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Hea lugeja!
Tundub, et oktoober on üks põnev ja
avastusterohke kuu. Muidugi – ilmad on
just sellised, et täpselt ei tea, kas kotti pista
päikeseprillid või vihmavari, kas kindad kätte
panna või mantlinööbid lahti teha, kas õues
vihma käes jalutada või tuppa teed jooma
jääda.
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Sellised segadusttekitavad ajad võivad aga ka
palju head kaasa tuua. Ajaloost on oktoobrikuu
kohta hulgaliselt näiteid. Just viinakuul maabus
Kolumbus esmakordselt Ameerikas (1492),
Münchenis toimus esimene Oktoberfest (1810), Charles
Macintosh müüs esimese vihmamantli (1823), Baieri õlletootja
Josef Grolli
tootis esimese partii pilsenit (1842), New Yorgis avati võimas turismiatraktsioon
Vabadusesammas (1868), asutati ametlikult ÜRO (1945) ning loodi esimene kahe
arvuti vaheline võrguühendus (1969). Inspireeriv, kas pole?
Nii et soovime sullegi rohkelt oktoobriavastusi ning head lugemist!
SA Lõuna-Eesti Turism

Novembrikuu numbris
• Intervjuu endise moskvalanna, nüüdse Tartu giidi Olga Einastoga
• Valga isamaalise muuseumi hing Meelis Kivi
Uudiskirja aitasid kokku panna: Katrin Loss (SA Tartumaa Turism),
Teele Kaeramaa (Jõgevamaa TIK), Margita Musting (Võrumaa TIK), Sille Roomets
(Valgamaa Arenguagentuur), Ulla-Maia Timmo (SA Põlvamaa Arenduskeskus),
Angela Aru (Viljandi TIK), Mare Raid (Otepää TIK), Ülle Pärnoja
(MTÜ Setomaa Turism) ning Jaanika Kaljuvee (Võrtsjärve SA).
Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna teada –
info@southestonia.ee. Samale aadressile anna teada ka siis,
kui soovid end uudiskirja saajate seast eemaldada.

SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised

• Valmis sai sihtasutuse koostatud talvemuinasjutuline ja kaunis vene turule
suunatud talvetrükis, mis annab ülevaate Lõuna-Eesti talvistest tegemistest nii
aktiivse, kultuuri-ajaloo kui loodus- ja lõõgastuspuhkuse nautijaile. EASi toel
valminud trükise siht on ületada sesoonsust, trükist tutvustati esmalt 28. septembril
St. Peterburgis toimunud reisikorraldajate infoseminaril, kus osales ligi 120 inimest
(Lõuna-Eesti ja Tartu ühise, menuka ettekande tegi Olga Einasto). Järgmisena
levitatakse talvetrükist 13.-15. oktoobril St. Peterburgis toimuval Inwetex messil,
kus Lõuna-Eestit esindavad Marina Lauk ja Mare Raid.
• 2. septembril toimus taas sihtasutuse nõukogu koosolek, kus vaadati üle, mis on
vahepealsel ajal tehtud, samuti seati prioriteete ning räägiti tulevikunägemustest.
Ka on nõukogu ühe liikme – Kalev Härk (asutajaõiguste teostaja esindaja) – võrra
rikkam. Suurema huvi korral pöörduge sihtasutuse poole !
• 10.-11. septembril käis Tuuli sihtasutusest EMSLi suvekoolis EI ütlemist õppimas
– just see oli seekordse suvekooli teema. Muuhulgas mõlgutati mõtteid plaanide
seadmisest – igal plaanil on kolm võimalikku tulevikku – arhiiv; silmaklappidega
selle ellu viimine; koos teistega (konkurentidega) laveerimine ja vajadusel uue
plaani tegemine.
• 20. septembril sai läbi fotokonkurss „Ehe Lõuna-Eesti“, kuhu laekus nii
amatööridelt kui veidi profimatelt piltnikelt kokku 74 pilti, valik parimatest piltidest
läheb kõigile vaatamiseks-hindamiseks peatselt sihtasutuse Facebooki kontole.
Võitjaid tunnustame Lõuna-Eesti turismikonverentsi ja konkursi „Ehe Lõuna-Eesti“
raames.
• 24. septembril osales sihtasutus rahvusvahelisel turismikonverentsil
„Turismitööstus - majanduse vedur!?”, kus räägiti turismimajanduse
hetkeolukorrast, väljavaadetest ja turismitrendidest, millega peaksid arvestama
kõik Eesti turismiettevõtjad. Konverentsiga tähistati ka 27. septembril peetavat
ülemaailmset turismipäeva. Ka räägiti euro mõjudest turismile, lennunduse
tulevikust, kultuuriturismi ja loomemajanduse omavahelistest seostest, anti
hinnang Eesti toiduturismi potentsiaalile, analüüsiti PÖFFi turismisektori
vaatevinklist ning tutvustati tänavuste turismikonkursside Eesti Avastamata Aare
2010 (Võrtsjärve SA) ja Turismi Uuendaja 2010 (Maarja Magdaleena Gild MTÜ)
võitjaid.

