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Võru Instituudi 2018. aasta 

TEGEVUSARUANNE 
 
 

 

Instituudi struktuur 2018. aastal 
Võru Instituudi struktuuris on administratsioon ning kaks osakonda:  
* teadus- ja arendusosakond asukohaga Võrus Tartu tn 48 (Riigi Kinnisvara AS kinnistu) ning 
* muuseumiosakond, mis tegutseb neljas paigas: Põlva Talurahvamuuseum Karilatsi küla Põlva 
kihelkonnas, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum Võru linnas Kreutzwaldi 31, Mõniste 
Talurahvamuuseum Kuutsi külas  ja Vana-Võromaa Kultuurikoda Võru linnas Katariina allee 11 (Riigi 
Kinnisvara AS kinnistu).  
 

 

Eelarve 
Võru Instituudi riigieelarveline finantseerimine 2018. aastaks oli kokku 887 426 eurot, mille hulgas on: 

 personalikulud 570 505 eurot; 
 majandamiskulud  (sh museaalide soetuseks ja hoolduseks) 63 960 eurot; 
 sihtotstarbeline eraldus üürimakseteks RKAS-le (Tartu 48, Katariina 11) 131 663 eurot; 
 2017.a investeeringute jäägid (Kreutzwaldi muuseumi elektripaigaldised, Vana-Võromaa 

Kultuurikoja ja Kreutzwaldi muuseumi ekspositsioonide uuendused ) 88 922 eurot; 
 muuseumide täiendavad tegevuskulud vastavalt eritaotlustele 4928 eurot; 
 tekkepõhisele raamatupidamisele üleminekuga kaasnenud kohendused kokku 5125 eurot; 
 põhivara amortisatsioon 22 323 eurot. 

 
Omatulu nii teadus- ja arendusosakonna kui muuseumiosakonna peale kokku oli 2018. aastaks kavandatud 
teenida 45 000 €, tegelik tulu oli 54 672 €. 2017.a omatulude jäägina lisandus 2018.a eelarvesse 4912 eurot. 
 
Erinevate sihtotstarbeliste toetustena oli kavandatud 90 000 €, tegelikult taotlesime ja meile eraldati 
131 053 €. Eelmise aasta toetuste jääk 2018.a tegevusteks oli  700 eurot. 
 
Võru Instituudi 2018.a kogueelarve koos riigieelarvelise finantseerimise, eelmisest aastast ülekantud 
jääkidega, laekunud omatulude ja sihtotstarbeliste toetustega ning põhivara amortisatsiooniga oli kokku     
1 056 667 eurot. (LISA 1. VI_2018.a eelarve täitmine). 
 
Instituudi arvutisüsteemide hoolduse ja ülevapidamise võttis 2018.a suvest tsentraalselt üle 
Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus  RMIT. See tähendab, et IT riist- ja tarkvaraga seotud 
kulusid Instituudil enam ei ole, kuid paraku ka seda, et meil ei ole enam oma vana IT-spetsialisti, mistõttu 
mõnes küsimuses on olukord läinud märksa halvemaks. Näiteks ummamuudu-listiga on seniajani 
probleemid. 
 
Personal 

 
Võru Instituudi struktuuris on 41,5 ametikohta, millest 2018. aastal alguse seisuga oli täidetud 34,7 
ametikohta. Võru Instituudis töötasid: 
 
Administratsioon 
Direktor Rainer Kuuba, sekretär-asjaajaja Tuuli Abel, finantsjuht Annika Teppo. 
 
Teadus- ja arendusosakond 
Osakonnajuhataja Külli Eichenbaum (0,75), täidab ka projektijuhi ülesandeid 
Teadurid Evar Saar, Sulev Iva (0,8), Kadri Koreinik (0,5), Helen Plado (0,5), Mariko Faster (0,5) 
Spetsialistid Urmas Kalla, Evely Lindsalu, Laivi Org (0,5), Triin Toom, Mariko Faster (0,5) 
Projektijuhid Tiia Allas, Kaile Kabun (0,75), Merike Tigas 
Lapsehoolduspuhkusel on spetsialist Triin Nagel (0,5) ja projektijuht Triinu Laan (0,1). 
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Ajutise loomuga tööülesannete täitmiseks, samuti võru keele õpetamiseks Vana-Võromaa koolides 
kaastakse töötajaid töövõtulepingutega või käsunduslepingutega. 
 
Mariko Fasteril oli spetsialisti ametikohal tasustamata puhkus kuni 2018. aasta lõpuni.  
Kadri Koreiniku töökoormuseks alates 08.01.2018 sai 0,25. 
Helen Plado töökoormuseks alates 28.08.2018 sai 0,1. 
Triinu Laan naasis lapsehoolduspuhkuselt 01.08.2018 ning töötas aasta lõpuni koormusega 0,1. 
 
Muuseumiosakond 
Osakonnajuhataja kt Reet Roop, peavarahoidja Artur Ruusmaa. 
 
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum: juhataja Aimi Hollo, koguhoidja Malle Avans, tegevusjuht 
Marika Sepp, aednik Tuuli Hass, järelevaatajad Heli Raudsik, Ene Sokk. 
Mõniste Talurahvamuuseum: juhataja Hele Tulviste, tegevusjuht Ilze Koemets, järelevaataja Mare Tamtik, 
majandusspetsialist Urmas Tulviste (0,9).  
Põlva Talurahvamuuseum: juhataja Reet Roop, koguhoidja Tiiu Niinemägi, muuseumipedagoog Marge 
Luude, arendusspetsialist Maris Veski, majandusspetsialist Janek Hämelane.  
Vana-Võromaa Kultuurikoda: juhataja kt Tiia Haug, koguhoidja kt Artur Ruusmaa, galerist Jana Huul, 
muuseumipedagoog Lagle Lindeberg, järelevaatajad Eike Koemets, Irina Taro (0,5), Silvia Rannik (0,5).  
 
Aasta jooksul toimunud muutused:  
Silvia Ranniku tähtajaline tööleping lõppes 30.04.18 ning vabanenud ametikohal asus tööle alates 
02.05.2018 Minni Arujõe. 
Poolte kokkuleppel lõpetati 31.08.18 tööleping Artur Ruusmaaga. Vabanenud ametikoha täitmiseks 
korraldatud konkursi võitis Mirja Ots, kes asus tööle alates 01.09.2018. 
 
Struktuuris muudeti järelevaataja ametikoha nimetus külastusjuhiks. 
31.12.18 seisuga oli 41,5 struktuuris olevast ametikohast aktiivselt täidetud 34,15 kohta. 
 
 
Tegevus 
Teaduse valdkonnas jätkati tööd võru-seto keelekorpuse ja selle rakenduste väljaarendamisega, 
grammatikaõpiku ja kitsamate sõnastike koostamisega. Nimeuurimise suunal tegeldi Vana-Võromaa 
isikunimede uurimisega, mis on seotud Eesti perekonnanimede raamatu koostamisega. Koostöö jätkus 
rahvusvahelise kohanimeuurijate töögrupiga Helsingi ülikoolis. Keelesotsioloogia valdkonnas koostatakse 
analüütilisi ning võrdlevaid publikatsioone avaldamiseks rahvusvahelistes teadusajakirjades. Läbi viidi 
võrukeelse kooliõpetuse mõju-uuringu andmete kogumine. Instituudi teadurid osalesid ettekannetega 
rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Sügisese konverentsi teemaks oli väikeste keelte võimalused 
digimeedia ajastul, konverents toimus Võru Instituudis.  
 
Arendustegevustest olid mahukamad ettevõtmised võrukeelse kooliõpetuse edasiarendamine Vana-
Võromaa koolides, keelepesad Vana-Võromaa lasteaedades ning võro kultuuriruumi ühendavate tegevuste 
arendamine eri organisatsioonide ja omavalitsuste koostöö kaudu. Juhiti Uma Peo korraldamist, tegeldi 
võro kultuuripärandi, sh suitsusaunakombestku tutvustamisega. Jätkati võru keelt ja kultuuri tutvustavate 
arendusprojektidega (konkursid, võrukeelsete väljaannete kirjastamine, nõustamine, koostöö teiste 
organisatsioonidega jne). Taotleti Uma Programmi käivitamist Maaeluministeeriumi haldusalas ning 
tegeldi Vana-Võromaa käsitöö ning kultuuripärandi turundamise rakendusprojektidega.  
 
