko „Krõša
doma tvojevo“;
tibutants
1989–1999 Maccarena
1999–2009 disko „Eesti
megamix“
2009–2019 kargus; kasatsk.
Suur ait´umma, tandsja’ Kaalepi Mihkel, Kaljuvee-O´Brocki
Teele, Kalmi Robert, Kriis-Kalmi Sirli, Liivandi Liis, Pihla
Indrek, Torm-Kriisi Anna-Liis,
Tormi Ando Temmo!
Suur ait´umma, pillimängjä’
Tormi Ando Temmo, Grünbergi Maria, Leima Evelin!
Suur ait´umma Setomaa
ülembsootskalõ säändse ettepanõhki iist!
Suur ait´umma kõigilõ pidoliisilõ tandsaga üteh tulõmisõ
iist!
Tandsõh sai 100 aastakka
läbi käut mõnõ tunniga.

Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo tiidäandminõ
Kiil om mi õgapääväelo kõõ tähtsämb jago, mia määräs suurõh
jaoh mi hindätiidmise, om mi kultuurilinõ ni aoluulinõ mälehtäminõ. Seto keele ku üte põliskeele häöminõ om suur kaotus setodõlõ ni tüütäs vasta setodõ inemisõst olõmisõ õigusõlõ. Tämbä om häömisohoh 40 saandikku 6700 ilma keelest, minkast inämbüs om põlisrahvidõ keele’. 2016. aastagal
võtt´ Kogonõnu’ Rahvidõ Pääassamblee vasta resolutsiooni A/
RES/71/178, minkaga’ kuulutõdi 2019. aastak rahvidõvahelitsõst põliskiili aastakast. Põliskiili aastaga mõtõh om: kasvata’ põliskiili vahelist kuuhtüüd ni näid tunnusta’; luvva’ tingimuisi põliskiili alalhoitmisõst ni jaka’ umavaihõl parembit
keele alalhoitmisõ võttit; luvva’ põliskiili kasutamisõst inämb
võimaluisi; kasvata’ põliskiili kasutust õgapääväeloh; tugõ-

da’ põliskiili kasutamist. Setomaa ja seto rahva esindüskogo
Seto Kongress võtt´ 2002. aastagal vasta otsusõ, õt seto’ omma’
mustinõ rahvas ja aastagal 2017 kiteti ja toetõdi tuud. Vanõmbidõ Kogo om saanu Seto Kongressilt volitusõ kõnõlda’ seto
rahva ja timä põlitsõ keele iist, tuuperäst and Vanõmbidõ Kogo
tiidä’: 2019. aastak om seto keele aastak.
Kõigil setodõl ja Setomaa organisatsioonõl anda’ tuust kõõlõ ilmalõ tiidä’.
Kõigil, kiä' mõistva' seto kiilt ku ütte põliskiilt, tulõ erilitsõ
hoolõga' pruumi' õgapäävätselt kõnõlda’ seto keeleh ni anda'
umma tiidmist edesi tõisilõ, esieränes latsilõ ni noorilõ.
HÕRNA AARE, Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo päävanõmb
Obinitsah 13.02.2019

Petserih „Hiirot“ tandsmah.

Mäe Aivari pilt
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Eesti Rahvakunsti
ja Käsitüü Liit
tunnust´ Kala Ingritit
hõpõmärgiga
KAUKSI ÜLLE
Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü
Liit pidi umma 90. aasta juubelit 9. veebruaril Talinah Mustpääde Majah. Sääl kuulutõdi
vällä perändihoitja 2018. Tollõ
avvu väärilidsõs sai’ Anu Pink,
Õnne Uus ja Meelis Kihulane.
Meelise näütüst saa märdsi
lõpuni kaema minnä’ Võromaa
Kultuurikotta.
ERKL and´ vällä ka viis hõpõmärki pikäaolidsõ tegevüse iist
käsitüüliidu ülesehitämisõl ja
edesiarõndamisel. Hõpõmärgi

väärilidsõs arvati Kala Ingriti tegevüs. Setomaaga köüdet
inemisist sai hõpõmärgi viil
Summataveti Kärt, kiä om loonu ehtit seto ehtidõ ainõtõl ja
uur seto käsitüüperändit.
Urvaku Sandra tett 
pildil
kand Kala Ingrit hindätett
seto rõivit. Täl oll hõpõmärgi
vastavõtmisõ aigu kaalah ka
Setomaa Liidu kingit hõpõst
kodarraha (meistri Riitsaarõ
Evar), mia anti üle aasta alostusõh 50. aasta juubeli ja hinnästsalgava tüü iist Setomaa
arõndamisõl.
Joudu, Ingrit!

Seto Küük messil.

Seto Köögi kogo pilt

Setomaa oll väläh
turismimessidel Leeduh ja Lätih
PRIKSI ELIN
Setomaa Turismi tegevjuht

Setomaa Turism käve 25.–
27.01 turismimessil Adventure Leeduh ja 1.–3.02 Balttouril Lätih. Välisturul oll abis ka’
Setomaal atesteerit lätikeeline
ja leedukeeline giid, kiä tutvust kohalikõlõ umah keeleh
piirkunna ilosappi kotussit.

Kala Ingrit.

Urvaku Sandra pilt

Panõ’ uma kohvik
kostipääväle kirja!
OREKHOVA IRINA,
PÄRNOJA ÜLLE
MTÜ Seto Küük

Seto kostipäiv om śool aasta
gal 17.–18. augustil. Tii’ uma
elo huvtavas ja kõrralda’ uma
kodo moro pääl katõl 
pääväl
kohvik! Kirjapandminõ om
kooni’ 3. märdsini’. Kirjapandmisõ kotus om veebilehel
www.setomaa.ee.
Śool aastagal kõrraldas kostipäävä’ MTÜ Seto Küük ja
päämäne iistvidäjä om MTÜ
tegevjuht Irina Orekhova. Ku
sul om vaia inne kirjapandmist
midägi’ küüsüdä’, sis helstä’
Irinalõ 56494238 vai kiroda’
kyyk@setomaa.ee.
Mõnõ’ soovtusõ’ nuilõ, kiä’
olõ-õi kohvigu tegemisõh
kindla’:
Olõs hüä, ku inäbüs kohvkit olõs taloh. Külälisõ’ omma’
tiidä’ andnu’, õt vanaaolitsõ
maaelo nägeminõ huvtas näid
kõgõ inäbä.
Kostipäiv om mõtõld kohaligu söögi ja söögikraami tut-

vustamisõs. Säntsit kohvkit
oodamigi’.
Mi pallõ arvõsta’, õt kohvkidõ iistvidäjä’ saava’ 
kokko
umbõs kõrd kuuh märdsist
juulini’. Õgast kohvkust om
üts ineminõ oodõt. Või olla’ ka’
nii, õt õga kõrd k´au kohvkust
eis’ ineminõ.
Kostipääväl mi soovi tegutsõmah nätä’ õnnõ registreerit
kohvkit. Nii mi saa ütidselt
tagada’ sündmüse korgõ kvaliteedi ja tegutsõmi ütidse
nägemüse perrä. Registreerit
kohvkilõ kõrraldami reklaami ja tegevüslua’ veterinaar
aamõdilt, piirivalvõlt jne.
Kostipäävä nimistühe panõmi ütepääväkohvigu’ vai söögikotusõ’, mäntse’ olõ-õi õgapäävätselt vallalõ.
Ku om vaia, sis kaasami nuid
kotussit, ku kohvkidõ marsruudi kujondamisõl om nii
vajalik.
Kiä’ omma’ su kohvigu
meeskunnah? Innidse’ aastaga’ näütäse’, õt kokko võisi’
olla’ umbõs kümme inemist.
Mi ooda ti lindavit mõttit!

Lõunõnaabridõ man olli’
ütidselt
kuuh
Valgamaa,
Peipsimaa, Jõgõvamaa, Mulgi
maa, Põlvamaa, Võromaa ja
Setomaa. Mi turundi ja tutvusti Lõunõ-Eestit kõgõ ilosaba turismitsihtkotusõna. Mi
looda, õt välisturisti’ pandva’ meid tähele ja tahtva’ tulla’ Setomaad kaema ja mi saa
mano külälisi.
Seto’ kutsi’ külälisi Seto-

maalõ, õt nä eis’ näesi’ ja olõsi’ kultuuri ja sündmüisi seeh,
k´ausi’ müüdä mõtsu ja matkaratu, kaesi’ ilosit kotussit.
Väliskülälisist omma’ lätläse’ kolmada kotusõ pääl pääle
vinläisi ja suumlaisi, kiä’ Setomaal käävä’. Mobiilpositsioneeringu’ ja üümajastatistika
näütäse’, õt Lätist om külälisi
arv tśuut nõsõnu’. Kuki’ korghuuaol, maist augustini’, joud

lätläisi Setomaalõ kõgõ inäp,
a om arvu saia’, õt k´audas ka’
tõisil kuiõl. Leedulaisi viil väiga’ Eestimaalõ jovva-ai, a huvvi nä tundva’.
Tourest messil k´aumist avit
rahaga’ Eesti-Läti piiriülese
kuuhtüü programm.
Mano saat küüsüdä’:
Elin Priks, tel +372 56220903,
elin@setomaa.ee.

Kuvvamuudu ineminõ
maaeloministrilõ erävisiidi kõrrald
11. jaanuaril tull
Meremäe piirkunda
erävisiidile maaeloministri Tarmo Tamm.
Śoo om lugu tuust,
kuvvamuudu olla’
õigõl aol õigõh kotusõh,
mõista’ küssü’ ja avalda’
arvamust.
KOOSERI VIIVIKA
2018. aastaga sügüse kõrrald
Keskeräkund Meremäe koolimajah kokkosaamisõ rahvaga’,
kohe maki’ huvi peräst lätsi.
Kohtuminõ poliitikidõga’ olõõs tuuperäst harilik, õt Keskeräkunna esindäjä’ lupa-as
midägi’, a õnnõ härgüti’ inemisi kirja pandma ummi suuvõ, mõttit, kuvvamuudu piirkunda arõnda’ ja elokvaliteeti parebast muuta’. Kokkotulnu’ olli’ võrksa’ ja laudkundõh
panti kirja pall´o hüvvi mõttit
ja suuvõ, ja sis peräkõrra nuu’
kanti tõisilõ ette. Sääl kõnõl
ka’ maaeloministri Tarmo
Tamm. Mullõ jäi timä kõnõlõmisõst tunnõh, õt tä tiiä-äs
väiga’ täpselt, mäntseh piirkunnah tä om.
Timä arvatõh om Meremäe
piirkunnah pall´o kasutamal-

Maaeloministri Põhjala Veis OÜ laudah.
da’ võimalusi: võssa kasunu’
kotussit, kündmäldä’ põlda ja
õt siih piirkunnah piasi’ kasvatamma lihalehmi ja põllumaid mano ostma. Paistu, õt tä
saa-as arvu, ku lähkoh om Eesti-Vinne kontrolljuun, autoaknõst vällä kaieh võidsõ tä nätä’
väigokõisi põllulappõ, võssa ja
mõtsasaari ja muidogi’ jalota-ai osaühingu Põhjala Veis
lehmä’ müüdä Meremäe küllä.
Ma tei ministrilõ säälsamah
ettepanõki, õt sõita’ ja kaia’
tśuut laebalt, a kah́os mahaas tuu timä pääväplaani. A tä
lubasi tulla’ kunagi’ tõõsõl
kõrral. Ma anni uma kontak-

Eräkogo pilt

ti’ ministri nõvvoandjalõ ja
tõõsõl jaanuaril tullegi’ kiri
elektronpostkasti.
Mi sai ministriga’ k
okko
Vahtsõliina
piiskopilinnusõ
parklah, säält lätsimi 
Miikse
küllä, minneh Kiislova küläst
müüdä, sääl paistu välläehi
tet jupp Eesti-Vinne kontrolljoonõst.
Olehkova küläh kävemi Põhjala Veis OÜ laudah, koh kasvatõdas aberdiin-angusõ tõugu lehmi, kiä’ käävä’ kaŕamaal.
Edesi joudsõ mõni aig tagasi vallalõ tett Kitsõ külämajja,
koh kõnõlimi maaeloarõngust
ja Leader programmi tulõvi-

guplaanõst, arotimi, õt midä
ette võtta’, õt noorõ’ maalõ
jääsi’ ja tulõsi’.
Juttu tull ka’ perearsti teenusõst maapiirkunnah, koh
selgitüisi jagi Meremäe innine
perearst. Kävemi Lõuna-Antsu
talo tüükuah, tutvusimi Meremäe vabatahtlikõ päästjidõ
võimaluisiga, vajaduisiga ja
kontorih saimi kokko nuuriga’,
kiä’ tiidvä’ höste maaelo hüvvä
puult ja halukotussit.
Peräkõrra oll kokkosaaminõ ettevõtjidõga’. Meremäe
teenindüspunkti saali olli’
kogonõnu’ päämätselt põllumajandusõga’ tegelevä’ ettevõtja’, kiä’ sai’ ministri käest
küüsüdä’ ja ummi ettepanõkit
vällä pakku’. Juttu tull õkvatoetustõst, mahepiirkunnast ja
maaelo mitmõkesistämisõst.
Valimisreklaami ja -nänni
jaeta-as!
Ma sai kogõmusõ jago rikkabast ja tiidmisõ, õt visiidi
kõrraldaminõ ministrilõ olõ-õi
raketitiidüs ja tuu jaost pia-ai
kõrraldaja eiski’ üttegi’ eräkunda kuulumma. Samah om
hüä uma piirkunda tutvusta’
ministrilõ, õt täl olõs õgasugutsidõ otsussidõ vastavõtmisõ jaost selgep ja laep tiidminõ olokõrrast riigi kõigih
piirkundõh.
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Tsopatalo
Helju
SARVÕ ÕIÕ
Istu uma armsa suvidsõ sõbrakõsõga’ ja tulõtami miilde
ütidsit aigu ja ma küüsü mano,
midä tahtsõ’ tiidä’ mu latsõ’
Helju käest. Mi ütine külä oll ja
om Pööni. Väigokõnõ küläkene, õnnõ paar-kol’-nelli tallo,
Helju mälehtäs ka’ viiedät, a
peräkõrra jäi perrä kats: T
 ormi’
ja Ravva’.
Tormi-naidõ taloh elli’ üteh
otsah And´o ja Anne, tõõsõh

otsah And´o poig Paali uma
Annega’ (Vislapuu) ja 
näide
latsõ’ Helju ja Jaan. Üle tii elli
Makari-naidõ pereh: Ravva
Makar ja Tat´o, poig Peetska
uma Annega’ (Krüüts). Tagapuul elli Send´o imäga’, v
 äikoh
tarõkõsõh elli Lissa, a tä pia
kuuli ar’, timäst om veid´o
meeleh. 60ndäil ehit küllä
maja ka Poka Mihhal uma naasega’, a nä möi’ maja ar’ ja lätsi’ Eestimaalõ elämä. Sääne
oll tuu külä, midä mi Heljuga’
mälehtä.

Helju mälestüse’
uma elost
Latsõ elo
Latsil oll vaia kaŕah k´avvu’.
Aeti hummogu varra üles.
Taha-as kuvvagimuudu tulla’,
jovva-as pääd pad´a päält üles
nõsta’, a veli Jaan hüpäs vooriga’ üles ja kõrrah. A üles tull
tulla’. Meil väigokõnõ külä, sis
käve Jaaniga’ katõgese uma ja
vanaimä lehmäga’, lamba’ ka’.
Imä esäga’ olli’ kolhoositüüh,
meil tull hooltsõda’ ka’ tuu
iist, õt peedilehe’ olõs koŕat,
tsaet peen´okõsõst. Kotiga’
käve kaki kostki’ puhmõ alt
hainu eläjilõ. Hüä, õt meil oll
alah Toomõniidüh puhmõ, oll
kost hainu kakku’, a muial oll
kehvep. Sis vei kotiga’ haina’
kodo. Säntse’ kohustusõ’ olli’.
Latsil uma’ kohustusõ’.
Tarri tull korsta’. Om meeleh, õt võti väiko kroosiga’ vii
ja närdsu, naksi põrmandit
mõskma. Vei põrmandurõiva’
vällä. Väiga’ rassõ’ olli’, rapsahudi õks ka’ mõnõ kõrra, kukkipall´o õks sai. Eiski’ kalidori
põrmandu mõsi ar’. Ku kodo
tulti, sis kõva helüga’ ütli, õt
tulgu-ui saapidõga’ tarrõ, põrmandu’ omma’ mõstu’! Latsõ
mõskminõ määne, a tei, kuis
mõistõ ja joudsõ.
Veli Jaan oll aastak ja kol’
kuud noorõp, mul tull timä
perrä ka’ kaia’, ma olli latsõhoitja. Minnu jäteti Jaaniga’
kodo, olli vaest viiene. Ütskõrd
oll imäl pudõr keedet väiko
paakõsõga’. Tarõuss oll kinni
pant ja imä esäga’ tüühü lännü’. Ma tei aknõussõ vallalõ, a Jaani jovva-as säält läbi
aknõ vällä kisku’, sis vei timä
kalidorri, panni sinnä’ istma,
paakõsõ pudruga’ tälle ette ja
eis’ lätsi läbi aknõ vällä. Lätsi
imä mano põllupääle ja ütli, õt
murõhtagu-ui midägi’, kotoh
om kõik kõrrah, Jaan om kalidorih ja pudõr paaga’ iih.