• Sihtasutuse juhataja Kristi on septembrikuu jooksul osalenud EASi sihtturgude
kampaaniate väljatöötamise töörühmades, seni on arutatud Soome, Venemaa,
Läti, Rootsi-Norra, siseturismi ja Saksamaa turuga seonduvat.

Kohe-kohe tulemas
• 5. oktoobril kohtuvad Lõuna-Eesti Turism SA partnerorganisatsioonid, et arutada
võimalikke tulevikuperspektiive ning rahastamisküsimusi.
• Lõuna-Eesti Turism, EAS ning The Baltic Guide korraldavad 13. oktoobril Tartus
(Dorpati Konverentsikeskuses) ning 2. novembril Põlvamaal (Mooste Viinavabrikus)
infopäevad Lõuna-Eesti turismiettevõtjatele ning -asjalistele Soome turu teemadel.
• Oktoobris ning novembris sõidavad Lõuna-Eesti turismiarendajad õppereisile
Soome ning Rootsi, et tutvuda sealsete turismiorganisatsioonide tegevuse,
koostöövormide ning turundustegevustega. Muuhulgas kohtutakse Soomes Turu
Saarestiku, Turku Touringu ning Turku 2011ga, Rootsis aga Karlstadi Turismibüroo
ning Värmlandi regiooni organisatsioonidega.
• Oktoobris külastavad Lõuna-Eestit nii Lääne-Eesti Turismi kui Põhja-Eesti Turismi
esindajad.
• Hetkel tegeleb sihtasutus novembrikuise turismikonverentsi ning konkursi
„Ehe Lõuna-Eesti“ (mis tunnustab parimat turismiobjekti ja turismisündmust)
ettevalmistustöödega. Seekordse konverentsi läbivaks jooneks on Venemaa. Ent
kõigest täpsemalt veidi hiljem!

September Lõuna-Eestis
Asjalikud tegemised
• 3.-5. septembrini peeti Tartus Aia- ja Lillemess
2010, mille seekordseks tõmbenumbriks olid
orhideed. tartunaitused.ee/lillemess/2010
• 6.-12. septembrini
hullutas tartlasi Eesti
Teatri Festival Draama
2010, mis kulmineerus
iraanlaste
Mungu
Theatre Groupi „Caligula“ etendusega.
Seekordne festival toimus uues kuues –
kuraatorfestivalina, kokku osales 37 lavastust
ning anti 57 etendust. Külastajaid oli sel aastal
Draamal kokku ligi 7000. draama.ee

• 9.-11. septembrini korraldati Palamuse
Rahvamajas rahvusvahelist teatrifestivali
Baltiramp. harrastusteatrid.ee
• 10. septembril tähistati Valgamaa 90.
juubelit. Sel puhul oli kõigil võimalus osaleda
pidulikul
juubelikontsert-aktusel
Valga
kultuuri- ja huvialakeskuses. Palju õnne,
Valgamaa!
• 12. septembril
toimus
Peipsimaa
Külastus-keskuses
sibulapidu – valmistati mitme-suguseid sibulatoite ja
tutvuti Peipsimaa Külastuskeskuse projektiga „Saame koos
Peipsimaa meistriteks!“ peipsimaa.ee
• 13.-15. septembrini käisid Eesti turismiinfokeskuste töötajad ning EAS
Turimisarenduskeskuse esindajad õppereisil Haapsalus ja Hiiumaal – tutvuti
erinevate majutusobjektidega, tuletornidega, Hiiumaa TIKga ja teiste
turismiobjektidega.
• 15.-18. septembrini tutvus Valga Maavalitsuse delegatsioon sõprusmaakonnas
Ungaris Somogy´s turismitegevuste ja -objektide, ka arutati koostöövõimaluste üle.
• 16. septembril alustati pildiprogrammiga „Mõhu ja Oberpahlen“ Põltsamaa
muuseumis ajalooteemalist loengute sarja, kus tutvustatakse muuseumisse
kogutud vanu pilte ja fotosid. Programmid hakkavad toimuma kord kuus. muuseum.
poltsamaaturism.ee
• 20.-21. septembril kogunes SA Põlvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel 16
Põlvamaa turismiettevõtjat Räpina uhiuude hotelli, et osaleda Eesti Hotelli- ja
Turismikõrgkooli läbiviidaval koolitusel „Majutusettevõtte töökorraldus“.
• 22.-26. septembrini osales Võrtsjärve SA juhataja Jaanika Kaljuvee Kreekas
rahvusvahelisel seminaril Sustainable Development in Lake Areas: Empowering
Local Initiatives and Civil Society.
• Kagu-Eestis algas septembris Võrumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud
ökoturismi koolitusprogramm turismiettevõtjatele, turundus- ja müügiinimestele,
FIEdele, kodumajutusettevõtjaile, turismivaldkonna arendajatele ning ökoturismi
huvilistele koolitusprogrammi ökotoote arendusest ja turundusest. Koolitus on
praktiline, internetiturunduse oskused omandatakse arvutil ning kursuse raames
toimuvad ka sisulised õppereisid. Kokku läbitakse 80 tundi ning lõpetajad saavad
tunnistuse.
• 24.-26. septembrini toimus Tartus
juba 15. korda tehnika- ja automess
Motoshow, mis oli tänavu ainus Eestis
korraldatav autonäitus, tuues kokku auto- ja
tehnikahuvilised. tartunaitused.ee
• 25. septembril rõõmustas laadalisi Suur
Paunvere Väljanäitus ja Palamuse Laat.
palamuse.ee