Võru Instituudi muuseumiosakonna ehk Vana-Võromaa muuseumide põhitegevused on kultuuripärandi 
esitlemine vastavalt iga muuseumi temaatikale näituste ja ekspositsioonide kaudu; kogude hoidmine, 
täiendamine ja kasutuseks ligipääsu tagamine; erinevate muuseumitundide läbiviimine; erinevate ürituste 
korraldamine. Jätkatakse Vana-Võromaa kultuuripärandiga seotud teemade lisamist muuseumide töösse. 
Mõniste muuseumis avati külastajatele suitsusaun, mida saab kütta, seega ka saunakombeid praktiseerida 
ning õpetada. Muuseumide programmides tutvustakse Vana-Võromaa pärimust ning kohalikku 
kombestikku, rohkem tutvustatakse Vana-Võromaa kunstnike loomingut, Vana-Võromaa Kultuurikojas 
esitletakse võru keele ajalugu, Põlva Talurahvamuuseumis viiakse läbi võrukeelseid lastelaagreid jmt. 
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1. Teadusteemad ja –projektid 
1.1. Võru ja seto integreeritud keeleressursid: veebisõnaraamat, keelekorpused ning masintõlke 
katserakendused 
Alustati tööd projektiga „Võru ja seto integreeritud keeletehnoloogia ja keeleressursid“. Sellele eelnev 
riikliku programmi Eesti Keeletehnoloogia (EKT) kolmeaastane (2015-2017) projekt "Võru ja seto 
integreeritud keeleressursid" lõppes küll 2017. aasta lõpus, kuid aruande lõpptähtaeg ja jätkuprojekti 
taotlusaeg lükati edasi aprilli 2018. See andis võimaluse senises projektis tehtut veel 2018. aasta 
alguskuudel täiendada, plaanides samal ajal jätkuprojekti tegevusi. Jätkuprojektiga „Võru ja seto 
integreeritud keeletehnoloogia ja keeleressursid“ sai alustada alles suvel, kui projekti toetamisotsus selgus. 
Plaanitust peaaegu poole väiksema toetussumma (56 000 asemel 30 000 €) tingimustes on projekti esimesel 
aastal keskendutud peamiselt morfoloogiamuunduri arendamise tööle, jättes kaks teist töösuunda -
õppeprogrammi Oahpa ja neurotõlke arendamise - esialgu selle projekti vahendite kasutamisest kõrvale, 
kuid arendades siiski vähendatud intensiivsusega edasi projekti sõnaraamatu ja keelekorpuste osa. 
Morfoloogiamuunduri edasiarendamise plaanimiseks on peetud töörühma (Sulev Iva, Jack Rueter, Heiki-
Jaan Kaalep) töökoosolekuid ja alustatud muunduri katsetamist ja täiendamist võrukeelse Vikipeedia 
tekstide põhjal. Veebisõnaraamatu ja korpuste edasiarendamise töörühm (Sulev Iva, Kaur Männamaa ja 
Tiia Allas) on jätkprojekti raames alustanud taas korpuste täiendamiseks tekstimaterjali kogumist ja 
veebisõnaraamatu ning korpuste andmebaasi ja otsingusüsteemi parandamist ja tõhustamist. 
Veebisõnaraamat ja korpused on nüüd kättesaadavad lisaks senisele (synaq.org) ka uuelt aadressilt 
võrosõna.ee. 
 
Vastutav täitja on Sulev Iva.  
 
1.2. Võru keele grammatikaõpik 
Grammatikaõpiku koostamine täiskasvanutele. Jätkus käsikirja koostamine. Helen Plado poolt 
ettevalmistatud materjalid arutati läbi grammatika töörühmas. Töörühma koosolekud toimusid 09.01, 
30.01, 20.02, 13.03, 10.04, 24.04, 15.05, 05.06, 26.06, 27.12. Aasta lõpuks on valminud hääldusõpetuse 
osa, noomenite morfoloogiat käsitlev osa ning osaliselt ka verbide morfoloogia osa (kirjeldatud on pöörde- 
ja ajakategooria). Kuna alates augustist on Helen Plado tööl 0,1 koormusega, ei saanud aastal lõpuks 
plaanitud eesmärk – terviklik käsikiri - valmis.  
Grammatika töörühma kuuluvad Võro instituudi töötajatest Külli Eichenbaum, Mariko Faster, Sulev Iva, 
Rainer Kuuba, Laivi Org, ja Evar Saar. Väljastpoolt Võro instituuti osalevad töörühma töös Kalle Eller, 
Kaido Kama, Keiti Kaasik, Kristel Onno, Nele Reimann. 
 
Vastutav täitja Helen Plado, kaastäitja Sulev Iva. 
 
1.3. Vana-Võromaa ja laiemalt Lõuna-Eesti isikunimede uurimine 
2018. aastal jätkus isikunimede uurimine ning Eesti perekonnanimeraamatu jaoks nimeartiklite kirjutamine 
neist perekonnanimedest, mis seostuvad Vana-Võromaaga. Nimeartikleid koostasid Evar Saar ja Mariko 
Faster. Aasta jooksul on koostatud on 157 artiklit, mis puudutavad Vana Võromaad; Võromaa kihelkondi 
mainitakse 556 artiklis. Mitmeid teiste autorite artikleid on varustatud põhjalike kommentaaridega. Toimus 
kolm pikemat tööseminari: Tallinnas 4. mail, Palmses 23.-24. oktoobril ja 29. juunil Kähri talus Hargil 
Võru (Sõmerpalu) vallas Võrumaal. 
Evar Saare töö Kagu-Eesti vanade isikunimedega jätkus peamiselt perekonnanimeraamatuga seoses ette 
tulnud probleemide lahendamise näol. Teadusartiklitest valmis Mulgi koha- ja isikunimede teemaline 
ühisartikkel, mis ilmub lätikeelsena ajakirjas Linguistica Lettica. Valmimas on Räpina perekonnanimede 
teemaline artikkel Emakeele Seltsi aastaraamatus avaldamiseks.  
Evar Saar osaleb Helsingi ülikooli projektis „Personal name systems in Finnic and beyond”, täiendades 
oma uurimustulemustega projektis loodud vanade isikunimede andmebaasi.  
Mariko Faster jätkas tööd Hargla kihelkonna hüdronüümide uurimisel seoses koostatava 
doktoriväitekirjaga.  
Toetused programmidest „Eesti keel ja kultuurimälu“: Kagu-Eesti vanade isikunimede uurimine (3000 
eurot); Eesti perekonnanimeraamatu Kagu-Eesti osa koostamine (4000 eurot) ning Vana-Võromaa 
pärimuskultuuri programmist perekonnanime raamatu koostamine (2300 eurot).  
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Vastutav täitja Evar Saar, kaastäitja Mariko Faster.  
 
 
1.4. Keelesotsioloogilised publikatsioonid 
Jätkati varasemate uuringutega kogutud andmete analüüsimist ja nende põhjal artiklite koostamist. 2018. 
aastal ilmus 2 artiklit, 1 ilmumas ja koostamisel 2 artiklit (vt täpsemalt p. 6).  
 
Vastutav täitja Kadri Koreinik. 
 
 
1.5. Võrukeelse kooliõpetuse mõju-uuringu läbiviimine.  
Uuring on vajalik Instituudi tegevusstrateegia planeerimiseks seoses võrukeelse koolihariduse 
arendamisega. Uuritakse võrdlevalt võru keele õppes osalenute ja mitteosalenute võru keele oskust 
vanusegruppide kaupa.  
Uuringu läbiviimiseks vajalikku rahastust taotleti Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusprogrammist 
.„Eesti keel ja kultuurimälu 2014-2018“, kuid taotlus ei saanud toetust ning kavandatud uurimisplaanist 
tehti instituudi omavahendiga 2018. aastal ära välitööd. Kogutud on 40 suulist intervjuud helifailidena ja 
täidetud samapalju veebiküsitluse ankeeti. Intervjuude analüüsiga asus oktoobris tegelema Laivi Org.  
 
Vastutav täitja Kadri Koreinik, kaastäitja Laivi Org.  
 
1.6. Üliõpilaste võro-teemaliste uurimistööde konkurss. 
2017. a novembris kuulutas Võru Instituut välja preemiakonkursi parimate võru keele ja kultuuriga seotud 
bakalaureuse- ja magistritööde väljaselgitamiseks. Preemia eesmärgiks oli julgustada üliõpilasi ja 
kraadiõppureid tegelema võru keelt ja kultuuri puudutavate teemadega. Esitada võis töid, mis on kaitstud 
2014-2018. a olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. Konkursi tähtaeg oli 1. juuli, laekus 1 töö: 
TÜ aastal 2018 kaitstud magistritöö „Võrukeelse ajalehe Uma Leht keeleline toimetamine”, autor Eleri 
Konts. Töö autorit kiideti ja tunnustati 2018.a Kaika Suveülikoolis 10. augustil 2018 Kaika külas Antsla 
vallas.  
SA Seto Instituut andis 4. augustil 2018 Seto kuningriigipäeval preemiad parimate seto-teemaliste 
bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Üks peapreemia pälvinu oli Kaja Tullus oma bakalaureusetööga 
„Võro- ja setokeelsed trükised 1987-2017: bibliograafia“ 
 
Vastutav täitja Rainer Kuuba.  
 
1.7. Võru kirjanduse ja koduloo andmebaaside täiendamine 
Võru kirjanduse kodulehte täiendati aasta jooksul lisandunud teabe (uued teosed) osas. Koduloo 
andmebaasid hoiti töökorras. Seoses instituudi IT süsteemi vahetusega tuli andmebaaside sisu ja toimimine 
üle kontrollida ning taastada ilmselt kolimise käigus tekkinud andmelüngad.  
 
Vastutav täitja Tiia Allas.  
 

2. Trükised ning audiovisuaalsed väljaanded 
 
2.1. Võru Instituudi toimetiste 32. ja 33 numbri väljaandmine 
Võru Instituudi toimetiste soome-ugri erinumber (32) "Vabahusõ mõistõq Hummogu-Euruupa kirändüisin" valmis 
koostöös TÜ Narva kolledži ja Udmurdi Riikliku Ülikooliga (kaastoimetajad Szilárd Tibor Tóth ja Roza Kirillova) 
ilmus trükist märtsis, 142 lk. 
2018. aasta põhinumber (33) "Valitsõmisjaotusõst keeleaoluuni" ilmus oktoobris, 203 lk. 
 