Kaŕah
mänge
kuuli.
Noorõba’ olli’ opilasõ’ ja pini
Pitsu oll ka’ opilanõ, ma olli
oppaja. Ja kivkit mänge, tuu
jaost oll viis kivkeist. Kõgõpäält kivkese’ nellä nulkõ
maaha, üts üles visada’, kinni
püüdä’ ja maast võtta’. Peräkõrra tull mõista’ kõik kivkese’
käe sälä pääle saia’.
Õt varahappa kaŕaga’ kodo
saia’, sis ai lehmä’ kiini. Ku
kari kotoh, sis õks aeta-as inäp
tagasi. Jakapäävä (2. augustil) aeta-as karja vällä, lehmä’
olli’ kinni kats päivä, pia-as
karja minemä, tuu oll kaŕusõ
pidopäiv.
Õgas sis tuulaiga süvvä’ ka’
olõ-õs väiga’, olõ-õs nii ku
no’. A meil oll kõtt täüs, rõiva’
säläh, mi saa-as arvu, ku rassõ elo oll. Ku suurõbast kasvi,
sis käve imäle-esäle appi tükütüüh (kartohkavõtminõ), tuu
päält masti, pall´o jovvat tetä’.
Ütskõrd keväjätsel aol, oll
külm, saadõti kotost Pihkvahe kartohkit müümä, olli vaest
13–14 aastakka vana. Makari Peetskaga’ lätsimi. Esä vei
meid hobõsõga’ suurõtii viirde,
säält hääletedi kastimassina
pääle. Mi istõ kül’ kabiinih, ma
olli keskpaigah, a juhi kõrval
akõn oll vallalõ, õt tä magama
jääsi-i. Hummogu ku autost
vällä astõ, olli nii ar’ külmänü’,
õt saa-as kõnõldagi’. Meid oll
võlsi turuvärehti mano maaha pant, tuud värehtit tetä-äs
vallalõgi’. Peetska läts vahtsõlt
massinat otsma, ma sis saisi sääl ja valvssi kartohkakottõ. Müük läts höste, järekõrd
oll kõikaig takah. Peetska möi
ummi kartohkit, ma ummi.
Imä oll opanu’, õt paprõraha
panõ’ puukarmanikka, a hindä
iih lavva pääl hoia’ tops kopkidõga’. Ku’ kääni hinnäst, õt
külepäält kartohkit mano võtta’, tuu ao seeh kiäki’ haard

Tsopatalo Helju.
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he k´auti pühäpäivtsidõ, k´auti küläsisse. Suuri pühhi aigu
Ill´o pidi tśassonah keriguaigu,
külänaase’ käve’ laulma, lauli’
vinne keeleh (midä nä mõista-as) ja eesti keeleh.
Mu käest õks küüsütäs, õt
mille olõ jäänü’ Petseremaalõ.
A mi pereh läts ka’ 1957. aastagal Eestimaalõ, Valgamaalõ
elämä. Tuulaiga mintigi’ siist
Eestimaalõ. Kolhoosih saaas rahha, elo oll väiga’ kehvä
ja rassõ, Eestimaal oll tüülisi
vaia. Säält saadõti massin perrä, anti elämiskotus ja tüü iist
ka’ palka.
Minti keväjä, ma lõpõdi sääl
Soorul edimätse klassi, ka’ tõist
klassi alosti sääl, a tõõsõ klassi keväjä minti Vahtsõ-Kuustõ
elämä. Vahtsõ-Kuustõh anti
meele üts maja üle katõ, sääl
elli inne meid üts vanatädi,
kedä mi velega’ väiga’ pelksi.
Tä kõikaig hirmt vitsaga’. Mi
nii pelksi, õt istõ keldri katusõ
pääl ja oodi immä-essä kodo.
Imä jäi haigõst. Tä oll haigõmajah, sis kotoh, sis jal’ haigõmajah. Imäl oll süämehalu
nii suur, tuuperäst tä jäigi’ haigõst, õt tull umast kodost ar’
tulla’ võõrahe kotusõhe. Pööni
vanaesä jäi ka’ kotoh haigõst,
timäl ka’ närvivapustus.
Esä tahtsõ tagasi kodo minnä’, a meil olõ-õs rahha minkaga’ minnä’. Siiä’ tuudi ilma
rahalda’, a tagasimineki jaost
tull eis’ raha otsi’. Uno Aleksa
ja vanaimä panni’ raha kokko
ja Aleksa tull meele massinaga’ perrä.
Tõõnõ mineminõ Eestimaalõ oll sis, ku pääle katsadat klassi lätsi Võrro keskkuuli. Imä jäi haigõst. Tulli tagasi,
lätsi kolhoosi vasigataltajast.
Kolmas mineminõ Eestimaalõ oll, ku lätsi Tartohe
kaubanduskuuli. Tulli Tartost
tagasi, lätsi Jaanilõ mehele.
Petseremaalt oll viil üts
minemisõ lainõh. Ka’ sis tahtsõ mehega’ minnä’, a tuu jäi
minkõgi’ taadõ, tulõ-õs midägi’ vällä ja nii Jaani sõsar ku
tõõsõ’ pelksi’ ja ütli’, õt mi ar’
lääsi-i, õt muido jääki-i umatsit näile siiä’ inäp.
Säänestmuudu sis olõgi’
jäänü’ Petseremaalõ ja no’ elä
uma Jaaniga’ katõgese, kooni’
jovva, mi mõtlõ-õi inäp kohegi’ ar’ minnä’.

Helju soovi’

Esä Paul, veli Jaan, Helju ja imä Anne uma maja man.
rahakroosi arki’. Istõ ja iki hulga aigu. A sis naksi õks müümä. Peetska avit mul perä kartohkit ar’ müvvä’. Tagasi mi
lätsi rongiga’. Ma julga-as terve tii maada’, hoiji käe’ rinna
pääl risti, hoiji rahha.
Petsereh käve ütsindä kuurt
ja kohopiimä möömäh. Ütel
kõrral osti põrmanduhaŕa,
õt piasi-i põrmandut luvvaga’ inäp pühkmä. Hari mass 2
ruublit 50 kopkat. Sai kotoh
kõvastõ tõrõlda’. Hulga aigu
sais hari niisamata, a perä

kõrra panti õks hand taadõ ja
tuuga’ sai hulga aigu pühitüs.
Ütskõrd imä ja esä lätsi’
Risśovahe kostma. Mi lätsi
velega’ katõgese tüühü ja ütli,
õt mi ole üte iist, õt esä vai
imä saasi’ tüüpäävä kirja. Latsi tuulaiga kostma võõdõta-as.
Kodo oll ka’ vaia hoita’. Ku tuu
tüüpäiv läbi sai, sis brigadir
ütel, õt tii’ tei’ nii höste tüüd,
õt panõ katõ iist kirja. Jaan oll
olnu’ suurõriha pääl, ma’ sõki
hainu.
Ku vanõba’ kohe ar’ lätsi’,
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sis latsil oll kodo hoita’. Kodohoitminõ oll hüä asi. Latsõ’
korju’ kokko ja sai’ müllädä’
hindävaihõl ja midägi’ parebakõist lubati süvvä’ ka’ tetä’.
Ravva Annega’ käve joohvkit
korjamah ja sis suuri korvõ ja
pangõga’ veimi’ nuid Pihkvahe, sääl võõdõti vasta. Rahha
oll väiga’ vaia, õt ar’ ellä’.
A muido hindä meelest
kõik oll höste, kotoh oll höste,
naabridõga’ oll höste. Midägi’
muud mõista-as tahtagi’.
Ungavitsa küllä tśassona-

Pidäge’ ummist 
vanõbidõst,
perri kombidõst lugu ja
umma seto kiilt unõhtagu-ui.
Vanaimmil ja immil vaia kiilt
opada’, vaia umah keeleh
kõnõlda’. Koolih saa-ai kiilt
höste selges, õks vaia kotoh
kõnõlda’. Parhilla’ kõnõlda-ai
ummi latsiga’ umah keeleh,
vällämaakiili peetäs tähtsäbäs.
Mia perreh om hüä olnu’, tuud
nä võtva’ umast. Proomi’ ellä’
parebahe ku vanõba’.
Helju tütär Tiina: „Imä om
hoitnu’ uma keele ja kombõ’ ja
andnu’ edesi ka’ ummilõ latsilõ. Tä om opanu’ meid tüüd
tegemä, õt olõ-õi vaia tüüd
pelädä’. Ja kül’ tuu tüü ka’ jovvat ar’ tetä’, a kostmah vaia
k´avvu’, ku õks kutstas!“
Heljulõ joudu jouda’ olla’
ja opada’ lähebit ja kavvõbit
latsi, hoita’ umma kõrralist ja
armulist pereht.
Ait´umma, Helju, õt ma olõ
saanu’ sukka’ umah noorõh
iäh hulga aigu kuuh olla’. Ku
nokki’ harvakutti saami kokko, sis ajami nal´ajutta, õt saasi’ süämest naarta’!
Joudu ja tervüt!
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Tormi Aleksa
sõidu’ śoodja taadmuudu

Petseri Põllutüükuul, 3
NASSARI ELVI
Jutu alostus detsembrikuu
aoleheh.
Koolijuht Noorõ Rudolf oll´
ettevõtlik ineminõ ja vei kooli hüä järje pääle. Timä oll´
ka kooli majapidämisõ juht
ja tekk´ pall´o tuu hääst, õt
opja’ saasi’ haŕota’, kuis töiega määnd
seh järekõrrah toimõ tulla’. Õga opja pidi ütitsõh majapidämisõh avtamma,
õgaüts pidi viil ka eräle määnt
segi’ vähämbä’ tüü’ planiirmä
ja tüü (katsõ) läbi viimä. Opati kõkkõ, midä tulõvikuh umah
talomajapidämisõh vaia pidi
minemä. Kooli vilistlasõ’ tundsõ’ kooli käekäügi vasta huvvi
ka pääle lõpõtamist.
Ka kooli lähkoh elävä’ külä
inemisõ’ panni’ tähele, õt koolih oll´ kõrd kõva, kari oll´ illos,
hainamaa’ hüä’, 
põllu’-aia’
aopääle künnet-külbet. Üte
aasta johtu kogoni nii, õt ku
muial Eestih läts põvva peräst
ristkhainaseeme hukka, sis
Laasõruvah sai koolitalo seemet kogoni kats tonni viie
hektari päält. Eiski suurõ’ riigimõisa’ nigu Antsla ja Tori
küüsse’ kooli käest ristkhaina
seemet võlgu.

16. kündlekuu pääväl saa
Pööni külä kõgõ vanõp
ineminõ Tormi Aleksa
92-aastagasõst. Kõnõli
teedakõnõ tütrele,
minkõga ja kinkõga
tä eloh om sõitnu.
TORMI PIRET
tütär

Edimäne „sõidumassin“. Kohki
5–6-aastagasõlt om 
meeleh
edimäne sõit. Edimädsest
„sõidumassinast“ oll´ mi uma
Pööni külä tsiga. Olõ-i tiidä’,
kuvvamuudu tä laudast vällä pässi, a väläh timä oll´ ja
ma hüpsi kõrraga sälgä. Tsiga
salli-s minnu sukungi tah

säläh, pand´ kipõ joosuga minemä ja pruumsõ minnu maaha visada’. A ma hoiji kõvastõ
kinni ja tuu lää-s täl kõrda. A
õgas tsiga ull´ olõ-s, oll´ kavval. Lauda müüräkõnõ oll´ kivvõst tett. Tsiga juusk´ väega
müürä lähkost müüdä ja mu
jalakõnõ jäi tsia ja kivimüürä
vaihõlõ. Jalal oll´ nahk maah,
eis’ sattõ tsia säläst maaha ja
elost aost jäi miilde, õt tsiga
kõlba-i sõidumassinast.
Tõõnõ „sõidumassin“. Unkavitsa
külä veerekõsõ pääl elli Uibokannu Aleksa, kinkõga mi käve
kuuh kaŕah. Mul oll´ üts väega
kõvvõridõ sarviga oinas. Timäga oll´ pall´o hüä sõita, selle õt
sarvist oll´ kimmäs kinni pitä’.
Olõ-s määnestki maahasadamisõ pelgämist. Tuud oinast
anni ma Uibokannu Aleksalõ ka sõita’ ja oinas harinõsi miika ar’. Mu tõõnõ „sõidumassin“ oll´ meele mõlõbilõ
meeleline.
Kolmas „sõidumassin“. Kaŕah
käve ka üts lehm, kinkõ nimi
oll´ Pille. Ma anni tälle leibä
ja mi olli hüä’ sõbra’. Ku timä
sei, sis ma asti mano, haari sarvist kinni ja lehm visas eis’ mu
hindäle sälgä. A lehm sei haina
edesi ja timä säläh olõ-s tuuh
mõttõh huvtav olla’. Tśuut
aigu istsõ ja sis hüpsi maaha.

Käüti kavvõmbahki

Tormi Aleksa.
Järgmädse’
„sõidumassina’“.
Mõista-i joht üldä’, määne oll´
neläs vai viies „sõidumassin“,
a kooliaol naksi jalgrattaga
sõitma. Mul hindäl jalgaratast
olõ-s ja edimädse’ rattasõidu’
tei unotütre Ässä Siina rattaga.
Timäl oll´ naisi ratas ja tuuga
oll´ kergep sõitma oppi’.
Suusa’ olli’, näidega sai talvõl koolih käutu.
Muidoki hobõsõga om väega pall´o saadu sõita’, nii säläh
ku vankrih. Kõgõ pikep sõit
hobõsõga oll´ Pööni küläst
Võro liina. Sõa aol oll´ tuu
kooli
hkäumisõga rassõ. 10.
klass jäi sõa peräst poolkõllõ ja
ku 11. klass nakaś pääle, pand´
esä hobõsõ ette ja vei minnu
Võrro kuuli. Kogo üü sõidi, a
hummogust olli Võroh ja kävegi perämädse kooliaastaga tah.
Perss sõidumassina’. Pääle ülikuuli lätsi tüühü vallalõ tett

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
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EPAhe ja must saie massinidõ
ja traktoridõ kateedri oppõjoud. Sõita’ tull´ õ
 gasagamadsi
massinidõga. Meeleh om sõit,
ku oll´ vaia tuvva’ traktori
takah üts kombain Tarto liina
ütest veerest kateedri mano.
Olli
õkva
raudtiiülesõidu
kotussõ pääl, ku traktor saisma jäi ja inäp käuma lää-s. Vot
olli ar’ hiitünü – väega pelksi,
õt mia no’ saa, ku rong tulõ. A
suurõ vaivaga sai õks traktori
tüühü ja rongi tulõka-s.
Edimäne mootoriga uma
sõidumassin oll´ mootorratas.
Tuuga sai kogo Eesti läbi sõi
dõt. Sis olõ-s vaia õi kiivret õi
kindit. Uskmalda aig oll´.
Sõidumassinidõga olõ ka
pikki sõita tennü. Uma edimädsel
sõidumassinal
–
vanal Saporoosetsil – käve
Moskvah peräh. 24 tunni sõidi uma vahtsõ massinakõsõga
Moskvast Tartohe. Tutva’ kaie’,
õt kae’, ku höste mõist massinit kavvõndast tuvva’, ja nii
pallõldi mul tuvva’ sõidumassinit Moskva, Leningradi ni
Riia liinast.
Perämäne sõidumassin. Uma
perämädse
sõidumassina
Siguli tõie Talinast 1973. aastagal. Eis’ sõida-i tuuga inäp
amki, a massin om olnu saajumassinast katõl kõrral – tütretüre ja tütrepuja saajul ni uut
järgmädsi uhkit praasnikka,
koh kõgõ tähtsäbäst massinast
olla’.
Mälestüse’ õgasagamadsist
massinist omma’ armsa’, a 92aastagadsõlt om kõgõ parõp,
ku uma’ jalakõsõ’ hel´osõ’ ja
näide pääl k
 ul´ata’ saat. Kimmit sammukõisi vahtsõst eloaastagast!