• 27.-28. septembrini osalesid Võrtsjärve SA töötajad Jaanika Kaljuvee ja Maret
Kallejärv Euroopa Turismifoorumil Brüsselis. ec.europa.eu/enterprise/ sectors/
tourism/eden/themes-destinations/2010-aquatic/index_en.htm
• 26.-30. septembrini kogunesid ökoturismi arengust huvitatud Pärnusse
rahvusvahelisele konverentsile „European Ecotourism Conference“.
• 30. septembril peeti Setomaal MTÜ Setomaa Turism eestvedamisel
turismiasjaliste ümarlaud, kus tutvuti kultuuriturismi pakettide loomise projekti
raames läbiviidud uuringutega.
• 2. oktoobril pidutseti Valga mihkliturul, kui Valga LV, Valga Muuseum, Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskus, MTÜd segakoor Rõõm ja Valga Käsitöökelder kutsusid
kõiki huvilisi, kauplejaid, aiasaaduste ja loomade kasvatajaid, leivaküpsetajaid,
hoidiste, koduveinide valmistajaid turule ning peole. valga.ee

Elevuse tekitajad
• 8. septembrist 2. oktoobrini toimus Tartus ART IST KUKU NU
UT – rahvusvahelise kaasaegse kunsti festival, mille ülesanne oli
sünkroniseerida kohalik kunsti skeene rahvusvahelises kunstimaailmas
toimuvaga. artistkukunuut.org
• 17. septembril avas Helsingis uksed Eesti Maja – Viro-keskus,
mille ruume hakkavad jagama olulisemad Eesti-Soome
kultuuri-, haridus-, turismi- ja majandussuhteid korraldavad
organisatsioonid. eestimaja.fi
• 21.-24. septembrini tähistati Elistvere
Looduskeskuses seene-päevi. Muuhulgas
õpetas Helle Väärsi Lahemaalt seenepaberi
tegemist ja rääkis seentega lõnga
värvimisest. rmk.ee
• Esimest hooaega alustas
Mängu-asjamuuseumi
teatri-maja Teatri kodu. Tartu vanalinnas kaunilt
renoveeritud 18. sajandi puuhoones asuv Teatri
Kodu on kogu maailmas ainulaadne muuseumist
inspireeritud teater. Teatri Kodu kuulub Tartu
mänguasjamuuseumi juurde ning ammutab
inspiratsiooni meie kõigi lapsepõlvest, mängudest ja
mälestustest, unistustest ja fantaasiast. teatrikodu.ee

Mida tulevik toob?
• 4.-10. oktoobrini peetakse üle Eesti Ettevõtlusnädalat 2010, mille raames
toimub palju erinevaid ettevõtlusega seotud tasuta üritusi. Osalege
kindlasti! ettevotlusnadal.e24.ee
• 4.-10. oktoobrini tähistab Setomaa kultuurinädalat, mille jooksul tehakse igas
Setomaa vallas mitmeid seto kultuuriga seotud tegevusi ja sündmusi. Toimuvad
erinevad õpitoad, võistlused, viktoriin, tantsuklubid, Peko päeva tähistamine,
konverents jne. setomaa.ee
• 5.-7. oktoobrini oodatakse kõiki, eelkõige aga kooli- ja lasteaialapsi Karilatsi
Talurahvamuuseumisse Leivanädala mängulisse programmi, mille käigus käiakse läbi
leiva teekond meie lauale, vaadatakse
leivategemise tööriistu, tutvutakse peamiste leivaviljadega, mängitakse mänge,
käiakse veskis ning maitsta saab ka sooja
leiba. polvatalurahvamuuseum.ee
• 7. oktoobril tähistatakse Mõniste Muuseumis Leivapäeva, kavas on erinevate
teraviljade tundmaõppimine, vilja partel kuivatamise õpetus ja kootidega viljapeks.
Samuti õpetatakse leiva- ja saiataigna valmistamist ning erinevate leibade ja kuklite
küpsetamist. hot.ee/moniste
• 7.-10. oktoobrini saab Tartus nautida
vanamuusikat – toimub Orient et Occident.
festivals.ee
• 9.-10. oktoobrini toimub Värskas seto
pulmakonverents „Seto saaja“, mis lõpetab
seto kultuuri nädala, mille vältel toimub
erinevaid üritusi üle Setomaa.
• 11.-17. oktoobrini vallutavad Tartu tudengid – peetakse Tartu Sügispäevi 2010.
Kavas on 16 üritust, näiteks tudengiteater, loengusarjad, jalgpalliturniir ja palju
muud põnevat. studentdays.ee
• 18. oktoobrist 12. novembrini on Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis
üleval Anatoli Makarevitsi fotonäitus. palmuseum.ee
• Eesti-Läti programmi projekt „ViSoEst by bike“ hakkab lõpule jõudma ning 22.
oktoobril leiab Valgas aset selle lõppkonverents. vidzeme.com/tourdelatest
• 28. oktoobril saavad laadahuvilised
osaleda Lindora laadal, mida peetakse
igal aastal just 28. oktoobril. Siin saavad
kokku kolme valla – Vastseliina, Meremäe
ja Lasva – inimesed, võrokesed ja setud.
vastseliina.ee