Vastutav täitja on Sulev Iva.   
 
2.2. Soomekeelsete lasteraamatute tõlkimine võru keelde ja kirjastamine  
Projekt jätkas 2012. a alustatud soomekeelsete lasteraamatute tõlkimist võru keelde ja kirjastamist koostöös 
Soome kirjanduskeskusega FILI. 2018. a toimetati, küljendati ning trükiti kaks uut võrukeelset 
lasteraamatut: ”Aig om käen, Räpimehe Risto”, 95 lk ning ”Teedu ja Peedu, süümä!”, 120 lk. Tõlkija oli 
Siiri Toomik ning toimetaja Laivi Org. Raamatuid on tutvustatud lugejaskonnale ning saadetud 
õppematerjalidena võru keelt õpetavatesse koolidesse ning lasteaedadesse.  
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Projekti toetas FILI (1900 eurot). 
 
Vastutav täitja Rainer Kuuba. 
 
2.3. Pilteepose ”Kalevipoeg” tõlkimine võru keelde 
Koostöös OÜ-ga MrBee jätkub eesti- ja võrukeelse pilteepose ”Kalevipoeg - Kalõvipoig” raamatusarja 
väljaandmine. Raamatu jaoks tõlgitakse eepose tekstid instituudi poolt võru keelde. Aasta jooksul on 
Urmas Kalla võru keelde tõlkinud eepose lood XI-XV, tõlkimist nõustas Sulev Iva. Kuna 4. raamatu 
kunstnikul on oma töö veel pooleli, siis 2018.a ei pilteepose 4. osa ei ilmunud.  
 
Vastutav täitja Rainer Kuuba. 
 
2.4. Laulumänguraamat ja CD-plaat  „Õnneken siin tsõõrin olla” 
Vana-Võromaa ning Lõuna-Tartumaa vanemaid ja uuemaid laulumänge tutvustav raamat “Õnnõkõn siin 
tsõõrin olla’” ilmus koos sama pealkirja kandva CD-plaadiga novembri alguses. Meelika Hainsoo valis 
raamatusse 60 laulumängu. Urmas Kalla toimetas laulude keelt ja kirjaviisi. Kevadpoolaastal valmisid 
illustratsioonid (Anu Taul). Laulutekstide toimetamise (Janika Oras), mängukirjelduste loomise (Meelika 
Hainsoo) ning nootide vormistamisega (Cätlin Mägi) jätkus töö septembrini. Raamat (136 lk, tiraaž 500) 
jõudis trükki oktoobris.  
Koos laulumänguraamatuga valmis ka sama nimega heliplaat, mis on iseseisvalt kuulatav, aga mida saab ka 
laulumängude saatemuusikana kasutada. Plaadi lugude valiku tegi ja seaded lõi Meelika Hainsoo koos 
ansambliga Lepaseree (Paul Daniel, Marti Tärn). CD-plaadi jaoks salvestati 14 lugu. Plaadi tarvis valmis 
ka laulusõnadega buklett (Anu Taul, Priit Lööper). Plaat (tiraaž 500) ilmus samuti novembris. 
Laulumänguraamatut ja plaati tutvustati kolmel esitluskontserdil Võrus, Tartus ja Tallinnas võru keele 
nädala raames 5.–11. novembrini. 
Toetused saadi Eesti Kultuurkapitalilt: Võrumaa ekspertgrupp 950 eurot, Valgamaa ekspertgrupp 550 
eurot, Põlva ekspertgrupp 900 eurot, rahvakultuuri sihtkapital 640 eurot; Vana-Võromaa pärimuskultuuri 
programmi toetas 800 euroga.  
 
Vastutav täitja Kaile Kabun. 
 
 
2.5. Fotoraamat „Aastatsõõr pokudõga. Aastaring pokudega” 
Koostöös Edgar Valteri pärandihoidja Külli Leppikuga koostatakse ning kirjastatakse fotoraamat 
„Aastaring pokudega”. Täiskasvanutele mõeldud raamatus on loodusfotodega ühendatud Edgar Valteri 
originaaljoonistused pokudest. Fotode vahetekstid loodusest ning aja kulgemisest koostas Külli Lepik, võru 
keelde tõlkis Urmas Kalla. Aasta lõpuks valmis raamatu küljendus (Erki Rammo). Raamatu maht kasvas 
esialgselt kavandatud 200 leheküljelt 244 leheküljeni. Korrektuur ja trükkimine jäävad 2019. aasta 
esimesse poolde.  
Toetust saadi küljendustööde tarvis Eesti Kultuurkapitali Võru ekspertgrupilt 1300 eurot.  
 
Vastutav täitja Kaile Kabun. 
 
2.6. Raimond Kolga koondkogu „Peo pääl elu hõpõ“ 
 
Raimond Kolga luuletuste koondkogu „Peo pääl elu hõpõ“ valmis plaanipäraselt 2018. aasta võru keele 
nädalaks. Raamat koostati koostöös UTKK muuseumiosakonnaga (kirjandusuurija Õnne Kepp). 400-
leheküljelise kogumiku tiraaž on 600 eks. Raamatu esitlus oli 8. novembril 2018 Kreutzwaldi muuseumis, 
kus osales ligi 50 inimest.  
Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital summas 5 612 eurot (erinevad sihtkapitalid ja ekspertgrupid 2017-
2018 a, koondsumma). Kogukulud 7 527 eurot.  
 
Vastutav täitja Tiia Allas.  
 
2.7. Võrukeelne e-loodusõpetus II klassile 
Võrukeelne digitaalne õppematerjal CD-l valmib koostöös kirjastusega Koolibri.  
E-loodusõpetuse tekst on Urmas Kalla poolt võru keelde tõlgitud, enne trükki andmist vajab veel keelelist 
konsultatsiooni.  
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Vastutav täitja Urmas Kalla. 
 
2.8. Eesti-võru eksitussõnade raamat 
Koostamisel on raamat, milles näidatakse, kuidas erinevad tähenduse poolest eesti ja võru sõnad, mis on 
mõlemas keeles sarnase häälduse ja/või kirjapildiga.  
Töö raamatu märksõnaartiklitega osutus mahukamaks kui esmalt prognoositud. Märksõnaartikleid sai 
esmasesse käsikirja 2450. Toimetamise käigus jäeti välja 170 artiklit, mis on eesti või võru keeles 
haruldased ja/või väga spetsiifilise tähendusega. Näitelauseid on märksõnadele lisatud 1470. Käsikirja tuleb 
veel toimetada nende eestikeelsete märksõnade osas, mida ei leidu eesti-võru sõnaraamatus. 
Täiendamist vajab raamatu sissejuhatav osa.  
 
Vastutav täitja Urmas Kalla. 
 
2.9. Eesti-võru elektroonilise vestmiku koostamine 
Eesti-võru vestmiku koostamine. Vestmikku on planeeritud umbes kolmekümnes erinevas situatsioonis 
sagedamini kasutatavad väljendid. Materjal on peatükkidesse lisatud ja alustatud on käsikirja ühtlustamist.  
 
Vastutav täitja Laivi Org. 
 
2.10. Võrukeelsete vanasõnade valikkogu  
Väljavalitud ja võru kirjakeelde pandud vanasõnade loend on korrastatud. Vanasõnadele on lisatud 
numeratsioon vastavalt koguteosele "Eesti vanasõnad". Loend ootab avaldamist Võru Instituudi kodulehel.  
 
Vastutav täitja Urmas Kalla. 
 
2.11. Võrukeelne Täheke  
Kirjastuse Kultuurileht väljaanne Täheke võrukeelne number ilmus detsembris. Mariko Faster aitas kokku 
panna numbri sisu ja instituudi töötajad korraldasid Tähekese jagamise Vana-Võromaa lastele.  
 
Vastutav täitja Mariko Faster.  
 
2.12. Võru Instituudi kodulehekülje ja Facebooki lehe täiendamine. E-poe Uma Puut haldamine. 
Instituudi kodulehel olevat infot on uuendatud, avaldatud jooksvalt uudisi ning ja lisatud uusi materjale.  
E-poes on väljas kõik instituudis ilmunud väljaanded ning pood vahendab ka Vana-Võromaa käsitööd. 
Instituudi FB lehte täiendati jooksvalt värske infoga instituudi töötajate poolt. FB lehel oli aasta lõpu 
seisuga 1000 jälgijat. Kodulehe wi.ee info uuendamise ja täiendamise eest vastutab Tuuli Abel, e-poe 
umapuut.ee halduse ning täiendamise eest vastutab Külli Eichenbaum.  
 
 
2.13. Raamatu „Vana-Võromaal tegutsenud päevapiltnikud“ käsikirja koostamine. 
Ago Ruus on oma vabast ajast ja isiklikust huvist koondanud 2017.a kokku esmase info 99 Vana-
Võromaalt pärit fotograafi kohta, kes tegutsesid enne II Maailmasõda. Eesmärgiks on ajaloolise Võrumaa 
fotograafide tutvustamise kaudu väärtustada ja tutvustada laiemale sihtgrupile Vana-Võromaad ühtse ja 
omanäolise piirkonnana ning viia selle sihtgrupini ka teadmine võru keelest. Võru Instituudi taotluse alusel 
eraldas Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapital Ago Ruusile loometöötoetuse. Raamatu käsikiri on 
peaaegu valmis. Raamat on kavandatud trükist ilmuma 2019. aastal. 
 