Koolimajapidämisõ ja huunidõ vasta tunti huvvi kavvõmbastki. Üte aasta käve’ sääl
Tarto Ülikooli põllumajandustiidüskunna tudengi’ prohvessor Kõpi Peetriga.1939. a
kaiõ’ Petseremaa kuuli üle
eestimaalitsõ maanaisi ühendüse 500 pernaist, kinkilõ pakkõ huvvi, kuis omma’ ehtet
koolimajandi lauda- ja muu’
huunõ’. Pääle tüükasvatusõ
pand´ direktri rõhku ka opjidõ
ilomeele kasvatamisõlõ ni silmäringi abardamisõlõ. Koolil
oll´ näütemänguring ni orkestri. Noorilõ moosõkandõlõ opaś
nooditundmist kooli
juht eis’.
Külärahvast 
kutsti näütemängõ kaema, vinne kooli
latsõ’, kinkõl eesti kiil olõ-s ni
hüä, panti pidoõdagu rahvalõ
söögipakjist.
Tuu jaost, õt kaia’ ka tõisi põllutüü- ja kodomajanduskuulõ, kõrraldõdi opireise.
1933. a edimäne nädäläpikkunõ sõit vei veomassinakastih
üle Eesti kooni Talinani vällä.
Pääliinah kaeti laulupito, pääle põllutüükuulõ kaeti viil ka
Sõmõrpalo riigimõisat, Sangastõ lossi, Võhma tapamaia,
Tooma suukatsõjaama, Luunja siimnekasvandust ja muud.
Kukki sõit väsüt´, olli’ opja’
rahul. Olli’ ülnü’ oppajilõ, õt
Laasõruva kuul, hots külh olõ-i
nii suur ja uhkõ ku tõõsõ’ mõisuhäärberiihi tettü’ kooli’, olõvat tuu peräst paremp, õt kõik
opja’ ja oppaja’ omma’ nigu üts
suur pereh ja opja’ saava’ kõigist töiest praktiliisi oskuisi,
kuna õgaüte jaost haaru väikoh koolih aigu. Edespidi tetti
nuid opisõite õga aasta eri paiku, sõitmisolõki’ lätsi’ parembast, kuna vahtsõt raudtiid
pite sai Tartohe ni säält Talinahe, koh kaeti suuri ja ilosit
põllumajandusnäütüisi.

Tulõkah́o
Kõgõ hüä kõrvalõ jagosi õks
häti kah. Johtu nii, õt 1933. a
septembrih, ku Noorõ Rudolf

Om palvõ, õt ku kinkõlgi om
pilte tuust koolimajast vai
tiidmist, kas koolihuunõ’ ka
vil alalõ omma’, pallõ kirota’
elvi@evm.ee vai kõlista’
+372 527 1760.

oll´ sõitnu uma sugulasõ matusillõ, kõlstõdi koolist, õt tiidä’
anda’ halvust aśost. Vallalõ
oll´ päsnü tuli, mia palot´ ar’
päämaja tarõpäälse, osa tõõsõ
kõrra ruumõ ni häöt ar’ ka osa
tüüriistu (inventari). Süüdläst
saiaki-s tiidä’, arvada’ jätt´ kiäki nagla otsa perräkaemalda
krassinalambi palama.
Opja’ saadõti mõnõst aost
kodo, vahtsidõ vastavõtuaig tougati edesi novembrihe.
Riik and´ külh maja parandamisõst 12 000 kruuni tugirahha, a parandustüü’ vinnü’
pia vahtsõ aastani. Õnnõ vil
1934. a jaanuarih sai vahtsidõ
opjidõga alosta’. Johtu sis nii,
õt illadsõ vastavõtu peräst sai
koolilatsi kokko vähä. Vasta
tull´ võtta’ ka nuid, kiä’ muialõ
opma päse-s vai kinkõl olõki-s
opihuvvi, õnnõ vanõmbidõ
sunni perrä tulli’.
Lääki-s kavva, ku tull´ vahtsõnõ palaminõ tuul tunnil, ku
direktri oll´ sõitnu veebruari
kuuh liina posti perrä. Śoo
voori läts palama kooli laut.
Tulõlõ oll´ olnu rassõ piiri panda’, kuna tulõkistutamistoro’
külmi’ suurõ külmäga kinni.
Eläjä’ saadi laudast kül’ vällä
ni viidi piirimeeste tallo hoiulõ, a sisse palli’ kõik kana’, 20
tonni haina, üts tonn kardohkit ja puul tonni põhku. Lauda vahtsõlt ülesehtäminõ lännü massma liki 6000 krooni.
Palang leie koolielo jälki tervest aastast vussi. Aśa uurmisõl tull´ vällä, õt palotajast oll´
Fjodorovi-nimelinõ tśura, kinkõ olli’ vanõmba’ väelüsiihi
kuuli saatnu’.
1934. a sügüsest saadi laut
katusõ ala ja koolitüü sai edesi
minnä’. 1936. aastast viidi kuul
põllutüüministeeriumi alluvusõst haridusministeeriumi ala.

Vahtsõ’ ao’
1939/1940. opmisaasta oll´
koolilõ viimäne rahulik aasta.
Kommuniste võimulõtulõkiga 1940. aastal läts inemistõ
elo rasõhõmbast. Kuna maad
naati rikkambilt ar’ võtma, õt
kehvembilõ ümbre jaka’, tull´
tuust ka tülüskelemiisi ni vainugi inemiisi vaihõlõ. Koolilõ
anti maad piirimeeste kruntõ
päält ar’ lõigatuna mano, peräkõrra oll´ koolil maad pia 200
hektarit. Vahtsõ’ võimumehe’ küüsü-s tuust, kas ka tüütegijit, hobõssit ja massinit
haardu.
Koolijuhatajalõ tulli’ veiga närvilitsõ’ ao’, koh oll eiski läbiotsmiisi. Ministeeriumi’
nimmäti ümbre komissariaa
dõst, 1. aprillist 1941 viidi kuul
haridusõ rahvakomissariaadi
alt põllutüü rahvakomissariaadi ala. Keväja jouti läbi
suurtõ häti põllutüü’ ar’ tetä’,
opminõgi järe pääl hoita’. Inne
hainatöie algust oll´ plaanih
tetä’ kooli lõpupido. 22. juunil
võtt´ Petsere Tarbijatõ Kooperatiiv (innine majandusühisüs)
nõust pitä’ Laasõruvah uma’
suvõpäävä’. Ilm oll´ illos, rahvas kul´at´ ja kai õdagu opjidõ
näütemängu, a õdagu, ku rahvalõ massinidõga liinast perrä
tulti, sai lustilinõ miil kõrraga

läbi – sõda om vallalõ päsnü,
ütli’ tulija’.

Sõaaig ja koolijuhataja ar’minek
Opminõ koolih jäi katski, kuna
poisi’ kamandõdi koolist Petserehe ja säält edesi Vinnemaalõ sõtta. Kuul viidi tagasi
haridusõ rahvakomissariaadi
ala, võim kotusõpääl asju aia’
anti Petsere tüürahva nõukogo täütevkomiteele. Kõkõpäält
alostõdi tuust, õt võeti ar’ kooli massin – hindilõ sõita’. Sis
tull´ käsk, õt kooli kari ja tähtsä’ paprõ’ tulõ üteh võtta’ ni
ar’ põhja poolõ minnä’. Ülti, õt
ku käsku täüdä-i, lasõmi maaha. Õnnõst läts nii, õt käsuandjil hindil kah olõ-s tiidä’,
kuis õnnõ katõ koolitüütäjaga tuud kõrralda’. Külärahvas
kästi appi kutsu’, a peräkõrra
läts kommunistõl pakõmisõga
kipõst. Kari jäi koolilõ edesi.
8. juulil 1941 joudsõ’ Petserehe joba säkslasõ’ ni kuul jäi
edesi. Tõist ni kipõt hainategemist õi olõvat koolijuht umah
eloh mälehtänüki. Säksläisi
tulõkiga häötedi ar’ kommunistõ sääduse’, talomeestelt
lõigadu’ maatükü’ tull´ 
koolil
tagasi anda’. Tükk vaiva ja
tüüd läts koolijuhataja meelest raisku, tuust tull´ halv miil.
Kuigi 1941. aasta sügüse
nakaś koolitüü jal pääle, olõ-s
inämb
määnestki
rõõmu.
Päärõhk nakaś olõma õnnõ
aiatüül ja kaŕakasvatusõl, niiüldä’ teoreetilistõ opiainidõ
oppajist oll´ sõa peräst puudus,
päälegi oll´ üts naisoppaja naanu veiga säksläsõga mehkeldämmä, mia direktorit pahand´.
Kuna koolijuhil olõ-s tiidä’,
kuis sõa aigu vanõmbidõ käsi
käü, sis sündü kavatsus Laasõruvast minemä minnä’. Jänedä
Põllutüükuuli oll´ vaia taimõkasvatusõ ja keemia oppajat ja 1941. aasta detsembrih
jättki tä Laasõruvaga jumalaga. Jänedäl tüüt´ timä vil kooni 1955. aastani ni and´ oppust
pia 300 tulõvasõlõ põllumehe
le. Rudolf Noor elli pikä elo,
kuuli pia 96-aastadsõna ja
timä mälestüse’ omma’ alalõ
põllumajandusmuuseumih.

Lõpõtusõst
Põllutüükuul oll´ olõmah vil
Säksa aigu (1942), a edesi om
vähä tiidä’. 1944. aastal, ku
säidse Petseremaa valda üteh
Petsere liina ja Irboska alevaga Eesti käest ar’ kisti ja 1945.
aastal oblasti ala viidi, nakaś
kohalik elo pääle tõistmuudu.
Toomigu Joann (kooli vilistla
nõ) kõnõli mullõ, õt 1950. a
maikuuh viidi Laasõruvast ar’
mitu eesti pereht Siberihe,
asõmõlõ tull´ vindläisi. Koolimajah nakaś olõma trakoristõ kuul (kutsõkuul), a ku kavva tuu sääl vil alalõ oll´, tuud õi
tiiä’.
Petsere Põllutüükooli lõpõt´
Eesti aigu kohki 180 opjat. Sääl
oppõ setodõ ni kohalikõ vindläste ja lätläiste latsi, a oppõ
ka eestläisi, kedä oll´ tulnu’
kavvõmbastki – Võro-, Tartoja kogoni Viromaalt. Väikene
piiriviirne koolkõnõ oll´ hüä
hinnat, sääl saiõ’ kooliharidust
ka kehväst perrest peri latsõ’.
Ka aokirändüsõh kiteti kuuli sõnnoga nigu „Petserimaa
põllumajanduslik akadeemia“
vai „põllumajanduslik oaas
keset liiva“.
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Sanna takast saa ka
Säksamaalõ ja rehe takast Riiga
ehk kuidas traditsioonide tundmine võib aidata noortel oma tulevikku seada
Setomaa koolides on
majandusõpetuse
ühistegevused edukalt
kestnud juba 12 aastat.
Igal õppeaastal
moodustatakse uued
õpilasfirmad, osaletakse
laatadel ja tundides
õpitakse erinevaid
majandusega seotud
teadmisi.
INGRIT KALA
MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevjuht

Selleks, et tuua õpilased klassiruumist välja ja muuta nende ettevõtlikkust veelgi prakti
lisemaks, käivitasid Setomaa
vald ja Seto Käsitüü Kogo
Innove toetuse abil sel aastal
projekti „Pärimuslikele traditsioonidele tuginev ettevõtlus
õpe Setomaa koolides“. Selle
projekti raames on kavas erinevate teemapäevade abil tutvustada õpilastele, et ka pärimusel tugineva loome
majanduse abil on võimalik Setomaal
edendada ettevõtlust, olles
see-juures omanäoline ja eriline. Kavas on viis erinevat pärimuse ja piirkonnaga seotud
teemapäeva,
käivitatakse
meistri-selli õpe Setomaa erinevate meistrite juures ja
käiakse kolmepäevases laagris tutvumas Kihnu kultuuriruumiga.
Projektiga alustasime 29.
jaanuaril muusika teemapäevaga. Oli sisukas päev. Värska Muusikakoolis said kolme
Setomaa kooli õpilased teada, kui palju peab muusikalise
hariduse saamiseks muusikakoolis õppima ja milliseid pille saab Värskas õppida. Muusikakooli vilistlane Evelin Leima rääkis, kuidas tema muusikakoolis õppis ning millised
oskused ja võimalused pilliõpe

talle eluks on andnud. Värska
kultuurikeskuses saadi Jane
Vabarnalt ülevaade piirkonna tuntud muusikasündmuse
Seto Folgi ettevalmistustest ja
eelarvest. Õpilased said praktilise ülesande käigus kavandada folgi tegevusi ning jagada erinevate eelarveridade
vahel raha. Setomaa tuntuim
ja tunnustatuim muusik Jalmar Vabarna rääkis oma muusikaõpingutest ning sellest,
mida tema muusikas oluliseks
peab. Lastel oli eriti põnev
kuulata, kui palju ja kuhu on
Jalmar tänu muusikuks olemisele reisinud.
Värskast sõideti edasi Treskisse, kus paljud noored külastasid teemapäeva raames
esmakordselt Jalmari rajatud
kontserdipaika Treski Küüni.
Mitmed noored lubasid suve
hakul sinna kindlasti ansamblit
Terminaator
kuulama
minna.
Setomaa muusikapäeval ei
saa kindlasti läbi leelota. Õie
Sarve juhendamisel valmis
noortel setokeelne laul hommikusest ärkamisest ja varajasest toimetamisest. Ühiselt
loodi sõnad ning veendumaks,
et leelo kõlab kenasti, lauldi
laul hiljem ühiselt mitu korda
läbi. Setomaal on juba 15 aastat olnud võimalik omandada pilliõpet Rikka Ivvani pillilaagris. Sigre ja Ain andsid
ülevaate, kuidas see kõik algas
ja milliseid tegevusi laagris
peale pilliõppe veel tehakse.
Muusikapäev lõppes Raali Aini
pillimängu saatel seto tantse
tantsides.
Tegevused jätkuvad: 20.
veebruaril toimub tekstiilipäev, 28. märtsil metalli- ja
savipäev, 16. aprillil puidu- ja
taluarhitektuuripäev ja 13.
mail traditsioonilise toidu
päev. Teemapäevadele kaasatakse kohalikke meistreid ja
valmivad praktilised esemed.

Maaeluministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus
ja Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et

Setomaa arenguprogrammi 2019. a
taotlusvoor on avatud 25.02.-25.03.2019.
Arenguprogrammi infopäev toimub 20. veebruaril
2019. a kell 15 Värska kultuurikeskuses.
Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.
Programmi raames saavad taotlejad olla Setomaa vald
ning programmi piirkonnas tegutsevad
mittetulundusühendused ja sihtasutused.
Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot.
Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlbulikest kuludest.
Programmdokument, eeltaotluse vorm ja toetusest
teavitamise juhend on kinnitatud maaeluministri
1.02.2019 käskkirjaga nr 18 "Setomaa arenguprogramm".
Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa
Arenduskeskusele:
• Elektrooniliselt aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee
või paberil aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605
Võru, perioodil 25.02.-25.03.2019.
• Kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjata,
tuleb esitada ka paberil allkirjastatud taotlus posti teel
või käsipostiga aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12,
65605 Võru. Hiliseim postitempel võib olla 25.03.2019. a.

Leelo õpituba Õie Sarvega.

Fotod: Ingrit Kala

Täpsemat informatsiooni eeltaotluse esitamise kohta
saab Kaire Trummilt, tel 5341 0766,
e-post kaire.trumm@vorumaa.ee.

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Setomaa koolinoorte kohtumine muusik Jalmar Vabarnaga.

on märgiline ning teisedki meditsiiniteenuse osutajad julgevad võtta riski ja tulla
maale tööle.
Kabinet asub Pikk 30, Värska.
Hambaarsti juurde saab aega
kinni panna telefonil 711 4400.
Kabinet on avatud
E–R kella 9–16.
Koduleht: www.odentalia.ee.

KUTSE
Austatud Värska-Saatse piirkonna elanik!
Oled oodatud külaelanike arutelule, mis toimub

14.03.2019 kella 18–20
Saatse raamatukogus.
Arutleme üheskoos, kuidas teha omavahel senisest
paremat koostööd ja kuidas elu külades arendada.
Eesmärk on saada üksteisega tuttavaks ja vahetada
kontakte, et saaksime edaspidi külaelu
arendamisel paremini suhelda.

Angela Rehi.

Foto: Kelly Kittus

Eesti
tuleviku heaks

KOOLITUS ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised
potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud
ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte
alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Hambaarstiteenus Setomaal
5. veebruaril avati kauaoodatud Värska hambaravikabinet
Odentalia.
Värskasse kolinud hambaarst Angela Rehi ütleb, et
Värska piirkond on talle väga
südamelähedane. „Ema on
sündinud Värskas, vanaisa
Valentin Savin oli siin preester
ja käin siin tihti,” ütleb ta.
Angela loodab, et tema tulek

Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav
• Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel www.vorumaa.ee ja
• Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel www.rtk.ee Setomaa arenguprogrammi alamlehel.

Koolituse peamised käsitletavad teemad:
- Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui
ettevõtja, äriidee ning äriidee arendamine.
- Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja
müügiplaan.
- Finantsjuhtimise alused.
- Juhtimine: juhi roll ja enesejuhtimine, meeskond ja
partnerid.
Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava,
mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.
Koolitused toimuvad Kubija hotell-loodusspaa
seminariruumis, Männiku 43a, Võru:
18.–19. märtsil, 2.–3. aprillil, 9.–10. aprillil
ja 30. aprillil kell 10–17.15.

Kohal on ka Setomaa vallavanem Raul Kudre
ja Margus Timmo Setomaa Liidust.

Osalemistasu 50 eurot, milles sisalduvad
koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

Külaelanike tsõõriklaua kutsub kokku Kersti Virro
„Külakogukondade liidrite kaasamis- ja motivatsioonikoolituse”
projekti raames (LEADER-meetmest toetatud projekt
külakogukondade tugevdamise koostöö kaudu).

Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.vorumaa.ee.

Lisainfo: kersti.virro@mail.ee või tel 517 451.

Lisainfo tel 521 7705.

Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 8. märtsiks.

6

Veebruar 2019 Nr 2 (351)

Kogu riigi
pidupäev
Setomaa valla kõige tähtsam dokument ehk valla
eelarve on vastu võetud. Esimene kuu on juba selle järgi elatud. Võime julgelt ja sirge seljaga tõdeda,
et suudame sellel aastal panustada kahte valdkonda:
inimestesse ja samas investeerida mitmesse suurde
projekti.
Inimressurss on üks tähtsamaid varasid ja palgatõus on valla süsteemis töötajatel üldjuhul 5–8%.
Vallas on mitmeid töökohti, mille palgatasemeid on
kahe aasta jooksul kõvasti järele tõstetud ja ühtlustatud üle valla. Tänan volikogu väärtustamast meie
töötajaid!
Investeeringud on tavaliselt pika vinnaga. Neid
tuleb alates ideest ette valmistada, kujundada tulemust, projekteerida, leida raha ja alles siis saab üks
korralik investeering teostatud. Sel aastal on kätte
jõudnud aeg, kus pika ettevalmistuse tulemusena
oleme jõudnud sinna, et meil on mitmele objektile
raha olemas ja saame oma unistusi ellu viia. Setomaa vald investeerib käesoleval aastal umbes kolm
miljonit eurot, millest suur osa on Euroopa Liidu
projektiraha. Loetelu investeeringutest leiate valla kodulehelt eelarve dokumendist, aga suurematest võib nimetada Saatse maantee ehitust, Värska
Külastuskeskuse ehitust ja sadama taastamist Värskasse. Mikitamäel jätkame kanalisatsiooni ja vee
trassidega ning üle valla läheb väljavahetamisse üle
300 tänavavalgusti. Luikjärve talu peamaja saab korralikult üles ehitatud.
Kohe saabuv Eesti Vabariigi aastapäev on kogu
riigi pidupäev. Pidutseb Setomaa valdki ja tunneb
ennast õnnelikult, sest riik andis võimaluse Setomaa
vallal tekkida. Nüüd peame me kõik koos seda hoidma ja edasi arendama.
Riigikogu valimiste valguses tahan kõikidele valijatele südamele panna, et kohalikul inimesel on
sidemed oma kodukohaga. Sellepärast soovitan
valida kohalikke kandidaate, kes ei kaota sidet meie
piirkonnaga ja vastutavad enda sõprade ja tuttavate
ees oma tegudega riigi võimu teostades.
RAUL KUDRE, Setomaa vallavanem

Setomaa Vallavolikogu
istung 31.01.2019 Mikitamäel
■ Mittetulundusühingu

Kagu Ühistranspordikeskus juhatuse liige Sander
Saar andis ülevaate Kagu
Ühistranspordikeskuse
tegevusest.
■ Võeti vastu Setomaa valla
2019. aasta eelarve kogu
mahuga 7 952 635 eurot.
■ Muudeti Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017
määrust nr 1 „Vallavolikogu
liikmetele tasu ja hüvituse
maksmise kord“.
■ Kinnitati Setomaa valla
omafinantseering projektis
„Regionaalsete tervise

spordikeskuste väljaarendamine“ aastateks
2019–2022 kogusummas
kuni 40 000 eurot.
■ Muudeti Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018
määrust nr 35 „Õpetajate
töötasustamise alused“.
■ Moodustati Riigikogu
valimisteks jaoskonnakomisjonid.
■ Valiti rahvakohtunikukandidaatideks Raili Mõttus
ja Arno Vares.
■ Loeti tuvastatuks Vasla
külas asuva elamu ja sauna
peremehetus.

Volikogu võtab vastu valla eelarve.

■ Nimetati Setomaa

Vallavolikogu esindajaks

Foto: Kelly Kittus

Setomaa Edendüsfondi
komisjoni Vello Saar.

Valimistel on igal häälel jõud
Veebruari lõpus ja märtsi alguruari kella 18-ni. Hääletada saab aadreslevivate valeuudiste ja kandises valime uue Riigikogu koosdaatide meiliserveritesse sissil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et
seisu. Suuri muudatusi valija
semurdmisega, oleme selgitavalija peab veenduma, et tema arvuti on
nud küberturvalisuse tähtsust. korras, ning ID-kaardi ja koodide andmine
jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva,
Soovime ennetada ja varakult
teiste inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamihääletada saab nii jaoskonnas
märgata, kui levib valeinfo
se ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilikui ka juba kümnendat korda
või muu valimiste läbiviimist
sem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletaelektrooniliselt. Kuid mõnele
takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl
olulisele punktile tahan siiski
tidega, et ka nemad suhtuksid
kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält
tähelepanu juhtida.
tõsiselt oma seadmete, veebienam muuta ei saa.
Valimisjaoskondi on tänavu
lehtede ja meiliaadresside turNelja päeva jooksul, 21.–24. veebruarini
vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557
PRIIT VINKEL,
valisse käsitlemisse.
saab olenemata elukohast hääletada maariigi valimisteenistuse juht
konnakeskustes. 25.–27. veebruarini on
ja 451), mistõttu tasub varaÜldse on „koostöö“ märkkult välja selgitada, kus täpsõna, millega annab palju ära
avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas
semalt teie kodujaoskond asub. Vajaduteha – meiega koos aitavad valimisi läbi
kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt
sel tuleb appi kaardirakendus, mille leiaviia oma valdkonna asjatundlikud asutuüks jaoskond, kus saab hääletada väljaste aadressilt valimised.rahvastikuregister.
sed, kes on abiks nii jõu kui ka nõuga.
pool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil
ee. Neljal esimesel eelhääletamise päeval,
Riigikogu valimiste eelhääletamine
on kõik jaoskonnad avatud kella 9–20, siis
21.–24. veebruarini paikneb enamik jaosja elektrooniline hääletamine algab 21. saab hääletada vaid oma elukohajärgses
kondi maakonnakeskuste kaubamajades
veebruaril. E-hääletamine algab nelja
jaoskonnas. Riigikogu valimised on aeg,
ja teistes populaarsetes paikades. Seega, päeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab öö
millal saab oma hääle kuuldavaks teha.
kui valik on langetatud, on vormistamine
päevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebValimistel on igal häälel jõud!
mugav ja lihtne.
Samuti oleme julgustanud kohalikke
omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.–27. veebruarini, kui
kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääValimisringkond nr 11 Võru-, Valga- ja Põlvamaa
letamine ühel päeval näiteks valla ühe
küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise
küla raamatukogus.
Jaoskondade arv omavalitsustes:
Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi
poolt, kes on üles seatud tema ringkonnas.
Põlva vald
Ringkonnad määratakse rahvastikuregist5
Kanepi vald
Otepää vald
ris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuRäpina vald
Tõrva vald
8
4
3
ga. Kui elukohaandmetega tekib problee5
mandaati
4
me, on nende kordategemine lihtne – uue
Võru
linn
Antsla vald
Valga vald
aadressi saab vormistada paari minutiga
4 Võru
vald Setomaa
3
6
Valijate arv:
eesti.ee veebilehel, samuti võib pöörduRõuge vald
6 vald
da kohalikku omavalitsusse nii isiklikult,
3
71 276
5
posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et
valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda
ei mõjutaks kõrvalised tegurid. ErinevaLisainfo: valimised.ee
te riikide kogemusele toetudes, kus valiKaart: rahvastikuregister.ee
misi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias

Riigikogu valimised 2019

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee

Hariduskorraldusest Setomaa vallas
KARIN VILJUS
Setomaa vallavalitsuse haridusja kultuuriosakonna juhataja

Kõigi lastevanemate jaoks, nii
nende jaoks, kes juba elavad
Setomaa vallas, kui ka nende jaoks, kes plaanivad tulla Setomaa valda elama, on
üheks olulisemaks küsimuseks
hariduskorraldus.
Ajavahemik september kuni
juuni on aktiivne õppeperiood
ja vallavalitsus on Setomaa
valla loomisest alates tegelenud sel ajal peamiselt kiire-

loomuliste küsimuste lahendamisega, mis omakorda on
välja toonud ka valla haridusvaldkonna kitsaskohad ja
arenguvõimalused.
Kõige olulisem on rõhutada
asjaolu, et vallal ei ole plaanis
sulgeda ühtegi haridusasutust.
See tähendab, et nii Meremäe Kool (sh Meremäe lasteaiarühm ja Obinitsa lasteaia
rühm), Mikitamäe Kool, Värska Gümnaasium kui ka Värska
Lasteaed jätkavad tegutsemist
eraldi haridusasutustena ja
eraldi majades ning ruumides.
Tõsi on see, et seoses laste
arvu vähenemisega, seadusest

tulenevate nõuetega õpetajate
kvalifikatsioonile ja haridustöötajatele kehtestatud töö
aja tõttu, on haridusasutustes
kindlasti personali ja töökorralduse osas ümberkorraldused tulemas.
Ümberkorralduste eesmärk
ei ole kedagi lihtsalt ametist
vabastada, vaid selle tulemusena soovib vald võimaldada
ja tagada Setomaa valla lastele kvaliteetse hariduse kättesaadavuse,
motiveeritud
õpetajad ning Setomaa valla
haridusasutuste maine tõusu.
Setomaa valla 9. klassi lõpetaja peab olema konkurentsivõi-

meline järgmisel haridusastmel näiteks Tartu Miina Härma
Gümnaasiumi 9. klassi lõpetajaga, sest Vabariigi Valitsuse
poolt vastu võetud põhikooli
riiklik õppekava kehtestab riigi põhiharidusstandardi kõigile Eestimaal tegutsevatele
koolidele.
Setomaa valla haridusasutuste väiksus on suur võimalus koolide ning lasteaedade jätkusuutlikkuse ja arengu
tagamiseks, sest Setomaa valla
haridusasutustes on ideaalsed
tingimused kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks.
Kaasav haridus, mis on prae-

gu ka Eesti hariduskorralduse
juhtiv põhimõte, on iga õpilase võimetele vastav haridus.
See tähendab, et kool ja lasteaed peab kohandama õpet vastavalt õppuri eeldustele ning
arvestama lapse vajadusi, huve
ja eripärasid. Lisaks on oluline,
et iga laps kogeb nii lasteaias
kui ka koolis eduelamust, et
haridusasutuste õhkkond on
positiivne, et õppekavad on
jõukohased jne. Ka Eesti elukestva õppe strateegias 2020
on kirjas, et nii koolijuhi kui
ka õpetaja roll vajavad ümbermõtestamist, et nad suudaksid
luua keskkonna, kus pööratak-

se tähelepanu iga õppija arengule ja potentsiaali väljaarendamisele ning väärtustatakse
isiksuslikke erinevusi.
Setomaa vallavalitsuse eesmärk on saavutada koostöös
valla haridusasutustega Setomaa valla arengukavas 2018–
2027 kirjas olev ja kogukonnaga ühiselt kokku lepitud strateegiline eesmärk: Setomaa
valla haridusasutused pakuvad kaasaegset, õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut
toetavat, õpioskusi, loovust
ja ettevõtlikkust arendavat
ning õppijale võimetekohast
haridust.

7

Veebruar 2019 Nr 2 (351)

Kas tahad, et Võru maakonnas
oleks parem elu? Tule 4.–6. aprillini
Varstusse loometalgutele!
Vunki mano! loometalgud on
„arenduskiirendi”, mis annab
võimaluse käima lükata uusi
ja vajalikke ettevõtmisi, mis
aitavad edendada elu maapiirkonnas. Kui tahad kaasa lüüa
uute lahenduste väljatöötamises või on sul endal mõni nutikas mõte, kuidas meie kodukoha elu edasi viia, siis tule
osalema!
Otsime ideid ja lahendusi,
mis toetavad inimeste enese
teostust kogu elukaare vältel, parandavad vajalike teenuste
kättesaadavust
või
loovad kestlikke lahendusi
ettevõtluses.
Kui sul on mõtteid, millele
oleks vaja hoogu juurde anda
ja nõu saada, siis võta julgelt
korraldajatega ühendust. Kui
mõtted on veel laiali ega tea,
kas nendega on õige aeg välja
tulla, siis tule osalema teiste
ideede meeskondades, et järgmine kord juba oma ideega
tulla. Parematele ideedele on
elluviimise toetamiseks rahalised auhinnad.
Vunki mano! 
loometalgud
on erilised selle poolest, et

SPORT

Lumepäev Värskas.
meeskondade
toetamine
lahenduste elluviimisel jätkub
ka hiljem. Enamus eelmistel
talgutel osalenud meeskondadest tegutseb aktiivselt edasi,
nad saavad jätkumentorlust
ja toimuvad ka motiveerivad
kohtumised teiste osalenud
meeskondadega. Seda võimalust lihtsalt tuleb kasutada!
Korraldajad lubavad, et kõik
hea esimestest loometalgutest on alles ning lisaks paras

annus uut, et koos loomine
oleks viljakas.
Osalema ja meeskondades
kaasa lööma tulla tasub igal
juhul, iga inimese panus on
oluline. Lisaks sellele, et sul on
võimalus anda oma osa mõne
kasuliku ja meie kõigi elu
paremaks muutva idee arendamisel, saad loometalgutelt
kuhjaga inspiratsiooni, uusi
teadmisi ja kasulikke tutvusi.
See on väärt kogemus!

Vunki mano! kodulehel
https://vunkimano.vorumaa.
ee on registreerumine juba
käimas. Pane ennast kohe kirja ja kutsu ka sõbrad-tuttavad
loometalgutele!
Loometalguid korraldavad
Võrumaa Omavalitsuste Liit
koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ning
Helpific projekti „Co-creation
of Service Innovation in Europe” raames.

Foto: Einar Raudkepp

Lumepäev
20. jaanuaril toimus ülemaailmne lumepäev, millest sai Värskas meeleolukas ja osalejaterohke mõnus talvine ettevõtmine.
Lumepäeval kelgutati, õpiti ja harjutati suusatamist, sai hooldada suuski ning koguda suusakilomeetreid. Kokku koguti hulk suusakilomeetreid ning oluliselt rohkem talviseid häid emotsioone.

Setomaa valla male- ja kabeturniir
15. veebruariks on toimunud kolm etappi ja osalejate arv on igal
etapil suurenenud. I etapi võitjad: male – Heiki Ots, kabe – Jüri
Lätt; II etapi võitjad: male – Harri Vesi, kabe – Raul Kudre; III
etapi võitjad: male – Jaas Salm ja Johannes Raidla, kabe – Arvi
Keerpalu ja Heldur Kotov.

Setomaa suusasari
Järjest enam kogub osalejaid ka suusasari, 15. veebruariks on toimunud kaks etappi Värskas ja üks Meremäel. Tulemusi saab vaadata Setomaa valla kodulehel ja OK Peko kodulehel.

Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumises

Kauaaegse töö eest
tunnustuseks tänukiri

Sõbrakuu Värska
noortekeskuses
TRIINU ARUND,
Värska ANK juhataja

Setomaa Vallavalitsus tunnustas tänukirjaga Külli Kauri
pikaaegse ja tänuväärse töö eest Seto Talumuuseumis. Alati
rõõmsameelsel ja abivalmil giid-perenaisel Küllil täitus Seto
Talumuuseumis 20 aastat.
Foto: Kelly Kittus

Tuleohutust tuleb jälgida
Setomaa vallas on palju
kortermaju. Tuli on küll inimesele soojaandja, aga tuli ei salli
hooletut ümberkäimist.
Tuleohutusnõuded korteris:
■ Eluruumis peab olema töökorras suitsuandur. Tahke- või
gaasiküttega eluruumi paigalda lisaks ka vinguandur.
■ Hoolda küttesüsteeme.
Hooldatud küttesüsteem on
ohutu ja kestab kauem.
■ Korteriuks võiks olla seestpoolt ilma võtmeta avatav, et
tulekahju korral sinna lõksu ei
jääks.
Tuleohutusnõuded
kortermaja ühiskasutataval pinnal:
■ Hoidke ühiskasutatavad

äljumisteed puhtana. Trepiv
koda on ehitatud nii laiaks just
seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga
väljuda soovivad, siis on see
võimalik.
■ Väljumisteele jäävad uksed
peavad olema võtmeta avatavad juhuks, kui olete tulekahju
või muu õnnetuse korral võtmed tuppa või jopetaskusse
unustanud. Selliselt ei jää te
lõksu ning saate ohutult hoonest väljuda.
■ Kui keldriuks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks, et keldritulekahju korral ei leviks suits trepikotta.
Vastasel juhul jääb kogu maja
rahvas lõksu ega pääse välja.