Koolitume ja reisime
• 6., 13. ja 20. oktoobril koolituvad Võrtsjärve piirkonna ettevõtjad internetiturunduse
praktilistel
seminaridel.
vortsjarv.ee/vortsjarve-teated/internetiturundusepraktilised-seminarid-vortsjarve-piirkonna-ettevotjatele
• 12. oktoobril teevad tutvumisreisi
Võrtsjärve
Külastuskeskusse
Pärnu
Külastuskeskuse kollektiiv ja turismiettevõtjad.
• Samal päeval, 12. oktoobril
lähevad Võrumaa turismiettevõtjad
kohtuma Rõuge, Haanja, Võru
ja Lasva valla uute ja vanade
turismitegijatega.
Õppereisile
on kohtade olemasolul oodatud
soovijad ka kaugemalt. Täpsem
info Võru Turismiinfokeskusest
voru@visitestonia.com
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• 13.-15. oktoobrini osalevad SA
Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism
INWETEX messil St. Peterburis (EASi pinnal).
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• 20. oktoobril korraldab MTÜ Setomaa Turism Setomaa turismiasjalistele
ringsõidu, et õppida omadelt ja näidata omadele.
• 21.-25. oktoobrini on Jõgevamaa ettevõtjad Jõgevamaa Koostöökoja
eestvedamisel õppereisil Šotimaal. Külastatakse Šotimaal erinevaid ettevõtteid,
sealhulgas ka turismiettevõtteid ja -objekte. jogevamaa.com

Teeme projekte
• Oktoobris annab SA Tartumaa Turism välja Vene
turule suunatud madalhooaja trükise.
• Lõuna-Eesti ja Saaremaa turismiettevõtetel
on lähiaastatel võimalik oluliselt avardada oma
võimalusi rahvusvahelises äris! Nimelt on projekti
InFacTo (International Food and Activity Tourism)
eesmärk avardada turismiettevõtete rahvusvahelise
äri võimekust. Projektil on 4 partnerit Soomes ja 9
Eestis, tegevused on planeeritud aastateks 2010-2013.
Eesti partnerid on Kuressaare Ametikool, Võrumaa
Kutsehariduskeskus, MTÜ Saaremaa Turundusühing,
Setomaa Valdade Liit, Eesti Maaülikool, Imago OÜ,
MTÜ Eesti Maaturism, Ökoloogiliste Tehnoloogiate
Keskus ja RG Evans Associates OÜ. InFacTo eesmärk on arendada võrgustikupõhist
koostööd arenemaks kohalikest võrgustikest rahvusvahelisteks koostöövõrgustikeks
ning pakkuda turu nõudlusele vastavaid uusi või uuendatud aktiivse turismi tooteid
ja teenuseid. InFacTo olulisimaks partneriks ja kasusaajaks on juba toimiv või alustada
sooviv turismiettevõte, teenusepakkuja ja kohalik toidukasvataja või väiketootja.
Lisainformatsiooni InFacTo kohta Lõuna-Eestis: Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismi
õppetool, kontaktisik Eda Veeroja (Eda.Veeroja@vkhk.ee).