Vastutav täitja Rainer Kuuba 
 
2.14. Jaan Kaplinski raamat Võrumaa mälestustest. 
Aasta jooksul lisandus kirjastamiskavasse Jaan Kaplinski võrukeelsete Võrumaaga seotud lapse- ja 
noorepõlvemälestuste raamat. Tulevase raamatu väljaandjaks on Võru Instituut. Triinu Laan suhtles 
autoriga ja aitas loodud teksti toimetada. 
 
Vastutav täitja Triinu Laan 
 
2.15. Uma Pido DVD.  
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Pärast juunis toimunud Uma Pido pandi kokku pidu kajastav DVD-materjal kahel plaadil. I plaadil on näha 
valikut koos intervjuudega: matkasarjast „Määne om seo maa? Kaemi’ perrä!“; kaverikontserdist ja kooride 
valmistumisest peoks; peopäeval olnud laadast ning enne pidu Kubijal toimunust. II plaadil on peo 
peakontsert täispikkuses ja ka mitmed intervjuud simmani ajal peale kontserti. DVD valmis oktoobris ja 
DVD esitlus toimus Võrus Stedingu kohvikus 11. novembril. Tiraaž 700 eksemplari, sh projekti toetusel 
jaotuskava järgi tasuta jagamiseks 600 tk, toimetaja Ülle Harju, filmid seadis kokku Tauno Uibo. DVD 
valmis Vana-Võromaa kultuuriruumi turunduse koostööprojekti ühe osana. DVD valmimist toetasid 
Võrumaa Partnerluskogu Leader ühisprojekti "Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamine" raames, mida 
toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 2014-2020 programmi ja Euroopa maaelu arengu 
põllumajandusfondi rahast, ja Hasartmängumaksu Nõukogu. 
 
Vastutav täitja Merike Tigas, kaastäitjad Triinu Laan, Urmas Kalla, Külli Eichenbaum.  
 
2.16. Turismikaart: Vana-Võromaa. Tiijuht tuuritajalõ.  
Voldik-kaart Vana-Võromaa kultuuripärandi esitlemiseks. Ühisprojekt Võrumaa Arenduskeskusega. 
Koostati ning anti välja Vana-Võromaa kultuuriruumi tutvustav trükis eesti-võru, läti-vene ning soome-
inglise keeltes, igas keeles 5000 ex. Levitamine Vana-Võromaa turismiettevõtete kaudu ning messidel. 
Eesti-võro keeltes trükist veebis: https://wi.ee/et/muuseumid/vana-voromaa-turismikaart/ ning võõrkeeltes: 
https://wi.ee/en/museums/travellers-guide/ 
Võru Instituudi poolt koostati trükise tekstid, korraldati tekstide keeletoimetamine, kaardimaterjali 
toimetamine, fotode kasutusload, võõrkeelte tõlgete täiendav kontroll ning voldikute jagamine piirkonna 
ettevõtetele. 
 
Vastutav täitja Külli Eichenbaum.  
 
2.17. Võro- ja eestikeelne seinakalender 2019. 
Kakskeelne seinakalender 2019. aastaks, ühe ja kolme kuu vaatega, erinevate piltidega Vana-Võromaa 
kultuuripärandi teemadel: savvusann, käsitüü, Vana-Võromaa muuseumid. Kalendris on igal kuul üks 
võrukeelne ütlus.  
 
Vastutav täitja Rainer Kuuba, kaastäitja Külli Eichenbaum.  
 
 
3. Mitmesugused üritused 
3.1. Vana-Võromaa koolilaste kirjatööde 31. konkurss "Mino Võromaa"  
31. “Mino Võromaa” võistlusele laekus 81 tööd. Võistluse tulemused selgusid jaanuaris, paremad tööd 
aitas välja valida žürii koosseisus Aimi Hollo, Helle Laanpere, Henn Hillar Kalkun, Jan Rahman, Kaile 
Kabun. Tublimaid kirjutajaid ja nende juhendajaid tunnustati koos Hindätiidmise auhinna saajatega 14. 
märtsil emakeelepäeva üritusel Võru Instituudis. Paremad tööd avaldati Võru Instituudi veebilehel.  
Auhinnad leiti koostöös Vana-Võromaa ettevõtjatega. 
 
Vastutav täitja Kaile Kabun.  
 
3.2. Võru keele olümpiaad 
Võru keele olümpiaad „Ütski tark ei sata taivast” 8 ja 11. klassi õpilastele toimus 7. märtsil Võru 
Instituudis. Kutse olümpiaadile said võru ja eesti keele õpetajate vahendusel kõik võru keele huvilised 
õpilased. Osalejaid oli kokku 15 (12 põhikoolist ja kolm gümnaasiumist). Teemaks oli Karula kihelkond. 
Olümpiaadiküsimused koostasid Kaile Kabun koos Tiia Allasega. Paremaid keeletundjaid ja nende 
juhendajaid tunnustati koos Hindätiidmise auhinna saajatega 14. märtsil emakeelepäeva üritusel Võru 
Instituudis. 
 
Vastutav täitja Kaile Kabun. 
 
3.3. Hindätiidmisavvuhinna väljaandmine 14. märtsil 2018 
14. märtsil 2018 sai neljandat korda teoks Hindätiidmisavvuhinna väljaandmine koostöös Võrumaa 
Arenduskeskuse ja Põlva Vallavalitsusega. Tunnustuse pälvisid: Rõuge lasteaia keelepesa rühmad, Põlva 
lasteaia Pihlapuu keelepesa rühm, Mõniste Kool, Puiga Põhikool, Metsavenna talu, kooslus Laheda Mutid. 
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Auhinnaga tunnustatakse pikaajalist tõhusat tööd võru keele ja meele hoidmisel või head uut algatust oma 
keele ja meele väärtustamisel. Auhinna mõte on hoida võrokeseks olemist au sees. 
 Auhinnafondiks taotleti raha Vana-Võromaa pärimuskultuuri programmilt 750 eurot, kuid seda toetust ei 
eraldatud.  
 
Vastutav täitja Tiia Allas.  
 
3.4. Võru-seto näitemängupäev Puiga lasteaias ja koolis 20. aprillil 2018 
Iga-aastane näitemängupäev toimus Puiga lasteaias ja koolis 20. aprillil 2018. Lasteaiarühmade näitemängu 
päeval osales 6 keelepesarühma, põhikoolidest osales 5 kooli ja esitati 6 näitemängu. Päeva korraldasid 
koostöös Puiga põhikool, Puiga lasteaed ja Võru Instituut (suhtlus koolidega/lasteaedadega, abi päeva 
ettevalmistamisel ning läbiviimisel). 
 
Vastutavad täitjad Evely Lindsalu, Triin Toom ja Tiia Allas. 
 
3.5. Koostöö Eesti rahvamuusikatöötluse festivaliga Mooste Elohelü  
11.-12.05. toimus Moostes Eesti rahvamuusikatöötluse festival Mooste Elohelü. Festivali korralduses 
osalesid instituudi töötajad Triinu Laan ja Urmas Kalla. Triinu osales festivali korraldustoimkonnas, 
nõustas peakorraldajat eelarve ja rahastamistaotlustega seotud küsimustes ja konfereeris festivali 
peakontserti võru keeles. 
 Urmas Kalla koostas ja tõlkis tekste festivali kodulehe jaoks, andis nõu võru keele ja Urvaste kihelkonna 
pärimuse kasutamiseks festivali kavas ning osales ülesastumisega kontserdi läbiviimisel. Koos Tiia 
Allasega hindasid esinejaid festivali võistluskontserdil ja andsid üle Võru Instituudi auhinna "Julgõ joro" 
esinejale "Underground Forest". 
2019. aasta festivali jaoks otsis Urmas välja kolm Hargla kihelkonna rahvalaulu, mille hulgast valiti 
järgmise aasta võistluskontserdi kohustuslikuks looks "Oi, tulõ' üles". Novembris sai lugu üles festivali 
kodulehele.  
 
Vastutav täitja Urmas Kalla. 
 
3.6. Artur Adsoni nim XVIII võrukeelse luulelugemise päev 10. mail Sänna Kultuurimõisas 
Luulelugemise etluskonkurss Vana-Võromaa koolide ja lasteaedade lastele. Üritust korraldasid Võru 
Instituut (Tiia Allas) ja MTÜ Sänna Mõisakeskus koostöös MTÜ-ga Sänna Kultuurimõis. Päeval osales 35 
last Vana-Võromaalt. 18 etteaste hulgas oli nii traditsioonilisi luuleesitusi kui räpilaadseid ja pillimänguga 
põimitud kavu. Võistluse nimiautori erinevaid luuletusi loeti kahel korral. 
Tiia Allas nõustas kaaskorraldajaid toetustaotluste koostamisel.  
 
Vastutav täitja Tiia Allas.  
 
3.7. Vana-Võromaa saatkond Seto Kuningriigis 
Seto Kuningriik toimus 4. augustil Lüübnitsa külas. Vana-Võromaad esindas saatkond, kus tutvustati Vana-
Võromaa kultuuripärandit: käsitöö, kohalik toit, võrukeelne kirjandus jms.  
 