Sõbrakuul oleme pühendunud
rohkem sõprusele ja sõbraks
olemisele.
Värska noorteaktiiv korraldas I–IV klassi õpilastele Värska noortekeskuses meeleoluka sõbrapäevapeo, kus üllatusi
jagus igale osalejale.
Vanemad noored tähistasid oma sõbrapäeva 15. veebruaril Räpina ÜG korraldatud
sõbrapäeva
peol, kus noortele
pakkus meelelahutust ansambel Kapriiz ja diskoripuldis oli
legendaarne Kristjan Hirmo.
Koos sõpradega ja ilma sai pilte teha fotoboksis ning loosi
auhinnad osalejatele tõid elevust kõigile pidulistele.
Väljasõite ja muid põnevaid tegevusi jätkub sõbrakuu
lõpuni. Koolivaheaja algust
tähistavad noored 22. veebruaril Värska kultuurimajas
Eesti-teemalise peoga.
Enne pidu toimub Värskas
esmakordselt poksitrenn. Kell

18 on kõigil huvilistel võimalus osaleda näidistrennis,
mida juhendavad Robert Laulik ja Helen Ehandi.
Koolivaheaja esimesel päeval sõidavad Värska ja Meremäe noored koos noorsootöötajate ja parkuuritreeneriga
Tallinnasse, et külastada uut
batuudikeskust T1.
Koolivaheajal tantsime! 28.
veebruarist kuni 1. märtsini
saavad tantsuhuvilised noored täiendada oma tantsu
oskust. Esimesel tantsupäeval
28. veebruaril on oodatud kõik
I–IV klassi õpilased tantsima
alates kella 13-st ja teisel päeval on kavas tantsupäev noortele alates V klassist.
Lisaks tantsuoskusele saavad noored teadmisi lavalisest
liikumisest.
Lisainfot tantsupäeva kohta küsi tantsuõpetajalt Triinu Arundilt või kirjuta varska.
noortekeskus@setomaa.ee.
Setomaa
noortekeskuste tegemiste kohta leiab infot
Facebooki kontolt Setomaa
noorsootöö.

OK Peko liikmed võitsid Eesti MV sprindis 16 medalit, nendest 8
kuldset ning sprinditeates 10 medalit, millest 7 kuldset.
Sprindi tulemused: Mattis Jaama I koht M21, Daisy Kudre I koht
N21, Doris Kudre II koht N21, Piret Pärnik III koht N21, Sander
Linnus III koht M21, Timo Kudre I koht M14, Olle Ilmar Jaama I
koht M16, Mari Linnus I koht N18, Kristel Kõivo I koht N20, Ingrit
Kala I koht N45, Reeda Tuula-Fjodorova II koht N35, Karel-Sander Kljuzin III koht M20, Raul Kudre I koht M45, Randy Korb III
koht M45, Anni Linnus III koht N16, Leana Jete Korb III koht N16.
Sprinditeade: M21 I koht Kevin Hallop ja Mattis Jaama, N21 I
koht Daisy Kudre ja Doris Kudre, M21 II koht Sander Linnus ja
Kristjan Linnus, M14/16 I koht Timo Kudre ja Olle Ilmar Jaama,
N40 I koht Ingrit Kala ja Epp Käpa, M40 I koht Randy Korb ja Raul
Kudre, M50 I koht Marti Parve ja Jüri Pärnik, N18/20 I koht Mari
Linnus ja Kristel Kõivo, M18/20, II koht Karel-Sander Kljuzin ja
Andres Aruots, N16/18 III koht Anni Linnus ja Leana Jete Korb.

Eesti teatenaiskond EMil: (vasakult) Doris Kudre, Epp Paalberg
ja Daisy Kudre.
Foto: EOL

Euroopa MV suusaorienteerumises

Sõbrapäevapidu Värska noortekeskuses.

Foto: Triinu Kotov

Türgis 5.–11. veebruaril toimunud Euroopa meistrivõistlustel
suusaorienteerumises esindasid Eestit neli Peko klubi liiget.
Koondise parimana sai Daisy Kudre lühirajal 9. koha, sprindis 12. koha, naiste teatesuusatamises koos Doris Kudre ja Epp
Paalbergiga kõrge IV koha, sega-sprinditeates koos klubikaaslase
Mattis Jaamaga 8. koha, tavaraja 14. koha.
Peko klubi liikmed võistlesid kõik väärikalt, Doris Kudre parim
koht oli sprindi 17. koht, teates IV koht, Mattis Jaama parim koht
oli sprindi 20., sprinditeates 8., Kevin Hallopil sprindi 30. koht.
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Lätlaste huvi Setomaa vastu kasvab

Algab
kauplejate
kirjapanek
Seto Folgile

KELLY KITTUS, ELIN PRIKS
MTÜ Setomaa Turismi jaoks
on 2019. aasta alanud kiirelt
ja tegusalt. Turismimessid toimuvad alati aasta alguses, niisiis on MTÜ Setomaa Turism
osalenud Matkamessil Soomes, Leedus Adventure, Lätis
Balttouri ja Tallinnas Tourest
messidel. Välismessidel kasutatakse Lõuna-Eesti ühispinda, millel on sel aastal ka ühine
kujundus. Tourest messil Tallinnas jagati pinda Võrumaaga.
Setod kutsuvad 
messidel
lõunanaabreid saama osa
Setomaa kultuurist ja sündmustest, avastama siinseid
kauneid metsi ja matkaradu,
külastama vaatamisväärsusi.
Väliskülastajatest on Setomaal
lätlased kolmas sihtturg peale
venelasi ja soomlasi. Mobiilpositsioneeringu ja majutusstatistika kohaselt on külasta
jate arv Lätist pisut tõusnud.
Kuigi
kõrghooajal,
maist
augustini, jõuab lätlasi Setomaale enim, on siiski ka teistel
kuudel külastatavus märgatav.
Leedulasi veel nii palju Eestisse ei jõua, ent huvi on suur.
8.–10. veebruaril aset leidnud Baltimaade pikima ajalooga ja suurimal turismimessil
Tourest paistis Setomaa ehedalt silma. Kaaseksponentidena olid Setomaad esindamas
lisaks Setomaa Turismile veel
Setomaa muuseumid, muusika- ja matkafestival Seto Folk,

Rahvakultuuri Keskuse
toetuste 2019. aasta
taotlusvoorud
Taotlusvoorud folkloorifestivalide, Mulgimaa
pärimuskultuuri, Setomaa
pärimuskultuuri, VanaVõromaa pärimuskultuuri,
Kihnu Kultuuriruumi, Saarte
pärimuskultuuri, Peipsiveere
pärimuskultuuri, Virumaa
pärimuskultuuri toetuseks
avati 13. veebruaril 2019.
Samuti avaneb taotlusvoor
regionaalse kultuuritegevuse
toetuseks. Taotlusvoorud
jäävad avatuks 14. märtsini.
Loe lähemalt Rahvakultuuri
Keskuse veebilehelt:
http://www.rahvakultuur.ee/
Rahvakultuuri_Keskuse_
toetusmeetme_3516.

ULVI OPER
Seto Folk 2019 müügijuht

Õie Sarv, Venno Loosaar, Aare Hõrn ja Elin Priks. Foto: Kelly Kittus

Ilze Salnaja-Värv ja Elin Priks.

Foto: erakogu

Mis on turismil uudist?
Olulise uuendusena on valminud Setomaad omal käel avastajatele edaspidi abiks olev
Google platvormipõhine Külävüü turismimarsruudi teejuht http://maps.visitsetomaa.
ee/et/kaardid/seto-kylavyy,

mis võimaldab huvipakkuvad objektid selekteerida ning
nendest eelistustest vormida
personaalne kaart koos teejuhistega. Samuti on valikus toitlustus- ja majutusvõimalused.
Kui palju Setomaa vastu
huvi tuntakse? MTÜ Setomaa

Turism tegevjuht Elin Priks
sõnas, et huvi Setomaa vastu on suur, eriti küsitakse ürituste, aktiivpuhkuse, matkade kohta. Ka kuningriigipäev
on enamusele teada. Samuti
pole inimestele võõrad Värska
Sanatoorium ja Värska Vesi.

Setomaa ülemsootska Aare
Hõrn ja sootska Õie Sarv. Eesti Toidutee „Elamused ja maitsed“ hallis kostitasid Setomaa
maitsetega Taarka Tarõ ning
Seto Küük. Osalemist Tourestil
rahastati Eesti-Läti piiri
ülese
koostöö programmist.

Kindral Reegi suvilast saab külastuskeskus
ÜLLE HERR
Juba novembris 2018 alustas riigihanke võitnud ettevõte AS EVIKO endise suvila
hoone lammutustöödega ning
tänaseks on valminud vundament koos keldrikorrusega.
Kui varasemalt, enne ehitustöid ei paistnud endine hoone
Tsäimaja poole sõites väljagi,
siis täna võib iga möödasõitja
märgata ise külastuskeskuse
kerkimist ja arenguid.
Projekti „Värska Külastuskeskus“ rahastatakse Euroopa
Liidu ÜF „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise

investeeringud“
meetmest.
Toetuse summa on 952 613,70
eurot ning Setomaa valla omaosalus 168 109 eurot. Kokku
on kavandatud projekti kogumaksumuseks 1 120 722 eurot,
millest pea 80% moodustab
investeering külastuskeskuse
väljaehitamiseks.
Lisaks investeeringule hoonesse valmistatakse ette külastuskeskust teenindav personal, luuakse külastusprogrammid ja ekspositsioonid ning
soetatakse teenuste osutamiseks vajaminev inventar.
Selleks, et kavandatavast
keskusest kerkiks Setomaale väärikas puhke- ja turismi

atraktsioon võimalikult palju
dele sihtgruppidele, tegeleb projektimeeskond praegu
ideearendusega ehk keskusele
sisu/ekspositsioonide ja sisekujunduse loomisega.
Projektimeeskond on ühisel
arvamusel, et eelkõige peab
loodav keskus kõnetama pereturiste, kuid vähem tähtis ei saa
olema ka piirkonna ajaloo- ja

turismisihtkohaga seotud väljapanekud,
ekspositsioonid
ning elamusatraktsioonid.
Värska Külastuskeskuse esimene etapp peaks valmima
käesoleva aasta novembriks.
Kuna valmiv Värska Külastuskeskus asub looduskaunis
kohas, on arenguruumi järgmiste etappide väljaarendamiseks aastateks.

Setomaa suvine muusika- ja matkafestival Seto
Folk toimub 28.–29. juunil 2019 Värskas ja pakub
headest emotsioonidest
tulvil
kultuurielamust.
Seekordne kaunikõlaline
teema „PÄRI MUSI“ on
inspireeritud ehedast seto
pärimuskultuurist, mille
suuliselt edasiantud aarded elavad setode keeles,
lauludes ja lugudes.
Alates 1. märtsist võtab
Seto Folk vastu 
avaldusi
toitlustajatelt, toidukaupade ja aiasaadustega
ning käsitööga kauplejatelt. Avaldusi saab esitada kuni 1. aprillini 2019.
aastal.
Toitlustajate, toidukaupade ja aiasaadustega kauplejate valik festivalile tehakse järgmiste
kriteeriumite alusel:
■ Menüü temaatilisus:
seto toidu osakaal, seos
Setomaaga või festivali
teemaga.
■ Menüü tervislikkus: tervislik ja kvaliteetne.
■ Menüü hinnakujundus:
vähemalt kahe odavama
toidu olemasolu menüüs.
■ Müügikoha üldilme:
kujunduskontseptsioon,
mööbli olemasolu ja isikupärasus jms.
■ Personali riietuse kirjeldus.
■ Festivali korraldaja varasemad kogemused antud
toitlustajaga.
Enne avalduse esitamist
veendu kõikide toitlustus
teenuse
pakkumiseks
vajalike lubade ja sertifikaatide olemasolus.
Lisainfo: Merike Tein,
merike.tein@setomaa.ee,
tel 513 4809.
Käsitööga kauplejate
valik festivalile tehakse
järgmiste kriteeriumite
alusel:
■ Käsitöökauba temaatilisus – seos Setomaaga või
festivali teemaga.
■ Käsitöökauba pärimuslikkus – käsitsi tehtud,
algupärane.
■ Käsitöökauba kvaliteetsus, ehedus ja originaalsus.
Lisainfo: Ingrit Kala,
ingrit@setomaa.ee,
tel
5620 0057.
Täpsem info kauplemistingimuste ja üldinfoga on leitav muusika- ja
matkafestivali Seto Folk
veebilehelt www.setofolk.
ee/programm/muujatele.
Festivali
passid on saadaval Piletilevi veebikeskkonnas ja mitmes
kohas Setomaal. K
 ohaliku
elaniku eelist k
asutades
saab soodsama hinnaga
passi kuni 31. maini
Värskast Setomaa Turismiinfopunktist ja Seto Talumuuseumi
Tsäimajast,
Obinitsa
Muuseumist,
Mikitamäe ja Meremäe
teeninduspunktist
ja
Luhamaa teeninduspunktist Lütä külas.
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Timmo Lembit 88
24. veebruaril om
88. aasta sünnüpäiv
Härmä küläst peri
Timmo Lembitul.
Mäletä tedä õks viisuunõ
otsmisõ vitsakõsõ’ käeh
püürlemäh vai riimih
kõnõlamah. Otsõ tä
Võrost parhillatsõst
elopaigast üles, õt jaka’
timä erilisi mõttit ja
mälestüisi ka Setomaa
lugõjidõga.

alalõ, tuu vei’ varga’ Härmält
tarõpäält kuuh tõisi raamati
dõga minemä.

KAUKSI ÜLLE

Kuis sa olõt fotograafi
Timmo Mihkliga sugulanõ?
Timä oll´ mu ristesä, esä
veli. Elli põhilidsõlt Vahtsõliinah. Tä opaś mino ka pildistämä, pilte ilmutama. Tuu oll´
ka eloh hüä asi. Timmo Mihkli
olõ-s talotüü pääle. Kõrd kutsõ veli tedä appi vilja lõikama.
Mihkli otsõ karmanist mõnõ’
hõpõraha’ ni soovit nuidõ iist
päivlise palgada’. Valgus oll´
pildistämises hüä parajalt.

Midä
mäletät
latsõ
põlvõst?
Imä Akulina oll´ loomingulinõ ja laululinõ ineminõ, esä
Jakob oll´ rohkõmb tüü nõudja
ja tegijä. Ku olli poiskõnõ, and´
esä käsu lumi ar’ kühveldä’
moro tiirato päält. Sulalumi
oll´ lapju pääl rassõ, otsõ uma
raudjalassidõga kelgu, panni
toolõ lavvajupi’ ette ja toda iih
tougatõh ai virgastõ kõik raa’
sisse. Lätsi tarrõ ja kiti, õt valmis. Esä algusõh usu-s. Tull´
kaema. A kittä’ ma õks saa-s,
Timmo Lembit.
ütel´, õt poiskõnõ nii laisk, õt
viisi-i lummõ ka kühveldä’.
Kiä’ su perreh viil olli’?
A leiutajapisik om saatnu
Vanõmb veli oll´ kolm aasLembitut eloh ka ildampa, ku tä
tat vanõmb, Vladimir Timmo.
Obinitsah sovhoosi aigu tüükuah
Timä luulõt ja kirot ja toimõt.
kolmõ sepä ülemus oll´, Võroh
KEK-ih tüüt ja umma maia ehit. Ollgi Talinah kirjastusõh tüül,

Määndsit vannu kombit
noorõstpõlvõst mäletät?
Istja’ olli’, sis käuti nuid
kaemah.
Ma opsõ eis’ pilli mängmä.
Algul tõi Pihkvast karmoška, sis osti Leningradist akordeoni. Kõrd oll´ mitu pulma
järest, üts Tsirgu küläh ja tõõnõ Timmo Mihkli uma Antkruvah. Inne tetti mõrsja kumardamisi, pulmah olli’ lamba- ja
kikkavargusõ’ ja muu’ tembu’.
Kats pulma kõrrast läts küll
rassõs. Ku olli 30, võti eis’ ka
naase ar’.
Lembit lugõ tükü umast luulõtusõst ette.
Kolmkümmend aastat tagasi
ma viil ütsindä magasi,
sõsargi minno pragasi:
„Ütsi elleh jäät viil hättä,
naane tulõ ärä võtta’!“

Kauksi Ülle pilt

toimõt kooliopikit. Tä kirot
50ndätel raamadu, mink päälkiri oll´ „Valgus maa kohal“,
Tuu õs miildü’ Stalini-aigsilõ võimudõlõ ja veli kattõ ütel

Midä koolist mäletät?
Edimädse’ nelli klassi käve
Navikõ koolih. Obinitsah käve
kolm viimäst klassi. Murel oll´
direktor. Näütlemist mäletä.
Koolipeo’ olli’ Obinitsa vanah
koolimajah. Algul oll´ näidend,
peräh visati lavva’-tooli’ vällä
ja läts tandsus. K
 eriguoppajat
mängse, näidendi 
päälkirja
olõ-i meeleh, Pilve Ats oll´
hüä laulja ni näütlemisanniga,
timäga olli kambah.
Peräst kuuli olli Obinitsah autojuht. Käve Leningradi (praegu Sankt Peterburg),
osti säält Jawa. Tuuga miildü
sõita’. Võti sis Alma peräpääle ja sõidi surnuaia poolõ, a
ratas lei liiva seeh vänderdämä, auto tull´ küle päält ja toimu avarii. Kõivoste Anne vei
mu meelemärkusõlda haiglahe
ja sääl olli mitu päivä koomah.
Reieluu murd oll´. Sai jalolõ,
a säält pääle naksi ka selgelt
nägemä kõiksugu asju, viisuuni tajuma. Ma telekast näi, ku
Marilyn Kerro kõnõl´, õt timä
sai pikselöögi ja säältpääle tulli’ võimõ’.
Kuis sa noid viisuuni
otsit?
Lembit tuu traadist vitsakõsõ’
vällä ja näütäs, kuis nuu’ püürlese’. Tä mõist üteldä’, õt koh om
viisuun ja mitmõ rõngaga kaiv
tulõ tetä’.
Lembit küüsüs üle, õt kas mi
õks tiiä, õt maatõh tulõ pääga
ida, põhja vai lääne suunah
olla’, õt höste vällä puhada’. Ku
omma’ viisoonõ’ sängü all, tulõ
kimmähe foolium panda’ sängüpõh́a ja madratsi vaihõlõ. Vai
sis lambanahk, villaga alapoolõ.
Vanarahvas tiid kõnõlda’, õt
sääl, kohe pini hiitäs magama,
om hüä sängükotus, a kohe
kass hinnäst kerrä tõmbas,
sääl om viisoonõ kotus. Kusikuklastõ tii’ läävä’ viisuuni
piteh.