Eeskujuks
• Septembri algul külastas Eestit Vene riikliku telekanali Pervõi Kanal võttegrupp
eesotsas tuntud saatejuhi Mihhail Širvindtiga, kes juhib Venemaal väga
populaarset telesaadet “Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом”, mille tarbeks
ka materjali filmiti. Võttegrupp käis tutvumas Saaremaa, Pärnu ja Tallinna, ent
ka Tartu- ja Valgamaa vaatamisväärsustega. Valgamaal oli plaanis filmida ValgaValka kaksiklinna ja Otepää energiasammast, ent vihmane ilm rikkus need plaanid.
Sellele vaatamata jättis nähtu võttegrupile väga hea mulje. Võttegrupp külastas
Taagepera lossi ja Tammuri talu, kus kohtuti ka Otepää valla esindajatega. Mihhail
Širvindti sõnul on nad külastanud toitlustusettevõtteid 30 riigis, aga Tammuri
maitseelamus ja personaalne suhtlus kliendiga ületas kõiki eelnevaid. Eesti
külastust koordineeris EAS Moskva turismiesindaja Tõnu Steinberg, Valgamaa
külastust aitasid korraldada SA Valgamaa Arenguagentuuri turismikonsultant Sille
Roomets ja Otepää Turismiinokeskuse juhataja Mare Raid, Tartumaa külastust
koordineeris SA Tartumaa Turism. Videoklippe Eestist saab kord nädalas vaadata
Pervõi Kanalist. Tavapäraselt on saade eetris argipäeviti kell 15:20. tv1rus.com
• 16. oktoobril avatakse endises Mooste
mõisa viinavabrikus Eesti Fototurismi
Keskus, mille eesmärk on arendada
fototurismi Eestis ning pakkuda kohalikele
ja välismaistele fotograafiahuvilistele
võimalust täiendada oma oskusi. Keskus on
suunatud nii algajatele kui edasijõudnud
fotohuvilistele, külalistele pakutakse
seminare, koolitusi ja fotoretki. Keskuses on sisustatud professionaalne fotostuudio
ning lähitulevikus asutakse pakkuma ka varjest pildistamise võimalust. Eesti
Fototurismi Keskus tegutseb ajaloolises Mooste mõisa viinavabriku hoones, mis
on ehitatud 1909. aastal. fototurism.ee

Setomaa ja setod – eriline maa, eriline rahvas
Intervjuu Aare Hõrniga, Setomaa Valdade Liidu kultuurinõuniku ja seto-aktivistiga
Setode omakultuur on kujunenud
kahe kultuuri – ida ja lääne kultuuri
– mõjuväljas (katõ ilma veere p
ääl), mis on andnud võimaluse
lisaks mõlema kultuuri mõjutustele
säilitada soome-ugri hõimudele
algupäraseid kombeid. Setodel on
säilinud nii oma keel, elukombed,
oskus valmistada erilisi toite kui ka
kaunid ja omapärased rahvariided.
1934. aasta Eesti Vabariigis läbi viidud rahvaloenduse alusel määratles end
setona 15 000 inimest, järgnevatel rahvaloendustel seda enam ei küsitud. Vene
Föderatsioonis läbi viidud viimase rahvaloenduse tulemusena märkis ennast setoks
176 inimest, Petseri poolel elavad setod ise arvavad enda arvuks 300-500 inimest.

„Võro Instituudi 1997. aasta küsitluse alusel ütles end Setomaa poole peal setoks
56% küsitletutest ehk umbes 2500 inimest. Leelokooride liikmete arvule tuginedes
on aktiivselt seto kultuuris osalevaid inimesi 500-600,“ ütleb Hõrn. „Seto kombeid
täidab igapäevaselt hinnanguliselt 2000 inimest – näiteks kohalikud suured
kirikupühad (Värskas Jüripäev, Saatses Päätnits, Obinitsas Paasapäev). Üle Eesti
koju tulnute arv võib olla kokku 8000-10 000 inimest.“ Ta lisab: „Üldiselt arvame,
et setosid võiks olla kokku 12 000 inimest. Need on siis inimesed, kellel vähemalt
üks vanem või vanavanem on seto ning kes ise seda teavad ning teadvustavad.“
Milline on setode kui väikese rahva tulevik – on setod elujõulised?
Setomaal toimub praegu põlvkondade vahetus, rahvast jääb vähemaks. Samal
ajal on seto noorte hulgas seto kultuuri vastu huvi tõusmas, näiteks on taastunud
mitmed seto kultuuritraditsioonid, nt kirmased. 1980. aasta kahe säilinud kirmase
asemel võib praegu osa võtta vähemalt 15st kirmasest üle Setomaa.
Seto ehete ja rahvarõivaid pole praktiliselt 60 aastat juurde tehtud. Nüüd on
meistreid, kes saavad hakkama nii rõivaste kui ehete valmistamisega ning neil on
pooleteiseaastased järjekorrad tellimisel. Juurde on tulnud ka palju noori pillimehi
ja on taastunud tava, et väikesed lapsed õpivad laule emade käest. Väljaspool
Setomaad asuv seto kogukond – linnades üle Eesti, Vene Föderatsioonis, Siberis,
Krasnojarski krais – on loonud tugevad sidemed emamaaga. Setod on loonud
endale oma lipu, meil on mitu hümni.
Vanadele traditsioonidele tuginedes on loodud uusi seto kultuuri üritusi, näiteks
Seto Kuningriigi Päev, Värska Seto Leelopäev, Seto Folk, Setomaa vene kalurikülas
Lüübnitsa sibula ja kalalaat, Meremäe Savipäevad, Lihavõttemaa Obinitsas. Oma
kohta seto ürituste korraldamises on leidmas Luhamaa.
Mida peate setode suurimaks
erinevuseks/sarnasuseks võrreldes
(lõuna)eestlastega?
Erinevusteks on kindlasti rahvarõivad ja
usk, rahvalaul, kombestik, meelelaadtemperament. Sarnased on aga keel
ja kultuuriruumi jagamine mitmeks
erinevaks administratiivseks osaks. Setod
on jagatud EV ja Vene Föderatsiooni
vahel, Eestis on Setomaa jagatud Põlva
ja Võru maakondade vahel. Võrukesed jagunevad Võru, Põlva ja Valga maakonda,
tartlased Tartu, Valga ja Jõgeva maakonda.
Kuidas iseloomustaksite tüüpilist setot?
Oleme kasutanud karjalaste ütlust: Karjala matus näeb välja nagu Pohjanmaa
pulm . Seto on elavama loomuga, nalja- ja peohimuline, kokkuhoidlik, võib-olla
äkiline, samas konservatiivne ja umbusklik võõra ja uue suhtes – seto inne usui ku
kumpi saa.
Seto kuningriigi päevi on peetud alates 1994. aastast ja Teie olite üks nende
algatajatest, samuti olete olnud ülemsootska. Mis tema ülesanded ja roll siis
õieti on?
Setomaa ülembsootska on eeposliku seto kuninga Peko maapealne asemik, kes
peab seto rahvale edasi andma kuninga soovid ja käsud, teisalt peab ta kuningani
viima rahva palved. Lisaks peab ta seto rahvast esindama suhetes teiste rahvastega.