Vastutav täitja Külli Eichenbaum, kaastäitjad Rainer Kuuba, Vilve Oja, Merike Tigas.  
 
 
3.8. Kaika suveülikool 
XXX Kaika suveülikool toimus 10. – 12. augustil 2018 Kaikal. Suveülikooli lasteprogrammis oli 
hulgaliselt töötubasid, mida aitasid läbi viia instituudi keelepesaõpetajad Evely Lindsalu ja Triin Toom. 
Üritused ja töötoad toimusid kolmel päeval. Instituut korraldas suveülikoolis võrukeelsete väljaannete 
müüki.  
 
Vastutavad täitjad raamatute müügi osas Tuuli Abel ning lasteprogrammi osas Evely Lindsalu ja Triin 
Toom. 
 
3.9. Instituudi teaduskonverents „Ohustatud kohalikud keeled digiajastu meedias“ 
Konverents toimus 19.–20. oktoobril Võru instituudis ja Vana-Võromaa kultuurikojas. Teemaks oli nii 
tavameedia (trükiajakirjandus, raadio, tele) digiajastu väljakutsed kui ka olemuslikult täiesti uue meedia 
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võimalused väikeste keelte kõnelejatele omavahelist kontakti, suhtlemisjulgust ja praktikat pakkuda. 
Konverents süvendas sisulist koostööd latgali keele arendajatega.  
Toetus programmist Eesti keel ja kultuurimälu (1056 eurot). 
 
Vastutav täitja Evar Saar, kaastäitja Kadri Koreinik. 
 
3.10. Võru keele nädal 5.-11. november 
Võru keele nädalaks ilmusid trükist raamat ja plaat “Õnnõkõn siin tsõõrin olla’” ning nädala üheks 
peasündmuseks said raamatu ja plaadi esitluskontserdid, kus astus üles ansambel Lepaseree: Tartus (8. 
nov), Võrus (9. nov) ja Tallinnas (10. nov). Kontsertidel käis kokku ligi 200 kuulajat. Lisaks tutvustas 
Meelika Hainsoo raamatut ja plaati Viljandis pärimusmuusikakeskuses ning mitmes raadio- ja telesaates. 
Kaheksandat korda toimus võru keeles ettelugemise võistlus „Kullõ, ma loe sullõ!” (7. nov), osales 17 2.–7. 
klassi õpilast.  
8. nov toimus Raimond Kolga koondkogu „Peo pääl elu hõpõ” esitlus Võrus Kreutzwaldi majamuuseumis. 
11. nov tutvustati Stedingu majas 5. Uma Pido DVD-d. 
Kogu nädala jooksul said võru keele huvilised lahendada veebis võrukeelset viktoriini, mis puudutas sööke 
ja söömist. Viktoriini aitas sisuliselt ja tehniliselt valmis teha Raivo Kelp. Osales ligi 2300 keelehuvilist. 
Lasteaedade keelepesarühmad tutvustasid võru keelt mängude, laulude ja näitemängude kaudu teistele 
rühmadele ja lastevanematele, lasteaedades ja koolides käisid külalised, kes rääkisid oma tegemistest võru 
keeles. 
 
Vastutav täitja Kaile Kabun.  
 
3.11. Võru linna lastefestivalil võru keele õpitubade korraldamine 
Võru linna korraldatud lastefestivalil 28.-29. juulil osales instituut festivali kahel päeval võrokeelse 
lasteprogrammiga instituudi Tartu tn 48 aias, kus toimusid võrukeelsed üritused ja töötoad.  
 
Vastutavad täitjad Evely Lindsalu ja Triin Toom. 
 
4. Koolitus- ja nõustamistegevus 
 
4.1. Võrukeelsed keelepesad eelkooliealistele lastele 
 01.01.2018 seisuga oli projektis oli 20 Vana-Võromaa lasteaia ja lastehoiu rühma: Antsla Lusti LA, Hargla 
kooli LA, Kuldre LA, Lasva LA, Puiga LA, Põlva LA Mesimumm (kaks rühma), Põlva Pihlapuu LA, 
Rõuge LA, Rõuge LA Viitina rühm, Räpina LA Ruusa rühm, Sõmmerpalu LA, Veriora LA, Võru LA 
Punamütsike, Võru LA Sõleke 5. ja 7 rühm, Võru LA Päkapikk, Väimela LA, Orava Kooli LA ja lastehoid 
Haanja KP-s. 
01.09.2018 liitus projektiga kolmas rühm Põlva LA Mesimumm. 
Lisaks on projektis Parksepa LA muusikaõpetaja, kes õpetab muusikaringis lastele võrukeelseid laule ja 
laulumänge. 
Lasteaedades, kus töötavad keelepesa rühmad oli kokku 450 last ja 60 inimest, kes on seotud võru keele 
õppega. 
Haanja KP-s töötas kolm korda nädalas keelepesa, kahekümnes rühmas üks kord nädalas. 
Keelepesaõpetajad Evely Lindsalu ja Triin Toom olid rühmaõpetajatele toeks ja igakülgseks abiks. 
Vajadusel andsid nad metoodilist nõu, võru keele abi, varustasid neid värskete ideede ja õppematerjalidega, 
pakkusid lastele võrukeelsel päeval turvatunnet ja viisid läbi uusi mänge tegevusi. Samuti osaleti lahtistes 
tundides ja lastevanemate koosolekutel. 
Projekti toetas Rahvakultuuri keskus 12 000 euroga, Hasartmängumaksu Nõukogu 5820 euroga ning 
Haridus- ja teadusministeerium 3830 euroga. 
 
Vastutavad täitjad Evely Lindsalu ja Triin Toom.  
 

4.1.1. Terje Lillmaa võrukeelne nukuteater kevadel ja sügisel 2018 Vana-Võromaa lasteaedades 
2018. aastal käis Terje Lillmaa võro ja seto keelt, kultuuri ja pärimust õpetavates lasteaiarühmades 
kõnelemas võro- ja setokeelseid lugusid nukkude abil kahel korral: 02.04.-12.04. ja 08.10. - 18.10.  
2018. a. oli keelepesarühmi 21 Vana-Võromaal ja lisaks kaks lasteaeda Setomaalt (Värska ja 
Obinitsa). 
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Juturingi ajal külastas Terje Lillmaa koos ühe keelepesa projektijuhiga (Evely Lindsalu või Triin 
Toom) igal tööpäeval kaht-kolme lasteaiarühma. Lisaks muinasjuttudele viidi keelepesarühmadesse ja 
Setomaa lasteaedadesse omalt poolt kaasa erinevaid keelekümblusmänge.  
Projekti toetasid Rahvakultuuri Keskus: Vana-Võromaa pärimuskultuuriprogramm 1000 euroga ja 
Setomaa Kultuuriprogramm 280 euroga. 
Vastutavad täitjad Evely Lindsalu ja Triin Toom.  

 
4.2. Võru keele ja kultuuri õpetamine Vana-Võromaa koolides 
Eesmärgiks oli jätkata ja püüda laiendada Vana-Võromaa koolides võrukeelsete tundide andmist nii 
2017/18. õppeaasta teisel kui ka 2018/19. õppeaasta esimesel poolaastal. Võru keele ja kultuuri õpe toimus 
12 ajaloolise Võrumaa kooli 36 erinevas klassis/õpperühmas. 
2018/19 õppeaastal õpetatakse Vana-Võromaa kaheksas koolis (Orava, Põlva, Haanja, Kuldre, Lüllemäe, 
Mõniste, Hargla, Osula) omakultuuri mitmele klassile, neljas koolis (Kääpa, Viluste, Vastseliina, Varstu) 
sai/saab õpet üks klass/õpperühm. 
 2018. aastal anti Vana-Võromaa koolides lisarahastatuna: 

910 võru keele ja kultuuri tundi,  
588 võrukeelset ainetundi; 
58 võru kirjanduse tundi Vastseliinas.  

Ainetundide arv jäi prognoositust (1100 võru keele ja kultuuri tundi ja 900 võrukeelse muu õppeaine tundi) 
väiksemaks selle tõttu, et Varstu Kooli sügispoolaastaks kavandatud võrukeelsed ainetunnid jäid ära, kuna 
õpetaja lahkus suvel ametist. Üldiselt ei täitunud 2018. aastaks planeeritud kooliõpetuse maht kahel 
põhjusel: koolide kokkutõmbumise (nt Misso Kooli reorganiseerimine) ja lubatud õppe mittealustamise 
tõttu. 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta kevadpoolaastal lubasid võrukeelse õppega 2018. aasta septembrist 
(uuesti) alustada Võru Kesklinna Kool, Räpina Ühisgümnaasium ja Puiga Põhkool, aga erinevatel põhjustel 
see neil siiski teoks ei saanud.  
Samas on koole, kus võru keele ja kultuuri õpetusele pööratakse süvemat tähelepanu. 2016. aasta 
septembrist saavad võru keele õpet tunniplaanisisese ainena kõik Põlva Kooli 3. klassi õpilased (kokku 
2018/19. õppeaastal 115). 2018. aasta sügisest hakkasid Põlva Kooli 2. klasside (4 erinevat klassi, kokku 
100 õpilast) õpilased saama õppeaasta jooksul 7 võrukeeset tundi.  
2016. aasta sügisest saavad varasemaga võrreldes topelt mahus võru keele ja kultuuri õpet Hargla Kooli 1. 
ja 3. klassi ning 2.-4. klassi õpilased.  
Mõniste Koolis on kuuendat õppeaastat osaliselt võrukeelne tüdrukute ja poiste tööõpetus, muusikaõpetus 
ja kunstiõpetus. Võrukeelne võru kirjanduse õpe jätkus/jätkub kuuendat õppeaastat Vastseliina 
Gümnaasiumi 12. klassis. 
Õppe toetamiseks püsirahastuse lahendust pole, õpe toimub instituudi vahenditest ning taotluste põhiste 
toetustega. 2017/18. õppeaasta II poolaastaks (jaanuar-juuni) eraldas Hasartmängumaksu Nõukogu 5110 
eurot ning 2018/19. õ-a I poolaastaks (sept-dets) 5110 eurot. Vana-Võromaa pärimuskultuuri programmi 
toetus oli 3500 eurot.  
 