üül ar’ Talinast. Perräotsmisi pääle tull´ aamõtlik tiadõh
60ndätel, õt Alma-Atah jäi
rongi ala. Kiä tiid, mis tegelikult juhtu. Romaani ka olõ-i

Naasevõtt es lääki ruttu,
kiäki es usu’ mino juttu:
„Sust saa mõni naasemiis,
sa olt nal´a- ja pillimiis.“
Kõnõlõ’ mõni seto nali ka
lugõjilõ.
Üts miis ütles tõõsõlõ: „Sa jo
jõvvat kellä ka ar’ osta’ hinele.“
Tõõnõ miis vasta: „Kell om
nali osta’, a kiä tedä tund.“
Midä sa śooilmaaigsõst
elost arvat?
No õks kullõ raadiot ja kae
televiisorist „Selgeltnägijide
tulõpruumi“ . Mul oll´ jo 60ndätel śookandi edimäne raadio.
Suvõl oll´ kõo otsah, õt ilmatiadõt kullõlda’ ja muusikat.
Su poig Margus sai presidendi käest ordeni Setomaa
edendämise iist. Om sul hüä
miil?
Õks om hüä miil, õt poiss
säänest tüüd tege, koh inemistega läbi käu, vahtsit asju iist
võtt, olõ-i arvudi takah paigal
istja. Härmä talo tekk´ kõrda,
hüä sääl no’ kävvu’. Tsässon sai
tettüs. Mino nuurpõlvõh palotõdi tuu ar’, eis’ otsõ pendliga
kotusõ, kohe vahtsõnõ olnu
hüä tetä’, Margus vidi iist.
Soovimi Timmo 
Lembitulõ
tervüst ja õnnõ ilosa numbriga sünnüpäävä puhul õkva
24. veebruaril, Eesti Vabariigi
sünnüpääväl!

Timmo Margus –
maheda Setomaa iist

Timmo Margus tenotorti lõikamah.

Kauksi Ülle pilt

Timmo Margus om tegutsõnu aastakümnit turismipõllul,
iist vidänü üle 10 aasta Setomaa kokkoköütmisõ asja ni
tegutsõs no’ mõnõ’ viimädse’
aasta’ ka mustsõstrakasvatajana. Aastit om astnu tä ülesetomaalistõ organisatsioonõ kuuholõkidõl ja tsõõriklaudul rahva ette ja kõgõ om täl kõnõlda’
mõni lugu, mis pand märgotama, asju tõõsõ nulga alt kaema
ja om ilmtingimäldä õnnõligu
lõpuga.
Ku Setomaast suur tükk om
no’ kokko köüdet, sis tulõ eishindäst küsümüs, õt määnest
Setomaad mi taha. Õks säänest, koh saat mustitsit kombit eloh hoita’, vahtsit ilmast
lövvet asju mano oppi’, a kimmähe piat tuu olõma mahe ja
muhe Setomaa, koh saat mustidsõ kombõ perrä umakandi
söögist kõtu täüs ja tiiät, kiä ja
kuvvamuudu tuu om tuutnu.
Om tähtsä, õt umma maad ar’
kihvtitä-i, kõiki ummi mõtsu

maaha’ võta-i.
Mahe Setomaa tähendäs
tuud, õt mi olõ vällä märknü’,
kuvvamuudu mi loodus ja inemisõ’ saasi’ väke mano. Kuvvamuudu lõigatas ja väärindädäs
inne tuud mõtsa, mis mano
kasus? Kuvvamuudu põld rammu mano saa ilma kihvtildä ja
sünteetilidsõ väetüseldä? Kuvvamuudu lastas põllul puhada’
ja puhtas saia’. Kuvvamuudu hoita’ puhast vett? Kuvvamuudu ellä’ ilma jäätmildä?
Ku tuu tiidminõ ilma pääle
lakja lätt, sis löüdvä’ ummilõ
puhtilõ tuutilõ turu ka kohaligu’ ettevõtja’. Kõõh ilmah lätt
suurõmbas mahesüüke, aga
ka hainasüüjidõ hulk. Pääle
om kõõh ilmah tulnu’ inemisi, kiä’ tiidvä’ luudusõ reostamisõ tegelikku astõt ja astva’
planeedi pästmisõ poolõ suurõ
sammu, sõdidõh põldõ kihvtitämisõ vasta.
Mahe Setomaa and mahetuutjilõ ja mahedah piirkun-

nah elävile inemisilõ eelissit:
paremb tervüs, kimmämb toimõtulõk (mõõdukas tüü umah
väikoettevõttõh), kogokunna
ja külli arõndaminõ, likitõmbav muu maailma külälisilõ,
vahtsilõ noorilõ perrilõ, selle õt mahemõtõh om parhilla’
üts märgo, kuvvamuudu pästä’ Setomaa ja maailm hukka
minemäst. Nii õt õgaüts saa
eis’ puhtambas ja tõisi pääle
mõtlõvambas inemisõs. Tuuh
tsihih om viil hulga maad minnä’, a algus om tett.
Timmo Margusõ võitluisi paremba, mahedamba ja
tervüs
likumba ilma iist om
tähele pant Setomaal kimmähe ka innitsidõ ja perrätulõvidõ põlvi süämih, naabridõ
man aga ka presidendikantseleih. Nimelt kinnitedäs śoo
aasta veebruarih eissaisvuspäävä ümbre tälle rõnda Valgõtähe IV klassi orden.
Õnnõ, edenemist ja väke!

KAUKSI ÜLLE

Timmo Mihklit kutsti Timmograafis
Seto Tsäimajah om kaemisõst
vällä pant Vahtsõliina kandi küläpiltnigu Timmo Mihkli
pilte jutus. Tä om inemisi üles
võtnu’ 1930. aastagil ja no’,
pääle 70 aastakka saat nuid
pilte kaia’.
„Nuu’ pildi’ ütlese’ teele, õt
vannu pilte ja negatiive tasooi ilmahuupi ar’ visada’. Tuu
tähendä-äi midägi’, õt mi nuid
inemisi inäp vaest tunnõ-õi, a

pildi’ eis’ kõnõlõsõ’ hindä iist.
Nä kõnõlõsõ’ pildikiilt,“ ütel
näütüse kokkopandja, pildistäjä ja pildioperaator, eis’ ka’
Vahtsõliinast peri Ago Ruus.
Mihkel Timmo (1906–1955)
oll Vahtsõliinah pildistäjä aastagast 1930 kooni’ sõa lõpuni’.
Timmo mõistsõ höste kõnõlda’ ja inemisõ’, kedä tä pildist,
paistusõ’ tuuperäst loomuligu’, nä olõ-õi sukugi’ pingõh.

Pildi’, mia’ omma’ näütüsel väläh, nuidõga’ om huvtav
lugu. Ku sõda 1944. aastaga
augustikuuh Vahtsõliinast läbi
läts, palli alõvah hulga maiu
maaha, ka’ Timmo ateljee ja
korter palli ar’. Timmograaf,
säänestmuudu rahvas timmä kuts, võõdõti üümajalõ
Markna Jaani poolõ. Vahtsõh
kotusõh oll majja sisse minek
huulidsa puult läbi klaasid-

sõ veranda, minkõ klaasi’ olli’
sõa aol purust lännü’. Klaasõ
olõ-õs kostki’ saia’ ja õt piasi-i
aknit lauduga’ kinni lüümä,
pakk üürilinõ Timmo ummi
kasutõt klaasnegatiive.
Klaasi’ panti ütstõõsõ kõrvu
ja sai ummamuudu pildinäütüs. Tuud k´auti eiski’ kaemah.
Elo läts edesi ja ütel pääväl panti nuidõ Timmo klaasõ
asõmalõ kõrralitsõ’ aknõklaa-

si’. Ruus löüdse nuu’ pildiklaasi’ mõnõ ao iist tävveste juhusligult tuusama maja kuurist,
aastakümnit rahuh ja vaikusõh saisnult pangi seest. Maja
umanigu’ pei’ nuid klaasnegatiive vannost klaasipalost.
Skanneerit ja trükitült om
üts jago nuid pilte näütüsel
väläh. Näütüst saat Tsäimajah
k´avvu’ kaemah 13. aprillini’.

KAUKSI ÜLLE
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Projektitaotlõja kogõmusõ’:
Kirsi
talo
lugu
Kirsi talo pernaane
seletäs umma
LEADER-toetusõ
küsümisõ luku.
KERDTI KAIDI

K

irsi talo lugu om lihtsa:
Setomaalt võit kõrrast
kõrvalmaad olla’, a saaai kunagi’ tävveste ar’ minnä’, juurõ’ kutsva’ kõõ tagasi.
Mu lugu naas pääle latsõiäh,
ku olli Miikseh Lättekivi taloh
uma vanaimä Kivilätte Od´e
valvõ all. Oh kuis ma armasta
tuud aigu, umma vanaimmä,
Setomaad, nuid tõistmuudu
kombit ja ummamuudu kiilt
ja vanaimäga’ kuuh leelotamisi. Vanaimä oppamisõ’ ja timä
tahtminõ, õt ma lövväsi tii,
õt kuvvamuudu seto perändit
edesi kanda’, ai’ minnu nelä
aastaga iist ostma Meremäe
küle ala Kirsi tallo.
Edimält oll tahtminõ löüdä’
uma kotus, koh olla’. Vanaimä
taloh toimõtas uno uma perrega’, mul tull otsi’ kotus uma
pesä jaost, koh suvõ aol olla’.
Hing tahtsõ Setomaalõ tagasi.
Ku olli Seto Kunigriigipääväl,
sis miaki’ vai kiäki’ mullõ nii
ku ütel, õt kae’ kinnisvaraportaalõ, vaest sääl midägi’ müvväs, ja kõgõ inne ma näigi’ Kirsi tallo. Ma kõrraga’ helsti, sis
käve kaemah ja kõik edesi om
jo aolugu.
Talo oll väiga’ kehväh saisuh: maja nakas kokko vaoma,
moro oll hainatõt. A sääl saistõh tull tunnõh, õt śoo maja ma
pia hindäle saama. Ma mälehtä
uma imä sõnnu: „Üle mu laiba
ostat śoo talo. Siih om liisnalt
pall´o tüüd!“ A ma tiidse, õt ma
pia śoo talo hindäle saama.
Järgmätsel pääväl helsti müüjäle ja kaup ollegi’ kuuh.
Ku olli aastaga maja man
toimõtanu’ ja oll nätä’, kuvvamuudu vana maja elolõ heränes, tull arvusaaminõ, õt śoo
om mi kodo ja siiä’ mi taha elämä tulla’, kuki’ meil oll ka’ uma
eläminõ Talina küle all. Ütel
õdagul latsõiä pilte kaieh tull
mõtõh tetä’ Kirsi tallo kodomajutus, selle õt Setomaal om
puudus kotussist, koh saat üüd
olla’, om savvusann ja kuuholõmisõ roomi’ ehtsäh Setomaa taloh. Om kül’ moodulitsi
majutuskotussit, a peris ehtsät
Setomaa tallo saat uma silmäga’ nätä’, a saa-ai käega’ kumpi’ Verska Talomuusiumih.
Midä inäp ma tuu pääle mõtli,
tuud inäp ma naksi tundma, õt
tuu om tuu, kuvvamuudu ma
saa kadonu vanaimä viimädse
soovi ello viiä’, ku mi tulõ uma
perrega’ ar’ Setomaalõ e
 lämä,
õt edesi anda’ umma seto
perändit ja kultuuri.

Kirsi talo. Toomas Tuulõ pilt
Mõtõh tull tuust, õt saasi’ üümaia ja teenussit pakku’
autentseh Setomaa taloh, koh
om innebidi maad künnet, eläjit peet ja koh om avvu seeh
olnu’ Setomaa traditsiooni’ ja
kombõ’. Suurõs abis oll ka’ höste alalõ saisnu’ kõrvalhuunõ’
ja arhitektuur, mia Setomaa
talosilõ umanõ. Mi sai naabri
dõlt tiidä’ ja loi internetist, õt
Piiriveere Liidri pakk toetust
erinevidõ kohalikõ projekte
elloviimisõ jaost, mäntse’ avitasi’ luvva’ vahtsit väärtüisi
ja tuvva’ ka’ tüükotussit piirkunda. Huunidõ kõrdategeminõ näüdäs, õt peris ütsindä mi
näide kulusidõga’ kõrda saa-ai,
ja sis saigi’ süä rindu võõdõtus
ja uurit, kuvvamuudu toetusõ
küsüminõ k´au.

M

a olõ-õs inne toetuisi küsümisõga’ kokko puttunu’, a tahtsõ
protsessi edeotsast peräotsani eis’ läbi tetä’. Kõrraga’ sai
mullõ selges, õt ma pia kokko
pandma äriplaani, ehitüsprojekti lahendusõ’ jne, selle õt
kiä tõõnõ saa anda’ edesi mu
nägemüst ja süämesoovi parebahe ku ma eis’. Mul om meeleh, kuis ma õdagidõ säi sõnnu
ritta SWOT-analüüse, finants
plaanõ teteh, õt kõik saasi’
kõrdapiteh. Arhitektiga’ kuuh
sai magamalda’ oltus kirju
kirotõh, materjalõ, lahenduisi üle mõtõldõh, kuvvamuudu
alalõ hoita’ kõkkõ śood vanna
ja samah anda’ vahtsõnõ hingäminõ śoolõ väärikalõ talolõ.
Kässi värsteh sai esitet edimäne toetusõ küüsüminõ kõigilõ
neläle huunõlõ.
Tulõ miilde, ku hindamiskomisjon tull edimäist kõrda
moro pääle ja ku muido jutt
juusk ladusalt, sis kõrraga’ ma
tundsõ, õt ma saa-ai sõnnagi’

suust, kuvvamuudu viie mintaga’ anda’ edesi tuud, midä
ma periselt siih luvva’ taha.
Rahasumma oll suur, a ette
näüdädä’ viil veid´o, ma tävveste mõistsõ edimäist negatiivsõt otsust. A unistus oll nii
suur, õt ma kraabõ kokko viimädse’ raha’ ja teimi hilläkeiste eis’ edesi, selle õt ehitüs
projekt oll jo no’ olõmah.
Sai valms päämaja ja sann.
Samal aol parandi tśuut äri
plaani, vähändi summat jo
tett töie arvõlt ja saadi vahtsõlt projektitaotlusõ tiile. Ti
küüsüt, õt mille. Selle, õt ma
tiidse, õt ma vii õga hinna iist
alostõt tüü lõpuni, ja ku olõt jo
nännü’ hulga vaiva, õt kokko
säädä’ kõik vajaligu’ dokumendi’, sis olõs patt jättä’ puuldõilma edimätse negatiivsõ otsusõ
pääle. Minnu inspiriirse’ ka’
toetaja’: naabrinaane ütel, õt
norotagu-ui, proomi’ vahtsõst;
Taarka Tarõ pererahvas utsit
õks edesi pruumma. Ja nii ma
teigi’.
Tõõsõ vooru eitävät vastust
oll jo rassõp vasta võtta’. Kõrraga’ tull tunnõh, õt las tä jäiä’,
tii nii, ku jovva, umavahendi
dõst edesi. Paistu, justku minnu usaldadasi-i. Vaest mõtõldas, õt näet, liinavurle taht
hindäle toetust suvõkodo
ehtämisõst. Kõrrast oll tunnõh
kül’, õt avitas.
Viil kõrd korssi uma pettumusõ kokko ja tei tuud, mia oll
hingele hüä – praaviti projekti edesi. Kõik mi pereh arvas,
õt ma olõ ullist lännü’, ma
minkõstki’ muust kõnõlõ-õs
ku Kirsi talost ja päämätse ao
olligi’ sääl. Õnnõs mu miis ja
poig sai’ mu tahtmisõst arvu ja
ütehkuuh mi võtigi’ ette järgmätse huunõ – aida’.
2018. aastaga aprillikuuh
tulli’ meele edimätse’ külälisõ’,