Mis praegu kõige põletavam setosid puudutav küsimus on?
Põlvkondade vahetus. Et see toimuks nii, et kultuurikandjate vanem põlvkond
mõistaks seto pärimusliku kultuuri üle anda ja noored mõistaks selle vastu
võtta. Teiseks seto keele vähenev igapäevane kasutus noorema rahva hulgas. Ka
Setomaa rahvastiku jätkuv vähenemine ja Setomaa piir Setomaa keskel – keeruline
piiriületus.
Seto Seltsimaja Obinitsas – kellele see on
mõeldud, mida seal teha saab ning mis
muudatusi seal suve jooksul tehtud on?
Seto Seltsimaja asub Setomaa süämeh.
Kuna Petserisse ei pääse igapäevaselt
nõu pidama ega kokku saama, siis on
seltsimajja kõigist Setomaa nulkadest
võrdne maa tulla. Seltsimaja on olnud
paljude algatuste loomise või sündimise
koht – Seto Kuningriik, Setomaa Valdade
Liit, Seto Kongress, Taarka etendus, MTÜ Taarka Pärimusteater. Siin on olnud pikka
aega ka hõimurahvaste keskne kokkusaamise ja hõimutöö tegemise ning kohalike
noorte pärimuskultuurikoolituste koht. Siin tegutseb kolm leelokoori, kuni maja
renoveerimise alguseni ka Obinitsa Pensionäride Selts, Obinitsa Naisselts ning
Setomaa Valdade Liit. Seltsimaja on olnud koolituste, kursuste, projektinõustamise,
ürituste ja algatuste kohaks, näiteks lihavõttemaa ja Setomaa külateatrite päev.
Samuti on seltsimaja turistidele seto kultuuri tutvustamise koht, maja eripäraks on
anda külalistele kõige vahetum ja otsesem pilt Setomaast ehk siis püütakse külaliste
kõigile küsimustele võimalikult ammendavad vastused anda. Teine seltsimaja
eripära on püüe teha seto rahvussööki võimalikult algupäraselt, ilma uuendusteta.
Seltsimaja renoveerimine käib alates oktoobrist 2009. Renoveerimise eesmärgiks
on olnud jätta alles nii palju vana kui võimalik ja ühendada see sobivas vormis
uuega – jätta alles ja taastada. Vana tare uhkuseks on algsele vundamendile
taastatud seto ahi, mis saab täitma kõiki vanu funktsioone – toa- ja ihusoojendaja
ning söögitegija. Ahju ehitamisel olid aluseks Mokornulgas säilinud kolm vanaaegset seto ahju. Kandi parim leivaküdsäjä Kala Mari käis meistrile nõu andmas,
milline peab olema õige leivaküdsämisõ ahi. Kavas on taastada ka seto pliinide
küdsäminõ. Samal ajal saab majas olema ka kõigile moodsatele nõuetele vastava
köök, olemas on ka puupliit.
Seltsimajas saavad olema võimalused nii kursuste-koolituste läbiviimiseks kui
toitlustamiseks, samuti paranevad MTÜde ruumitingimused. Teise korruse
laiendamisega on poole võrra ruumi juurde tulnud – on tekkimas mõnus väike saal.
Kõikides ruumides saab olema internet. Maja sai kanalisatsiooni ja uuendatud
veetrassi.
Seto Seltsimaja kompleksi renoveerimise ehitusprojekti koostas Rain Veidenberg,
sisekujunduse projekti tegid Iir Hermeliin ja Maria Tarvas, ehitustöid teostas
OÜ Katusõkatja praeguse seto ülembsootska Ahto Raudoja juhtimisel. Maja
projekteerimist ning renoveerimist toetavad alates 2007. aastast Setomaa
Arenguprogramm Pria meetmest 3.2. ning Leader programm.