Vastutav täitja Tiia Allas. 
 
4.3. Keelekoolitus õpetajatele, lasteaiakasvatajatele ja teistele täiskasvanutele 

4.3.1. Täienduskoolitused lasteaiaõpetajatele võrukeelsete keelepesade loomise ja toetamise 
eesmärgil. Lisaks keelepesa rühmade õpetajatele käisid koolitustel ja õppereisidel võru keele õppest 
huvitatud lasteaedade direktorid ja muusikaõpetajad. Aasta jooksul oli kokku 8 koolituspäeva (sh 
õppereisid). Koolituste raames pakuti õpetajatele nii loenguid kui ka praktiliste tegevustega 
töötubasid, kust saadi uusi ideid keele õppeks. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu 1400 
euroga. Toimunud koolitused:  
04.01.2018 Koolituspäev Võru Instituudis– osalejaid 35 
10.02.2018 Koolituspäev Võru lasteaias Sõleke – osalejaid 25 
24.03.2018 Koolituspäev Kuldre Kooli lasteaias – osalejaid 23  
24.04.2018 Koolituspäev Võru Instituudis – osalejaid 14 
07.06.2018 Koolituspäev Mooste mõisas – osalejaid 29 
22.09.2018 Koolituspäev Võru Instituudis– osalejaid 22 
13.10.2018 Koolituspäev Haanja keelepesas– osalejaid 23 
10.11.2018 Õppereis Mulgimaale – osalejaid 32 
 
Koolitusi ja õppereise korraldasid ja viisid läbi Evely Lindsalu ja Triin Toom. 
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4.3.2. Võru keele õpetajate koolituspäevad toimusid kahel korral:  
26. aprillil 2018 võru keele õpetajate koolituspäev koos Põlva Kooli võru keele õpetajatega Põlva 
Kooli Mammaste majas, kus osales 10 õpetajat. 
27. septembril 2018 võru keele õpetajate õppepäev Võru instituudis, kus osales 12 õpetajat. 
Vastutav täitja Tiia Allas. 
 
4.3.3. Keeleõpe täiskasvanutele. 2018. a ei toimunud eritellimusena keelekursusi täiskasvanutele. 
Võru keelt õpetati jätkuvalt üliõpilastele Tartu Ülikoolis LE keskuse kursuste raames.  
Koostöös TÜ LE keskusega koostati TÜ-le kursuse (FLLE.00.017) "Koha vaim ja mõtlemine Madis 
Kõivu võruainelistes teostes" kava. Kursuse sisulise osa koostamisel osalesid instituudi töötajad Tiia 
Allas, Urmas Kalla ja Evar Saar. Rakendamine on kavandatud 2019 sügissemestril LE keskuse 
kaudu.   
 

 
4.4. Keelenõu ja kohanimede alane nõustamine 
Instituut annab soovijatele nõu võru keele ja kohanimede kohta. Aasta jooksul on arhiveeritud 35 kirjalikku 
keelenõuannet erinevas mahus, lisaks on nõu antud suuliselt.   
Mahukamad tööd on olnud Räpina vallale Võhandu jõe äärsete pühapaikade kirjeldused, võrokeelsed 
taimenimed Kristel Vilbaste ravimtaimeraamatu jaoks, „Suidsusannasümfoonia“ libreto võrukeelsete osade 
nõustamine, Uma Meki kohvikute ja restoranide nädalate raames toidukohtade Uma Meki menüüde tõlked 
võru keelde, meenekonkursiga seoses võrukeelsete vanasõnade soovituslik valik.  
 
Nõustajad Sulev Iva, Urmas Kalla, Triinu Laan, Mariko Faster, Evar Saar, Külli Eichenbaum. 
 
4.5. Vana-Võromaa kultuuripärandi alane koolitus ja nõustamine 
Enamus Vana-Võromaa kultuurieripära alaseid nõustamisi toimus Vana-Võromaa turundustegevuste 
raames: turismikoordinaatorite nõustamine, muuseumite turundusküsimuste lahendamine, võro kultuuri 
eripära esindatus turismitrükistes ning reklaamides (tekstide koostamine, piltide otsimine). Kaks koolitust 
Vana-Võromaa kultuuripärandi tutvustamiseks oli turismivaldkonna töötajatele 22. mail ja 30. oktoobril. 
Nõustatud on käsitöölisi omapära-toodete loomise asjas (mahukam nõustamine oli meenekonkursiga 
seonduvalt), tõlgitud on tootelugusid e-poe jaoks võru keelde, antud pakendikujundamise nõu, Uma Meki 
komisjonis nõustatud toidutootjaid ja võrgustiku koordinaatorit.  
Mahukam nõustamine oli seotud Vana-Võromaa ja Setomaa piirkonna sõira-tootjate taotlusega saamaks 
piirkonna traditsioonilisele toidule– sõirale–EL kaitstud geograafilist tähist (KGT). Taotlemise protsess 
algas 2017. aastal, taotluse ettevalmistustöösse oli kaasatud Võru Instituut. 2018. aastal tuli täpsustada 
taotluses üksikasju ja suhelda tootjatega, novembris saatis Maaeluministeerium taotluse EL vastava 
komisjoni poole teele.  
 
Vastutav täitja Külli Eichenbaum.  
 
4.6. Võru keele ja kultuuri ning instituudi töö tutvustamine 
Jooksvalt võeti vastu ekskursioone, huvilisi, peeti loenguid võru keelest ja kultuurist ning tutvustati asutuse 
tegevust nii kohapeal kui ka väljaspool Võru Instituuti. Tööd ja tegemisi tutvustasid instituudi töötajad 
vastavalt võimalustele ja koostööettepanekutele. Esinemisi ning tutvustamisi oli aasta jooksul arvukalt, 
need on kajastatud töötajate aruannetes. 
Vana-Võromaa Kultuurikojas on püsinäituse osas edasiarendamisel väljapanek võru keele ajaloost tänase 
päevani. Instituudi teadurid ja spetsialistid osalevad väljapaneku sisulisel koostamisel.  
 
4.7. Osalemine erinevate töörühmade töös 
4.7.1. Vabariigi Valitsuse kohanimenõukogu töös osaleb nõukogu liikmena Evar Saar.  
4.7.2. TÜ Lõuna-Eesti keele ja kultuuriuuringute keskuse nõukogu liikmed on Külli Eichenbaum ja Rainer 

Kuuba. 
4.7.3. Eesti vaimse kultuuripärandi nõukogu liige on Külli Eichenbaum. 
4.7.4. Rahvamuusikatöötluste festivali "Mooste Elohelü" korraldustoimkonnas osalevad Urmas Kalla ja 

Triinu Laan. 
4.7.5. Kagu-Eesti eelarvamusfestivali töörühmas osales Rainer Kuuba. 
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4.7.6. Karula rahvuspargi koostöökoja liige on Rainer Kuuba. Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava 
uuendamise töörühmades osalesid Külli Eichenbaum ja Rainer Kuuba. 

4.7.7. Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogu infojuht on Külli Eichenbaum. 
4.7.8. Võrumaa arendustöötajate ümarlaua töörühmas osalesid Külli Eichenbaum, Rainer Kuuba. 
4.7.9. Kohaliku toidu kaubamärgi Uma Mekk komisjoni ja toiduvõrgustiku toimkonna liige on Külli 

Eichenbaum. 
4.7.10. Võrumaa turismi ja turunduse ning toiduvõrgustiku töörühmas osaleb Külli Eichenbaum. 
4.7.11. Võrukeelse ajalehe Uma Leht kolleegiumi töös osalevad Tiia Allas, Külli Eichenbaum, Rainer 

Kuuba ja Evar Saar. 
4.7.12. Kangro-preemia žürii töös osales Tiia Allas. 
4.7.13. Võru maakonna aasta kodaniku valimise komisjoni töös osales Külli Eichenbaum.  
4.7.14. Perioodil 2016-2019 osaleb uurija Evar Saar Helsingi ülikooli projektis Suomalais-ugrilaiset 

henkilönnimisysteemit: esihistoriallisen nimenannon rekonstruointi. (Personal name systems in 
Finnic and beyond: reconstructing the concepts of name giving in cultural layers of prehistory). 