Daily Telegraafi võttõgrupp,
Setomaa Turismi puult saadõt.
Nii Setomaa Turism ku ka’
aokiränigu’ olli’ vaimustusõh,
midä mi olli loonu’ ja tuu
tagasi
side oll murdõkotus.
Pääle julgustavvi sõnnu Priksi
Elinilt ja tunnustõt reisisaatõjuhilt ma esiti kolmadat kõrda
projektitaotlusõ.
Huunist oll alalõ jäänü’
õnnõ kats, koh oll vaia tüüd
tetä’. Esiti taotlusõ kõgõ suurõba jaost – kõlgus-laudalõ.
Mõtli lahenduisilõ, mia olõs
tõistmuudu, vahtsõ mooduga’,
ja säänestmuudu sündü mõtõh
vana sarrai alalõ jättä’ ja pakku’ edespidi hainu pääl magamist, tuud midä ma eis’ latsõna tei. Tuu mõtõh tull mi
edimätsi külälisi tagasisidest.
Panni mano muudatusõ’, kirodi vallalõ, midä olõ tennü’
ńoidõ aastagidõ joosul, mano
ka’ pildi’ külälisitarõdõst ja
saadi projektitaotlusõ kolmadat kõrda. Ütli hindäle, õt śoo
on kül’ no’ viimäne kõrd – kol’
om kohtu säädüs.
Olli herävil ja kõrralitsõlt
närveere, ku ma edimäist kõrda sai tulla’ komisjoni ette
uma projekti kaitsma. Sääl lasi
uma tundõ’ vallalõ – kõik midä
olli mõtõlnu’ nuidõ aastagidõ
joosul. Ar’ minneh oll hüä tunnõh, selle õt minnu kullõldi ja
ma tiidse, õt anni hindäst kõgõ
pareba.
Mul om kristallselgelt meeleh tuu suvitsõlt lämmi päälelõõnah, ku ma sai Piiriveere
Liidrilt meilikirä, õt nä omma’
otsustanu’ mu projekti toeta’.
Ma lihtsalt tänidi kest Kirsi
talo morro, iki, hüpsi ja karksi – ma mõista-as tuud usku’.
Issänd, ku tenolik ma näile
olli ja tämbätse pääväni olõ
tuu usaldusõ iist. Kirsi talol
oll sälätakah väiga’ illos suvi:

meid k´auti nii pall´o kaemah,
õt mi tei mano aiamaja, selle
õt nõudlus ület pakmisõ. Inemisõ’ tulli’ hummogu aidast
vällä, sirodi’ hinnäst ja ütli’, õt
no’ ma tiiä, kuis om perüselt
maada’ vabaõhumuusiumih.
Tuul poolkul edimätsel huuaol
küläst meid inemisi Eestist,
Säksamaalt,
Prantsusmaalt,
USAst, Kanadast. Mi saaki-is
periselt lõpuni arvu, mia om
juhtunu’. Mi luku otsusti’
kajasta’ aokiri Kodo ja Aed ja
Õhtuleht. Tuu kõik näütäs, õt
Kirsi tallo om väiga’ Setomaalõ
vaia, siiä’ tahetas tulla’ tagasi,
õt kullõlda’ Setomaa jutta, õt
saia’ tunda’ perändit, ja õt tuu
hullumiilne mõtõh oll tegeligult ka’ vajalik. Huuaig tõest,
õt kõlgus-lauda kõrdategeminõ om hädävajalik.

T

ämbä om Kirsi talo alos
tanu’ toetusõ iist renoviirmist ja kõlgus-laut
om saamah vahtsõt näko, mia
and võimalusõ sinnä’ panda’
10 lisainemist, pääle tuu and
võimalusõ kõrralda’ kuuholõkit, kontserte, seminare, kooltuisi. Projekti valmimisaig om
31. aprill ja tüü’ käävä’. Ilma
Piiriveere Liidri abilda’ saanu-us śood projekti ello viiä’
viil kolmõ aastaga joosul. Teno
Piiriveere Liidrilõ pakk Kirsi talo jo tämbä tüüd kolmõlõ inemisõlõ, tuu uma’ massu’
Setomaalõ ja plaanih om viil
anda’ tüüd katõlõ kohaligulõ
inemisõlõ. Mi kasu, meid om
tähele pant ja meist kirotõ-

das ja mia kõgõ tähtsäp, meid
armastõdas. Tämbätsel pääväl
mahas Kirsti tallo 16 külälist,
kuuh vastvalmiva toetusprojektiga’ mi saa mahuta’ vahtsõl huuaol jo 26 külälist. Suvõ
kõgõ tähtsäbä’ sündmüse’
omma’ jo toonu’ täüsmaja broneeringu’. Tulõvigus jääs viil
renoviiri’ kivimüürüga’ laut ja
sis om unistusõ’ täüde lännü’.
Ma väiga’ looda, õt Kirsi
talo lugu om olnu’ inspiriirvä nuilõ, kiä’ viil kahtlõsõ’, õt
kas tasos projektitaotlust esitä’. Tasos kül’! Tuu om olnu’
pikk tii, a om minnu opanu’,
õt tohi-i alla anda’, unistamma piat suurõlt ja olõma järekindla ummih tahtmisih. Ku
usku’ uma unistuisi täütmistõ ja järekindlalt ummi unistuisi poolõ rühki’, sis saat kõõ
väärilisõlt tasut. Edimätse ja
ka’ tõõsõ eitävä vastusõ kõrral taso-oi pilli puhma visada’,
a tasos kõrras aig maaha võtta’. Ma soovida projekt vahtsõlt mõttõga’ läbi tüütädä’, õt
midä and viil parebahe tetä’,
küssü’ api lähebilt, tagasisidet
projektijuhilt ja hindamiskomisjoni liikmilt ja sis õks esitädä’ vahtsõlt. Järepidevüs vii
tsihile.
Kirsi talo pererahvas taht
siih veiga’ tennädä’ Piiriveere
Liidri tiimi, hindamiskomisjoni liikmit ja Setomaa kogokunda, õt nä omma’ usknu’ meid ja
toetanu’ meid. Ait´umma!
Kontakt: www.kirsitalo.com
Facebook: Kirsitalo Kodumajutus
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Mano tulõ meele maaselitsa jo’
Minevä voori oll´ juttu
istjatõst, midä peeti
lihasöögi aigu. Śoovoori
om jutus ilotamisõaost
vanal aol Vilo vallah.
Lihasüük, olgo’ lühkene
vai pikk, lõpõs kõõ
maaselitsaga. Terve
maaselitsa nätäl käüti
õdagidõ ilolõ. Iih oll´
pikk paast, rõõmu’ tulli’
maaha jättä’ ni naada’
Jumala poolõ elämä.
NASSARI ELVI

Liha ar’ hiitminõ
Maaselitsast tetti õgasugu süüke, keedeti piimäga suurmõputru, aga ka kiislat. Lihha
lavva pääl olõ-s, tuu süümist
peeti patust, nätäl inne suurt
paastu lihha süvvä-s. Ku muido olõ-s inne määnest taht
paastupuulpühhä (saagovinna) liha süümist ar’ keelet, sis
inne suurt paastu oll´ säädüs
liha ar’ hiitä’. Maaselitsa õdagu läts vil kerk, sis inemisõ’ iki’
ja palssi’ ütstõõsõ käest andist.
Kodo minneh süüdi-juudi,
anti ütstõõsõga kätt, pallõldi andist, kumardõdi jumalat ja minti magama. Jäteti
hüvaste süüdävä söögiga, õt
pikält paastma naada’. Söögilaud kraamiti ar’, tetti ristimärk pääle. Vai sis jäteti söögi’
lavva pääle laudlina ala, õt ka
kadonu’ hingekese’ saasi’ süümä tulla’. Kinkõl oll´ vil jäänü
koorenat (piimä, kohopiimä,
võidu, munnõ, lihha) üle, sis
tuu viidi Ruuda küllä tśuhnilõ,
kinkil olõ-s paastu.

Kul´atõdi-nal´atõdi
Maaselits
oll´
perämäne
rõõmupäiv,
koh
sõidõldi
hobõssidõga, juudi viina ja
kul´atõdi. Õgaüts pand´ hobõsõ
ette, kel oll´, ja vei ummi ni
muid inemiisi kul´atamma.
Arvati, õs sis tulõ hüä lina,
ku kipõhõhe sõita’ ni kõvastõ
viina juvva’. Kel hobõst olõ-s,
lask´ riikesega mäest alla. Latsõ’ nõstõti kah rekke, nä saiõ’
sõita’ ümbre külä nii pall´o, ku
tahtsõ’. Näil kah rõõmupäiv –
eiski karameelkidõ ostmisõst
anti rahha.
Maaselitsa puulpühä tetti
tüü ar’ varahampa, tśura’ pan
ni’ hobõsõ rii ette ni sõidi’
kõrdsi mano. Vanal aol peeti
maaselitsa kõrdsi man. Kogoni elähünü’ naase’ ja mehe’
käünü’ sis sinnä’. Väläh platsi
pääl sis tandsti ni laulõti. Õdagu tulti suurõ lauluga kõrdsi
mant kodo. Koh oll´ suurõmb
külä, sääl sai kul´anja.
Õga kul´anjat kohegi tarrõ
taheta-s, selle õt ku pall´o rahvast ja puŕoh inemiisi kah, sis
võidsõ tulla’ tapõluisi. Noorõ’
õks kul´adi’, tuu pereh, kinkõl tütrik vai tśura majah oll´,
lubasi õks tõisigi nuuri umma
tarrõ. Mõnõ’ ilodi’ vil maaselitsa pühäpäävä kah kooni poolõ
üüni, sis ku vanõmb rahvas jo
paastu. Vanal aol õks küüsüti inne paastma nakkamist
ütstõõsõ käest andist, anti
ka suud. Saiõ’ kas vai tii pääl
vanateeda’ vastakutti, sis õks
plaksti! anni’ ütstõõsõlõ suud.
Suuandmisõ ümbre teie’ tśu

Naase’ linnu prääditämäh.
ra’ nalja kah: naksi’ tütrikkõ
kinni habima ja suud andma.
Ku tütrik vasta aiõ, sis ütli’, õt
õgas Jummal joht anna-i sullõ andist, mille sa mullõ kätt
pite leie’, ku ma tahtsõ tuud su
puuhu aia’. Rabõldõh ni naartõh lätsi’ noorõ’ kah ar’ lakja
– paastma tull´ naada’ kõigil,
kogoni latsil 3-4. eloaastast.

Paabapraasnik
Maaselitsa aigu peie’ naase’
paabapraasnikka. Tuu noorik,
kiä küläh mehele lännü vai
küllä mehele tuud, pidi külänaisilõ viina vällä tegemä.
Noorigõviina pidi olõma terve liitri jago. Ku noorigõviin
otsah, sis paaba’ naksi’ kokkoklapitõt viina juuma. Paabapraasnikka peeti maaselitsanädäli neläpäävä vai riide.
Praasnikka oodõti, mõni naane
koŕas jauha, küdsi ollõleevä’ ni
pand´ ollõ käümä. Nätäl lasti
kävvü’, sisse panti kuuma viiga siät seppä (pärmi) ni tsukrit
mano. Jo nätäl inne kokkosaamist läts paar julgõmpa naist
rahha kokko korjamma. Panni’ poissa rõiva’ sälgä, teie’ suu
mustast, habõna ja vundsi’ kah
ette. Mõni pand´ verevä’ pikä’
kaadsa’ jalga (nuid hoiõtigi tuu
ao jaost aidah) ja sukmanni
pääle. Ette köüdeti põll, päähä säeti vanik ni tuu pääle vil
kuldrättki. A’ jalga aeti vana’
kadajakoorõst viiso’.
Peeti ka säänest nalja, õt
mõnõ’ paaba’ panni’ rida vai
põrkna kaatsu sisse (ritk oll´
kablaga ümbre kihä kinni, õt
ar’ satasi-i, talo puul võeti tuu
aśandus püksõst vällä. Ütel
naasel oll´ torba (kaalakott)
raha korjamisõst, tõõsõl aholaud üteh, kohe pääle koptõdi
– sis tiiti jo’, õt midä om vaia.
Sis ku raha koŕat, lepti kokko
praasnikaaig. Oll´ sis neläpäiv
vai riide, a kõkõ ildampa peeti puulpühä hummogu varra.
Ildampa joht tohi-s, selle õt ku
jäie’ paastu aost purjo, sis tuu
õks naisilõ oll´ veiga suur patt.

Käsitüükogo kogo pilt

Kokko minti sinnä’, koh oll´
suurõmb tarõ. Raha iist ostõt
viin tuudi üteh ni üts paaba
jäigi viinajagajast. Ülti, õt valva’ viina ja ar’ lasku-i mõnõl
tśural ar’ võtta’. Mõnikõrd
panti viina sisse värmi jaost ka
palsanat (palsamit) – saanu’
illos verrev juuk. Õgaüts võtt´
midägi süvvä’ üteh: kiä livvaga jaahelihha, kiä saipätsi vai
kallo, mõni võidu. Mõnõl oll´
küdset kesvä- vai saiajauhost
pliini’. Üteh sis süüdi ja kul´atõdi, poissa sisse lasta-s, kukki
mõni tahtnu’. Nuil oll´ targõmp
naistõ praasnikust kavvõmbahe hoita’, kuna mano essünüt
poissi kakti nii, õt inämp kunagi taha-s tulla’. Ku tõõsõ’ tiidä’
saiõ’, sis ka julgõ-s kiäki.

Kuis nu naase’ ullidi’?
Vanast õks taheti poigi inämbä
ku tütrit – tütär vei varra vällä, poig tõi sisse. Naisi siäh
sis üts vanapaaba oll´ „täkk“,
käve naisil takah ja hirnaskõlli: poig, poig! Naase’ sis käsi’
paabat, õt mine’ no hirnaskõlõ’ noorkillõ – midä nä kul´atasõ’ niisama, poigi tuu-i. Lätski paaba mano hirnma. Ni ku
aasta peräst poig sündü, pidi
pujaimä tuuma paabalõ hammõ ni raha.
Ütehkuuh tetti õgasugumatsi vigurit, hots ku poganit, selle õt nalja ni naaru pidi õks
saama. Mõõdõti „suula“ ja lüüdi soenussu. Soolamõõtminõ
käve nii, õt kats naist panni’
sälä’ vastakutti, võti’ ütstõõsõl
kandli alt kinni, üts nõst´ ütte
sälägä, tõõnõ tõist. Kiä visaś
tõõsõ üle pää maaha, sai naaru pall´o. Soenussu lüüdi nii, õt
üts ai tõõsõlõ pää harra vaihõlõ, tõõnõ jal lammõś pääle ja
jurgatõli. Vahel sattõ’ nä suurõ naaruga rõuku, tõõsõ’ naase’ lätsi’ vil kah rõugu pääle.
Kõkõ alomatsõl olnu’ rassõ,
täntänü’: laskõ’ no ar’ vällä!
Vahel lasti üle pää kupõrdilli
kah: säeti pikk sarahvan jalgõ
vaihõlõ, kinkõl sarahvan üle

pää läts, sis jal tõisil oll´ naaru pall´o, selle õt õgas naisil
sis tuul aol määndsit püksõ all
olõ-s.
Naisi taheti õks kaema minnä’, õt midä nä kamandasõ’, a
õga nimä’ lasõ-s. Latsi ka lasta-s – muido kaibasõ’ vil esäle
ar’, ku midä häüväärt tetti.
Johtu mõni lats tulõma, sis
tüdrokukõst tõrõldi, a poiskõnõ võeti kinni ja kusti päähä. Kuigi mehe’ (poisi’) peie’
kah maaselitsa aigu ütehkuuh
umma illo ni klapõ’ viina’, sis
nimä’ tiidäki saiõ’ ka muul aol
juvva’. Naase’ saiõ’ õnnõ vuur
aastagah, maaselitsah, purjo
juvva’. Ku paaba’ vällä lätsi’,
sis lasi’ mäest alla – kua aholuvvaga, kua koogu vai hargi
säläh. Külä tull´ kaema ni nalja oll´ kõigil pall´o. Peräst pand´
paabapark hobõsõ ette, karksi’ sis kümnekese pääle, nii õt
hopõn õnnõ tśuut joudsõ vitä’.
Tuust no mia hätä – naase’
sis lauli’ ja kiuhkõ’ õnnõ uuhuuh!, nii õt mitmõ versta taadõ
olnu kuulta’.

Lõpõtusõst
Vanal aol oll´ seto naisi elo rassõ ja ikäv – üteh perreh elli’ üte
katusõ all haigõ’ vanakõsõ’ ni
tsill´okõsõ’ latsõkõsõ’, kõik suu’
tahtsõ’ süvvä’, niisama eläjä’
laudah. Tüüd tetti hummogust
õdaguni, kõõ oll´ üts rühkminõ. Talvtsõl aol, ku lehm jo
kinni, sis pernaanegi sai veid´okõnõ hõlpu. A pia lätsi’ päävä’
pikembäst ni oll´ vaia naada’ jo
peelte pääl kangit kudama.
Harvakutti oll´ tuud aigu,
ku sai minnä’ kośtma vai
veid´o puhada’. Sis võetigi aastah ütest pääväst aig, ku naase’ olli’ otsani umaette, lauli’,
hõkõrdõli’ ja timbutõli’. Tetti
ütehkuuh patatsit asjugi, a nä
tiidse’, õt peräst tulõ vaga elo.
Lavvakerkoh süämest pallõldõh and´ jummal tuu andist.
Maaselits oll´ õnnõ vuur aastah. Vanast ülti, õt õnnõ kassil
om õga päiv maaselits.