Kas seltsimaja külastajad on pigem sise- või
välisturistid?
Seltsimaja külastajateks on enamasti
välisturistid, kusjuures täheldatav on lätlaste
tuntav huvi. Põhjuseks võib olla maja suunitlus
eelkõige MTÜde ja leelokooride tegevuse
koordineerimisele, ürituste korraldamisele
ja projektitööle. Kui siis midagi vaatamis- ja
kuulamisväärset valmib, saab seda üheskoos
turistile näidata. Renoveerimisjärgselt loodame majas näha rohkem ka omamaist
külastajat.
Obinitsa Seto Seltsimaja on seni toimetanud vaikselt oma toimetusi ja elanud tihedat
kultuurielu. Suust-suhu reklaam on kõige paremini toiminud. Külastajaskonda on
olnud piisavalt, et igaühega personaalselt suhelda jõuaks ja ka omainimestele aega
jätkuks. Siiamaani käiakse otsimas Taarka etendusekohta. Heaks reklaamitegijaks
on ka seltsimaja ümber kogunenud kogukond ja majas tegutsevad seltsid. See
ongi nii seto moodi, et saadat sõna lakja ja tuldas. Mõnikõrd tuldas ka huulitsa
päält – piirargu lõhna pääle vai kohvi otsma vai tiid küsümä vai muuseumi otsma.
Väga häädeks partneriteks on meile nii Obinitsa muuseumitarõ, külas tegutsev
kunstigalerii Halas Kunn kui ka Setomaa Turism ja Võru maavalitsus.
Millised on seltsimaja tulevikuplaanid ja -projektid?
Jõuda mõne aasta jooksul kompleksi renoveerimisega lõpule. Tegemist ootavad nii
väliköök kui teatrisaal. Oodata on koostööprojekte hõimurahvastega ja üht-teist ka
söögi poole pealt. Huvitav saab olema nii lastel kui täiskasvanutel.
Kui peaksite täielikule võhikule 5 lause abil seletama, kes need setod on, siis mis
need oleksid?
Võõrale kaia andsak, umalõ umanõ. Seto naist om inne kuulda ku nätä. Juut ikkõ, ku
seto sündü. Seto setot tund ni umma muudu tiid, võõrast vari ni umma mälehtäs.
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Unistus, mis täitus – Sõmerpalu motohall
Umbes 25 aastat tagasi sai Väino Leoki
eestvedamisel alguse esimene Sõmerpalu
staadionikross. Nüüdseks on sellest
saanud üks Võrumaa spordielu tähtsamaid
sündmusi, tänu millele on motokrossi
arendamine maakonnas aina jõudu
kogunud. Koguni nii palju, et juba selle
aasta oktoobri lõpus avab uksed Sõmerpalu
sisemotohall Adrenalin Arena.
Sisemotohalli loomise taga seisavad
Sõmerpalu vald ning MTÜ Sõmerpalu
Motoklubi, mille juhatuse liige Peeter
Põldaru selgitab, et motohalli loomise idee tekkis ühest küljest vajadusest, teisalt
aga on see olnud juhatuse liikmete ammune unistus, mis tänaseks päevaks on teoks
saanud. „Unistuse täitumine võttis meil aga omajagu aega, projekti plaanimise
algusest halli valmimiseni kulus ca 3 aastat,“ märgib ta. Asukohaks valiti Sõmerpalu
eelkõige pikaajalise traditsiooni tõttu. „Sõmerpalu võiks nimetada Eesti motokrossi
südameks, kus 40 aastat on kasvatatud tublisid sõitjaid ning peetud ääretult
heal tasemel krossivõistlusi,“ viitab Põldaru nii Leokite dünastiale kui ka teistele
tublidele motosportlastele, ning soovitab huvilistel kindlasti vaadata ülevaatlikku
ning liigutavat videot – youtube.com/watch?v=V7LNq--ULiY
Adrenalin Arena on statsionaarne
motokrossi
sisehall,
milles
on
nõuetekohased superkrossirada (raja
peakujundaja on praegu treeneriametit
pidav Avo Leok), boksiala, garaaž,
olme-, puhke-, riietus-, duši- ja
tualettruumid, saun, jõusaal, õppeklass,
motoekspositsioon, suured tribüünid ja
kämperitele eraldatud spetsiaalne ala.
Vähemalt 2000 pealtvaatajat mahutav
ehitis on 120 m pikk, 60 m lai ja 15 m kõrge,
selle üldpind on 7200 m².
Piirkonnas, kus motokrossiga kõrgel
tasemel tegeleda soovitakse, ent kus pikim
aastaaeg talv välitingimustes motosporti
just ei soosi, on taoline sisehall täiesti
asendamatu ja sportlastele hädavajalik. „Et suvisel sõiduhooajal hästi esineda,
peab talvine ettevalmistus tugev ning põhjalik olema. Kõigil pole võimalik kallites
välismaa laagrites vajalikke sõidutunde kirja saada ja võistluspinget üleval hoida
ning selleks ongi eelkõige Eesti motosportlastel kodu lähedale aastaringset
treeningkeskust tarvis,“ selgitab Peeter Põldaru. „Samal põhjusel vajavad meie
hoonet hädasti ka mitmed teised Põhja-Euroopa riigid.“ Põldaru rõhutab, et erilist
tähelepanu ja rõhku tahetakse kindlasti pöörata noorte sportlaste arendamisele ja
neile võimaluste loomisele, sõnades, et lõpuks saab kõik siiski just noortest alguse.
Hea uudis kõigile neile, kes pelgavad, et uus ja uhke motohall vaid sportlastele
mõeldud, on see, et motohall ootab kõiki – vanu ja noori, suuri ja väikeseid, naisi