4.7.15. Tartu Ülikooli ja MTÜ Wikimedia Eesti projekti Miljon+ korraldustoimkonnas osaleb Sulev Iva, 
kes on ka Wikipedia võrukeelse versiooni koordinaator. Koostöö eesmärk on aidata tõsta 
võrukeelse Vikipeediä artiklite arv aastaks 2020 vähemalt 10 000-le. 

4.7.16. Rahvusvahelise konverentsi „Grammar of non-standard varieties in the East of the Circum-Baltic 
area” (1.- 3.02. Tartus) korraldustoimkonnas osales Helen Plado. 

 
4.8. Võro kultuuriruumi ühendavate tegevuste arendamine eri organisatsioonide koostöö kaudu  

4.8.1. Suitsusaunaga seotud kultuuripärandi tutvustamine 
Suitsusaunapärandi hoidmisel ja esitlemisel oli 2018. aastal suuremaks tööks kodulehe savvusann.ee 
uuendamine. Võrokeste esindus osales rahvusvahelisel saunakongressil Rootsis tutvustades Vana-
Võromaa suitsusaunakombestikku. Vana-Võromaa muuseumide töötjatele viidi läbi 
suitsusaunakombestiku koolitus, Mõniste muuseumis koostati saunatava tutvustavad 
õppeprogrammid, Vana-Võromaa kultuurikojas uuendati suitsusaunatava tutvustav väljapanek. Võru 
Instituut on osaline Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogus, Külli Eichenbaum on koostöökogu 
infojuht, koordineerib koostöökogu tegevusi ja osaleb tegevuste elluviimisel. Peamised 
koostööpartnerid on Võro Selts VKKF ja MTÜ Sann ja Süük. Osaliselt rahastas tegevusi Vana-
Võromaa pärimuskultuuri programm MTÜ Võro Selts VKKF kaudu. 
 
Saunapärandiga on seotud koostööprojekt, mida veab Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja partneriks 
on Võro Seltsi VKKF. Projekti sisuks on 2019. aasta augustis Mooste Folgikojas etenduv heliteos 
“Suidsusannasümfoonia” (helilooja Märt-Matis Lill). Projekti ettevalmistustega on seotud Võru 
Instituudi töötaja Triinu Laan, kes idee autorina osaleb korraldusmeeskonnas, vahendab kontakte 
ning nõustab loomeinimesi saunapärandi alaste teadmiste osas. Päevaprogrammi kavandamisel, uue 
rändnäituse planeerimisel ning info edastamisel osaleb Külli Eichenbaum.  
 
Vastutavad täitjad Külli Eichenbaum ja Triinu Laan.  
 
4.8.2. Vana-Võromaa Uma regionaalprogramm 
Instituut taotles jätkuvalt Maaeluministeeriumi kaudu Uma regionaalprogrammi käimatõukamist. 
Programmi eesmärk oleks toetada Vana-Võromaa eripära võimaluste kasutamist piirkonna 
majanduslikus toimetulekus ning maineka elukeskkonna kujundamisel. Senini ei ole programmi 
rakendamiseks rahastust saadud, maaeluministeeriumi kaudu eraldati 2018. aastaks arendustoetust 25 
000 eurot, mille abil jätkusid arendustegevused käsitöövõrgustiku eestvedamiseks ning tegevused 
Vana-Võromaa kultuuripärandi turundamiseks. Sisuliste tegevuste tulemuste kohta on aruanne 
instituudi kodulehel: https://wi.ee/et/tegemised/vana-voromaa-aronguprogramm/ 
Teemaga seonduvalt on päevakorda kerkinud Kagu-Eesti programmi loomine, mis põhineb Vabariigi 
Valitsuse otsusel eraldada riigieelarvest raha programmi elluviimiseks aastateks 2019-2022 kokku 
3,2 mln eurot.  
Kagu-Eesti programmi loomise aruteludesse instituudi töötajaid ei ole kaasatud, programmi loomise 
aluseks sai mõne aasta tagune Kagu-Eesti tegevuskava. 2018.a on välja selgitatud piirkonna 
omavalitsuste ja maakondlike arenguorganisatsioonide esmased ootused programmi võimalikele 
tegevustele, analüüsitud olemasolevaid toetusmeetmeid ja püütud määratleda põhifookusi, mis 
viimase lühiinformatsiooni järgi (06.02.2019) on Kagu-Eesti ettevõtjatele arendustoetuse andmine, 
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toetus Kagu-Eestis elavatele noortele spetsialistidele eluaseme korrastamiseks ning kolme maakonna 
ühise mainekujundusega tegelemine.  
Teised Kagu-Eesti tegevuskavas kokkulepitud eesmärgid, nende hulgas: „käivitada mulgi ja vana-
võru programmid“, vajavad oma tegevustiku, fookuse või mastaabi tõttu täiendavaid lahendusteid.1  
Aruande koostamise ajaks ei ole selgunud, millised lahendused on välja pakutud Vana-Võromaa 
programmi käivitamiseks.  
 
Vastutav täitja Külli Eichenbaum. 
 
4.8.3. Vaimse kultuuripärandi uurimine ja VKP nimistu kanded 
Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu Vana-Võromaaga seotud kannetes info uuendamine. Nimistu 
on üks võro kultuuripärandi eripära ja nähtuste tutvustamise võimalus.  
VKP nimistus on sissekanded aastatest 2010-2012, need tuleb uuesti läbi vaadata, info ajakohastada, 
lisada uusi materjale. 2018. aastal selle tööga tegelda ei jõudnud, sest töö on väga mahukas (25 
kandeteksti sisuline toimetamine koos ristviidete parandamisega, piltide lisamisega ning viitestiku 
täiendamisega). 
 
Vastutav täitja Külli Eichenbaum.  
 
4.8.4. Võrokõisi tsõõriklavva  
Seoses V Uma Pidoga toimusid Uma Pido toimkonna kolm ümarlauda. Käsitöövõrgustiku koostöö 
teemal toimus kaheksa ümarlaua tüüpi kokkusaamist.  

Vastutavad täitjad Merike Tigas ja Külli Eichenbaum. 

 
4.8.5. V Uma Pido 2. juunil 2018 toimus Võrus ja Võru Kubija laululaval V Uma Pido. Peo 
peakontserdil osales 8200 inimest, neist u 3800 esinejat. Päeval toimus Võru linnas laat koos 
töötubadega ning muusikute esinemised laadalaval.  
2018. aasta kevadtalvel toimusid kaks Uma Pido eelsündmust: Uma Pido matkasari ja võrokeelsete 
kaverite võistluskontsert “Uma kavvõr-Võro pavvõr!”. 
Matkasarjas „Määne om seo maa? Kaemi’ perrä!“ toimus kokku 10 matka kõigis Vana-Võromaa 
kaheksas kihelkonnas, üks Võromaa-Setomaa piiriretk ja üks matk Uma Pido päeval Võru linnas. 
2018 aastal toimus sellest matkasarjast 6 matka: 17. märts Karula khk, 31. märts Kanepi khk, 14. 
aprill Hargla khk, 28. aprill Vastseliina khk, 12. mai Rõuge khk, 2. juuni Põlva ja Rõuge khk piiril 
Võru linnas. Keskmiselt oli matkadel osalejaid 157 inimest.  
Teise eelsündmusena korraldati 14. märtsil omakeelsete kaverite kontsert „Uma kavvõr – võro 
pavvõr“, mille projektijuhiks oli Kadri G Laube ja kaaskorraldaja MTÜ Kõrvipalu loometalu. 
Eelvooru saadeti ligi poolsada tööd, millest 25 kõlasid Võrumaa Toidukeskuse ruumis kolmesaja 
inimese ees. Tosinas koosseisus astus publiku ja hindamiskogu ette 52 muusikut. Veel korraldati 
noorte videokonkurss “Kõik pitto!”, mille eesmärk oli Uma Pidole leida kutsuv reklaamvideo. 
Konkursile laekus neli tööd, millest kõik leidsid ka tunnustamist 25. mail Võru Instituudis.  
Peo kordaminekuks valmistati kevadpoolaastal ette peopäeva tegevusi: kohaliku toodangu laat koos 
kultuuriprogrammiga, kooride proovid jms.  
Peo korraldus toimus koostöös Võro Seltsiga VKKF, mille kaudu toimus ka projekti rahastamine. 
Peo peakorraldaja oli Merike Tigas, Triinu Laan aitas korraldada peo eelarve ja 
rahastamistaotlustega seonduvat. Võru Instituudi töötajatest osalesid veel Urmas Kalla 
muusikatoimkonnas, keelealane nõustamine ja artikkel Uma Pido kavavihikusse, Külli Eichenbaum 
ja Vilve Oja käsitöölaada korraldamisel, Evely Lindsalu ja Triin Toom keelepesa-lasteaedade 
tantsulaste ja õpetajate tegevuste koordineerimisel, Mariko Faster peo kavavihiku keeletoimetajana 
ja Egle Vodi aitas kaasa projektijuhi assistendina. Sündmusi toetasid paljud organisatsioonid, 
rahastud, ettevõtted ja üksikisikud. Kokku kõigil sündmustel oli juriidilistest isikutest toetajaid 56 ja 
eraisikuid ca 10. Kõik rahastajad ja sponsorid on leitavad Uma Pido kodulehel www.umapido.ee. 
 
Vastutav täitja Merike Tigas. 
 