Seto naanõ sukmanilda’
Seto naanõ sukmanilda’, armas taivas,
kiä ei olõ’ toda nännü, tulkõ’ kaema!
Hummõn ikõ häbü perast silmä’ pääst,
täämbä lasõ hindäst vällä halva ku ka hää.
Midä, naanõ, eloh sa viil ihkat,
midä õnnõ tahtagi sa tihkat?
Sino uma om üts sinine Honda,
omma’ latsõ’ ja miis, kiä muśogi taht anda’.
Uma elost tiit sa tüüpühä!
Sino sõnna kullõs mõtsamühä!
Pääväst päivä kallimpast kõik lätt,
andku-i aśahullusõlõ umma kätt!
Midä, naanõ, eloh sa viil ihkat,
midä õnnõ tahtagi sa tihkat?
Sino uma’ kõik su Humana hilbu’,
üts kass ja kõik tuu kassi kirbu’.
Kats kõrd aastah tsuklõt Verska viih,
kats kõrd aastah käut ka juuksurih.
Pliiätsiga tõmbat silmä’ pähä,
no ütle’, om sul tollõst sis viil vähä!
Laula’, tandsi’ hummoguni, tsiuhka’ hansat,
hauka’ pääle hapukurki, silguhanda.
Vihmaviiga puhtas saa su nägo,
vasta hummogut jo hellü tege kägo.
Maka’, naanõ, rahuligult, silmä’ kinni,
silitä’ viil läbi unõ umma pinni.
Maka’, naanõ, rahuligult, Naabri Valvõ,
tuu ei maka’ üül ei pääväl, valv tä sino õnnõ.
ANITA PUNAMÄE, SIIRI TOOMIK

Paabapraasnik Verskah.

Eesti Rahvaluulõ Arhiivi pilt
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XV Seto Leelopäiv „Imält tütrele!“
VABARNA JANE
leelopäävä pääkõrraldaja

Setokõisi laulupeo kontsert
om 29. juunil 2019 Verska lauluväläku pääl muusiga- ja matkafestivali Seto Folk seeh.
Leelopäävä teema om „Imält
tütrele“, minkaga’ mi pia täht-

säs vanavanõbidõlt saad lauluperändit. Leelopäävä pääväjuhi’ omma’ imä ja tütär Sarvõ
Õiõ ja Sarvõ Maaŕa.
Õga kuur saa laulta’ kats
laulu (kooni’ kuus mintat).
Erälde esinemisvõimalusõ saa
soovi kõrral üte luuga’ ka’ koori pillimiis. Leelopäävä programm om kellä 10–16 vaihõl,

Opi’-opi’ hoolõga’,
sis saat...
OREKHOVA IRINA
Talvitsõl aol saat ummamuudu aigu viitä’: kas touka’ lummõ, mine’ suusatamma vai tii’
hindäle tõistmuudu lämmind.
Söögitegemisõga’ saat tarõh
hindäle lämmind tetä’. Kütät
aho’ ja pliidi’, sis saava’ söögi’ ja joogi’ eishindäst tettüs.
Tarõh om hüä kodonõ olla’, a
õt väiga’ laisas lääsi-i, sis tulõ
ajulõgi’ süvvä’ pakku’ – oppi’,
oppi’ ja viil kõrd oppi’.
MTÜ Seto Küük liikmõ’ sai’
jaanuarih oppi’ Eesti kõgõ
pareba kondiitri Pristoni Õie
käe all. Olgugi’, õt järekõrd
timä mano om aastak ja kuulsa Werneri pääkondiitri tüüja puhkusõaig jo pikält ette
sisustõt (näütüses suvõl tä lätt
uma mehega’ j
algrattidõga’
Setomaalõ), võtt tä meid hüä
meelega’ vasta ja näüdäs,
midä kulinaarsõh taivah vai
sis maailmatasõmõ kondiitridõ man viimätsel aol tetäs.
Õie eis’ ka’ k´au aastagah mitu
kõrda opmah, õks kõgõ parebidõ kondiitridõ man – ku mi
arvusaamisõ perrä korgõlt
hinnat pääkondiitri ütles sullõ
midägi’, sis piat tegemä kniksu ja ütlemmä „musjöö“ ette
ja taadõ. Opipoiss om õks opipoiss, ütskõik ku vanas sa saat.
Ka’ mii’ – opipoisi’/tütrigu’
– uudisti Gustavi tüükuah ja
ahhetimmi, ku mi näi vahtsit
nõksa ja maidsi huvtavvi maikõ. Kooltus tekit mõttit, söögi’ eis’ olli’ väiga’ nõudligu’,
a õnnõs olõ-õs liisnalt keerulitsõ’. Mi sai edimäist kõrda eloh ka’ makroonõ valmsta’, kül’ tulli’ ilosa’! A Õie luud
retsepte saat kohenda’ hindä
perrä, õt ku tahat, sis panõt
mustõsitkit, tahat astelpaiu,
tahat, sis hoops põrknasahvti.
Tä soovit meil panda’ umma
kodokasvatõt kraami. Arvada’ jo śool suvõl tuvvas Setomaal edimätse’ vahtsõtmuudu
makõsöögi’ makõmokkõ ette,
kasvai Seto Kostipääväl, mia
om 17.-18. augustil.

A ma’ opõ nii müüdäminneh Touresti laadol, koh MTÜ
Seto Küük pakk värmikirivät
eismuudu süüki-juuki tõisi
Eesti piirkundõ gastronoomilisõh messihallih „Eesti toidutee“. Söögi’ olli’ Taarka Tarõlt,
Heliste Leidalt, Maagõkõsõlt,
maheda’ mustasitigatsõ’ joogi’
Timmo Margusõlt ja Sõrmusõ Pauli „Oma tettü“ firmalt.
Eis’ ma paki MTÜ puult ka’
kreemisebä kohviuaga’ puhta
Verska viiga’ tett hüvvä massinakohvi, midä 
ülebsootska
Setomaa sõpru jaos veid´o
kangõbas tekk. Selle õt õgas
söögi
esindüs olõ-õi määnegi’
kööginulk, tuu om õks väigokõnõ saatkund – koh söögile
ja joogilõ mano jaetas külälislahkust, andas tiidä’ üritüisist
ja om laulu ja tandsu. Tõmpsigi’ mõnõ’ pilliluu’ karmoska
pääl, kuki’ tuu, õt mi olli pää
lava kõrval, anna-as tuust kuigi’ pall´o võimaluisi. Ja Leida
om õks tõõmõli kipõn – veid´o
tuust, õt mi kööginulk püüssü kõrrah, söögi’ tuudi kipõstõ
ja ilostõ, avit tä õgat ütte, kiä
letih toimõt, saat ülebsootska meele vajalikkõ asju tuuma: „Avvustõt ülebsootska,
tuu’ vett!“, tä löüdse aigu tuu
jaost, õt laulda’ nii köögih ku
ka’ müügiletih. Ja müüdäminneh unõhta-as meid kittä’ ja
pai tetä’. Messitüü om väiga’
intensiivne ja vastutusrikas,
hüä om, ku kiäki’ sinnu innustas, tunnustas ja läbi positiivsõ
iihkujo müüdäminneh oppas!
Kniks, musjöö!
Meid kiti’ ka’ messi külälisõ’
ja mi kolleegi’-naabri’ – illos
kujondus, autentse’ ja maitsva’ söögi’, hüä joogivalik, kaardiga’ masmisõ võimalus! (tuu
om õks täämbätsel pääväl
väiga’ tähtsä), mõnus olustik
ja kuniglik korgus ütehkuuh!
Mi mano löüdse’ tii nii Talina
linnujaama turundusosakund,
Aamerika saatkunna tüütäjä’,
a ka’ Kreeka gastronoomilinõ
staar.
Suvitsidõ
üritüisi
kava
näppo ja tulgõ’ õks Setomaalõ!

Tiidäandminõ Setomaa kultuurielo
parembast kõrraldamisõst
Setomaa kultuurielo om kirriv ja tihkõ õgasagamatsist
sündmuisist. Hüä, õt pall´o’ ettevõtmisõ’ toimusõ’ ka kogokunna hindä algatusõl. Ütehkuuh kujonda mi Setomaa
kultuuriello nii ummilõ inemistele ku ka külälisile, kiä’
Setomaalõ tulõva’. Tähtsä om ka, õt nuu’ sündmusõ’,
ettevõtmisõ’, tegemise’ jovvasi’ Setomaa valla kultuurikalendrihe https://setomaa.kovtp.ee/kalender.
Kultuurielo parõmbast säädmisest pallõ kõigil, kiä’
plaanva’ sündmuisi tetä’, anda’ tuust tiidä’ Verska Kultuurikeskusõhe, Vabarna Jane, e-mail: kultuurikeskus@setomaa.ee
vai telefonil: 5291619; Miktämäe Teenindüspunkti,
Mõttusõ Raili, e-mail: raili.mottus@setomaa.ee, telefonil:
56293445; Meremäe Teenindüspunkti, Paloki Helle,
e-mail: helle.palok@setomaa.ee, telefonil: 5063199.

täpne aokava olõ-õi viil kuuh,
tuu andas tiidä’ ildaba. Lauluimmi haudu pääl peetäs hingepalvõh, om rongk´auk ja näütüs leelokoorõst jne. Leelopäiv nakas pääle Seto hümni
ja leelopäävä hümniga’ „Olõõi leelo liinast tuud“, pääle
tuud om kontsert leelokoorõ
ja koorõ pillimiihiga’. Pääle

kontserti om ütine laulminõ ja
pidolaud.
Leelopääväle saat hinnäst
kirja panda’ 30. aprillini’!
Leelokoorõlõ saadõtas tiidäandminõ kiräga’. Külästäjä’
saava’ Seto Leelopäävä kontserdilõ Seto Folgi passi vai
pääväpassiga’. Saami kokko
Seto Folgil ja Seto Leelopääväl!

Laul läts läbi Setomaa.

Tõnissoni Silveri pilt

Setomaa valla sündmüse’
■ Veebruar–märts. Andreas Hämäläineni fotonäütüs

„Kallis kodukoht Vastse-Kuuste läbi droonikaamera
vaadatuna“. Verska raamadukogo.
■ 26.02 kell 20 Folklooriõdak. Rahvatandsorühm Helgerid.
Ojar ja Einar. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 27.02 kell 17 Kokkosaaminõ kiräniku ja kirästäjä
Epp Petronega. Verska raamadukogo.
■ 1.03 kell 21 Tandsoõdak. Ansambli AARE.
Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 3.03 kell 9–20 Riigikogo valimisõ’. Verska kultuurikeskus.
■ 4.03 kell 19 Tandsoklubi. Verska kultuurikeskus.
■ 5.03 kell 12.30 Vastlapäävä tähistämine.
Verska Gümnaasiumi staadion.
■ 5.03 kell 12.30 Setomaa suusasarja 5. etapp.
Verska tervüseraa’.
■ 5.03 kell 20 Folklooriõdak. Leelokoor Helmine.
Ingmar Päid. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.
■ 7.03 kell 20 Naistõpraasnik. Verska sanatooriumi
Lahe kohvik.

■ 8.03 kell 21 Tandsoõdak. Kalmer Järv.
Verska sanatooriumi Lahe kohvik.

■ 10.03 kell 11 Maaselitsa tähistämine.
Seto Tsäimaja moropäälne.

■ 12.03 kell 20 Folklooriõdak. Tandsorühm Poloda Piigad.
Ojar ja Einar. Lahe kohvik.

■ 15.03 kell 21 Tandsoõdak. Ingmar Päid.
Verska sanatooriumi Lahe kohvik.

■ 17.03 kell 10 Setomaa lahtitsõ’ karikavõistlusõ’ ojomisõh.
III etapp. Verska viikeskus.

■ 19.03 kell 20 Folklooriõdak. Leelokoor Kuldatsäuk.

Oravapoissa orkestri. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.

■ 20.03–31.05 Näütüs „Eestimaa värvid“.
Verska ja Mikitämäe raamadukogo’.

■ 22.03 kell 21 Tandsoõdak. Ojar ja Einar.
Verska sanatooriumi Lahe kohvik.

■ 26.03 kell 20 Folklooriõdak. Karmoškaansambli Karmona.
Ingmar Päid. Verska sanatooriumi Lahe kohvik.

Sünnüpäävä’ märtsih
Prangeli Anne – 50
22. veebruar
Madara’ leelonaane
Timmo Lembit – 88
24. veebruar
viisuuni löüdjä
Vabarna Maret – 62
2. märts
käsitüüoppaja
ja Kuldatsäuga leelonaane
Pika Ott – 33
2. märts
Seto Miihi Summa laulumiis
Ahose Voldemar – 74
3. märts
pillimiis, Hõpõhõimu
iistvidäjä

Toome Helbe – 84
13. märts
Petsere 2. Keskkooli
innine oppaja
Maasikamäe Sirje – 56
13. märts
Hõpõhõimu
leelonaane
Valgu Toomas – 35
13. märts
pillimiis
Jüriöö Vello – 75
14. märts
koolimiis

Tšižova Liivi – 45
24. märts
Kosśolka koori leelonaane
Visseli Kerti – 38
24. märts
söögimeistri
Tamme Fee – 38
25. märts
Meremäe-Obinitsa
naiskoori laulja
Matvei Arvi – 56
26. märts
Hõpõhõimu laulumiis

Kuusingu Toomas – 43
15. märts
kunstnik

Torm-Kriisi Piret – 55
27. märts
sootska, kultuuriklubi
Setoluu’ iistvidäjä

Karbi Laura – 25
3. märts
Sorrõseto leelo- ja pillitütrik

Leima Matis – 27
16. märts
muusigamiis

Tamme Merita – 61
28. märts
Sorrõseto leelonaane

Raudsepa Terje – 49
5. märts
Kullakõsõ leelonaane

Ergo Afrat Laas – 42
19. märts
kerigumiis

Lillaku Anti – 34
28. märts
aoluulanõ

Tsopatalo Helju – 70
8. märts
Kosśolka koori ja Maŕakõsõ
iistvidäjä

Vaaksi Ülle – 62
20. märts
Ilolanga leelonaane

Talupoeg Triin – 29
28. märts
Tsibihärbläse’ leelotütrik

Lõivu Merlin – 37
20. märts
käsitüüline ja piltnik

Toomõ Elo – 39
31. märts
Verska Naase’ leelonaane

Lahe Anni – 66
8. märts
Meremäe raamadukogo
juhataja
Tuulõ Karin – 44
8. märts
Helmise leelonaane
Jänesmäe Viktor – 70
9. märts
Vel´o’ laulumiis
Linnuse Vaino – 65
9. märts
pillimiis

VEERA KALAMEES – 92
Kallist täditütärd
õnnitlõsõ’ All´a , Veera
ja Linda perridõga.

Kosemäe Helju-Helene – 77
23. märts
Helmise leelonaane
Sopotovi Dmitri – 53
23. märts
Petsere 2. Keskkooli
innine oppaja
Turvase Evelin – 42
23. märts
Meremäe-Obinitsa
naiskoori laulja

Tervitämi till´okõisi
vallakodanikkõ!
Paul Ellermäe
Seren Leamon
Sanna Alamäe

Setomaa
Vallavalitsus
õnnitlõs:
Veera Hade
Aleksandra Padumäe
Marie Lumi
Anna Külanurm
Senta Raudkett
Veera Lillik
Naadi Kopli

94
94
92
92
90
89
87

Leo Pai
Helvi Kojus
Olga Tikk
Helena Kõiv
Veera Grigorjeva
Elsa Antsi
Lidie Hain
Eha Sari
Liidia Taro
Voldemar Kitsemägi
Helvi Kala
Galina Nemova
Aleksandra Simagina
Enno Anipai
Aino Koba
Valentina Anufrienko
Salme Liinamäe
Niina Zadunaiskaja
Maimu Lumi
Vello Jüriöö
Anne-Marie Meier
Silvia Vao
Kalle Puhalainen
Elvi Haljas
Aino Palmik
Heldur Ilves
Enno Liivik
Veera Talas
Helju Järvelill
Nikolai Kapten
Niina Timmotalo
Georg Mahla
Anu Klaas
Eduard Pedassaar
Valentina Männik
Klavdija Cauniša
Milvi Jõe
Sulev Serbak
Olev Vaher
Aino Tammela
Nikolai Osak
Nodari Tsetshladze
Eeri Unga

Leinämi
✝ Feodor Golubov
✝ Aleksander Säre
✝ Leo Rahuelu

✝ Leenard Põlgaste
✝ Sulev Järvik
✝ Elvina Vahtramäe
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