ja mehi, professionaale ja amatööre, võhikuid, kohalikke ja välismaalasi jne. Juba
lähiajal hakkavad siin toimuma üritused alates ratsaspordivõistlustest messide ja
kontsertide korraldamiseni välja.
Tulevikku vaadates peaks motohallist saama
Euroopa mitmekülgseim ja populaarseim
motokompleks, kus motokrossi kõrval
sti v
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Euroopa suurima sisehalli Adrenalin
Arena avaüritusele 30. oktoobril on
oodatud kõik, piletiraha lunastama ei pea,
küll aga saab näha kõikvõimalikke motoetteasteid
eesotsas professionaalsete trikihüpetega, samuti laulu-,
tantsunumbreid ning õhtu lõpetab mõnus kontsert.

Midagi ainulaadset. Punkriturism Võrumaal
Veidi enne Eesti-Läti piiriületuspunkti asub pisike VastseRoosa küla, kus elab vaid
20 inimest. Ometi on seda
viimastel aastatel külastanud
kümneid tuhandeid huvilisi
nii Eestist, Lätist, Soomest,
Rootsist, Venemaalt, USAst,
Kanadast, Saksamaalt ja
Inglismaalt kui ka Egiptusest,
Itaaliast, Kreekast, Portugalist,
Indiast ning Austraaliast.
Mis see on, mis inimesi siia magnetina tõmbab? See on 1999. aastal rajatud
Metsavenna talu, mis pakub enneolematut ning ainulaadset punkriturismi –
võimalust metsavenna retke raames osa saada ühest Eesti ajaloo järgust.
Talu sai alguse ideest katsetada „metsavendluse teemat“, misjaoks
korraldati „Punkrikaevamise võistlus“. Et sellest koguni ligi 300 inimest
osa võttis, hakkasid peremees Meelis Mõttus, kelle karismaatilisus juba
suisa kaubamärgiks kujunenud on, ning perenaine Marianne Mõttus
asjaga põhjalikumalt tegelema. Peremehel on metsavendlusega ka isiklik
suhe – tema isa oli sunnitud 14 aastat end nii metsas kui mujal varjama.

Punker, mis vooderdatud peente okaspuupalkidega, on kaevatud mäenõlva sisse,
selles on magamisnarid ja pisike laud. Mehelikult nappi ja askeetlikku interjööri
pääseb redeliga ja ukse kaudu, mis ehitatud käiku mäeküljel. Just sarnastes
punkrites elasid 1940ndate teisel poolel ja 1950ndate algul sajad vaprad, ent
õnnetud mehed oma pealesunnitud hundielu. Ühes punkris on ööbinud ka endine
Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar, mistõttu külarahvas seda punkrit nüüd
hellitavalt Laari sviidiks hüüab.
Metsavenna talu põhiteenuseks on metsavenna retk, mille käigus tutvutakse
giidi abil metsavendluse olemusega, mängitakse läbi metsavendade peidupaiga
otsimine aidast, uudistatakse maa-aluseid punkreid, süüakse Metsavenna
einet ning lauldakse metsavenna laule. Ent teenuseid on teisigi – nii suve- kui
talveperioodiks ja nii lastele kui täiskasvanuile – metsavennatalu.ee
Külastajad tulevad tallu peamiselt Eestist, Lätist ja Soomest. Talu perenaine Marianne
Mõttuse sõnul teenindatakse hetkel vaid turismigruppe. „Ka üksikkülastajad käivad
omapead uudistamas, kuid teenust kui sellist meil neile hetkel pakkuda pole.
Tulevikus loodame seda asja parandada.“
Ja tulevikuga on talul suured plaanid – lähiajal loodetakse saada kinnitus
detailplaneeringule, mis hõlmab ligikaudu 14 ha suurust maa-ala. „Plaanis on
rajada tervisekeskus, kus oleks tegevust aastaringselt,“ selgitab Marianne Mõttus.
„Täpsemalt räägiks sellest aga siis, kui esimesed plaanitud rajatised realiseeruma
hakkavad, mis võib juhtuda juba järgmisel aastal.“
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