4.8.6. Ummamuudu infolisti haldamine.  

                                                 
1 Kagu-Eesti programmi töödokument 17. jaanuar 2019, lk 10 



Võru Instituudi  
2018. aasta tegevusaruanne Teadusnõukogu kinnitatud 22.03.2019  

  14 

 Listi on lisatud inimesi, vahetatud välja aadresse. Liiklus listis on jätkuvalt aktiivne. Aasta teisel 
poolel toimus instituudi arvutisüsteemide ümberkorralduse tõttu ka listi ümberpaigutamine teise 
halduskeskkonda, kus listi aadressiks sai  ummamuudu@lists.riik.ee Peale ümberkorraldust tegeleb 
listi haldamisega peamiselt Külli Eichenbaum, haldusõigused on jagatud ka Tiinu Laanele.  
 
Vastutavad  täitjad Triinu Laan ja Külli Eichenbaum. 

 
 
5. Kultuuripärandi kogumine ja esitlemine Vana-Võromaa muuseumides 
Vana-Võromaa muuseumide tegevuskava, kogumiskavad ja kogude inventuurid muuseumide kaupa on 
esitatud aruande lisades 2, 3. ja 4.  
Üldises osas on vastutajateks osakonnajuhataja kt Reet Roop ja vastavalt muuseumidele juhatajad Aimi 
Hollo, Hele Tulviste, Reet Roop ja Tiia Haug. Konkreetsete tegevuste vastutajad on ära toodud iga 
tegevuse juures. 
 
6. Ilmunud artiklid 

 
Faster, Mariko 2018. Etunimed ja teised Hargla hüdronüümid. Emakeele Seltsi aastaraamat 63 (2017), 31–
76. 
 
Habicht, Külli, Plado, Helen (2018). Eesti keele uurimine 20. sajandist tänapäevani. – Sõida tasa üle silla. 
Raamat eesti keelest ja meelest. Koostanud ja toimetanud Raimo Raag ja Jüri Valge. Tallinn, Tartu: EKSA, 
209–222. 
 
Kuuba, Rainer (2018). Eesti murdekeelte tarvitamisest. – Sõida tasa üle silla. Raamat eesti keelest ja 
meelest. Koostanud ja toimetanud Raimo Raag ja Jüri Valge. Tallinn, Tartu: EKSA, 30–38. 
 
Koreinik, Kadri; Siiner, Maarja; Brown, Kara, D. (2018). Kas keelepoliitika uurimise keskmes peaks olema 
riik? Keel ja Kirjandus, 1-2, 67−81. 
 
Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Plado, Helen (2018). Nimetamiskonstruktsioonid eesti murretes: 
murdeerinevused või suuline süntaks? Mäetagused, 70, 91−126. MT2018.70.lindstrom_pilvik_plado. 
 
Pahikkala, Jussi; Iva, Sulev (2018). Suomen lounaismurteiden stX-adverbien kahtalaisuus. Sananjalka, 60, 
286−293. 
 
Koostamisel või ilmumise ootel artiklid 
 
Allas, Tiia, Lõunaeesti kirjanduse elujõust ja hääbumisohust – artikkel ajakirjale Akadeemia, esitatud 
29.10.18 
 
Brown, Kara D.; Koreinik, Kadri (2019). Contested counting? What the census and schools reveal about 
Võro in Southeastern Estonia. -- Sanita Lazdiņa, Heiko F. Marten (toim.). Multilingualism in the Baltic 
States: Societal Discourses and Language Policies Palgrave Macmillan, lkk 89-121. 
 
Faster, Mariko. Koostamisel on artikkel koha- ja isikunimede seostest Hargla kihelkonnas. Avaldamiskoht 
ilmselt ESUKA. 
 
Faster, Mariko; Brown, Kara. Koostamisel artikkel keelepesaidee tulekust Eesti ja levimisest Eestis. 
 
Koreinik, Kadri; Brown, Kara D.; Iva, Sulev (2019). Regional Dossier: The Võro Language in Education in 
Estonia. 2nd edition. Leeuwarden/Ljowert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and 
Language Learning. 
 
Iva, Sulev; Lindström, Liina; Plado, Helen (2019). "Võro South Estonian". Routledge. - Lõunaeesti keele 
peatükk Routledge'i kirjastuse koostatavas keeleteaduslikus väljaandes, peaks ilmuma aasta jooksul. 
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Iva, Sulev; Pajusalu, Karl; Tammekänd, Liina (2019). "Võro and Seto laryngeals h and q". Peaks ilmuma 
aasta jooksul ajakirjas Linguistica Uralica. 
 
Reile, Maria, Helen Plado, Harmen Gudde, Kenny Coventry, Spatial demonstratives as a means for 
communicating distance from the speaker or something more? Evidence from Common Estonian and Võro; 
 
Koreinik, Kadri, Helen Plado, Linguistic and extra-linguistic factors in graphisation debates: a new Võro 
South Estonian Standard; 
 
Koreinik, Kadri (2019). Les appréciations relatives à la compétence linguistique et à l’emploi des langues 
dans le pays seto à la lumière de l’enquête ELDIA. Études finno-ougriennes, 49, xx-xx. 
 
Plado, Helen, Variation of conditional marker of Võro. 
 
Evar Saar. Soomekeelne artikkel läänemeresoome mAs-lõpulistest isikunimedest, plaanitud avaldada 
Virittäjäs. 
 
Evar Saar. Läänemeresoomelike isikunimede hääbumist uuriv sotsiolingvistilise suunaga artikkel projekti 
Suomalais-ugrilaiset henkilönnimisysteemit kogumikku. 
 
Evar Saar. Artikkel Räpina perekonnanimedest ja nende aluseks olnud lisanimedest Emakeele Seltsi 
aastaraamatus, ilmub 2019. 
 
 
7. Tähtsamad ettekanded:  
 
Tiia Allas 
 
Mille mi ei täüdä riiklist opikavva? Setomaa VIII hariduskonverentsil Mikitamäel 26. jaanuaril 2018. 
 
Lõunõeesti kirändüs 2011–2018 – midä küländ, midä veidü? TÜ Lõuna-Eesti Keskuse seminaril Tartus 8. 
juunil 2018.  
 
Mõtsast vahtsõmban võro kirändüsen. – Kaika suveülikoolis Kaikal 10. augustil 2018. 
 
Puust ja mõtsast võro kirändüsen. – Raamatukoguhoidjate hooaja avaseminaril Kiuma rahvamajas 24. 
oktoobril 2018 
 
Raimond Kolga loomingust ja uuest koondkogust „Peo pääl elu hõpõ“ Hurda-nimelise Põlva 
Rahvahariduse Seltsi kodulookonverentsil Põlvas 28. novembril 2018 
 
Külli Eichenbaum 
 
Sõira valmistamise traditsioon Võrumaal, Eesti-Läti rahvusvahelisel seminaril „Juust ja toidupärand Lätis 
ja Eestis“, Eesti Rahva Muuseum, Tartu, 27. aprillil 2018  
 
 
Mariko Faster 
 
Place-names on the Estonian-Latvian border area. Konverentsil Onomastic Investigations Riias 10.-12. 
mail 2018. 
 
Mis juhtub kohanimedega keelekontaktalal? Lõuna-Eesti keskuse seminaril Tartus 8. juunil 2018. 
 
Perekonnanimede panekust Vana-Antsla mõisa alal. Evar Saar koos Mariko Fasteriga Kaika süveülikoolis 
10. augustil 2018.  
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Muutused ja mõjutused kohanimedes Hargla kihelkonna näitel. Doktorikooli seminaril Narva-Jõesuus 13. 
septembril 2018 ja muutuva keele päeval Tartus 16. novembril 2018. 
 
Virolaisten epävirallisia lisänimiä. Posteriettekanne koos Annika Hussariga nimeteaduse päevadel 
Helsingis 8.-9. novembril 2018. 

 
Sulev Iva  
 
Ettekanne-töötuba "Võro kiil" rahvusvahelisel soome-ugri noortekongressil IFUSCO Tartu Ülikoolis 3. 
mail 2018. 
 
Ettekanne-seminar "Võron ja eteläviron kieli ja kulttuuri" Helsingi Ülikooli soome-ugri osakonnas 4. juulil 
2018. 
 
"Võro Vikipeediä, keeleopminõ ja (sotsiaal)meediä" konverentsil "Paigapäälidseq väikuq keeleq vahtsõ 
digiao meediän" Võrus, Võru Instituudis 20. oktoobril 2018. 
 
"Jazyk võro" soome-ugri põliskeelte seminaril Obinitsas 24. oktoobril 2018. 
 
Urmas Kalla 
 
The variants of South-Estonian folk song „Lätsi küllä”, evolved in the relationship between oral and 
written culture. (Võro keeles, ingliskeelsete slaididega.), konverents "Expressions and Impressions: 
Personal and Communal Aspects of Traditional Singing", Tartus, 09. novembril 2018 
 
Kadri Koreinik  
 
Klaas-Lang, Birute; Koreinik, Kadri (2018). When Russian Teachers Transfer from Russian- to Estonian-
Medium Schools: In Situ Experiences and Interpretations. Ettekanne AABSi 2018. a konverentsil: The 
100th Anniversary of Baltic Independence, Stanford University, Palo Alto (CA). Stanford University, 1.-3. 
juuni, 2018. 
 
Laivi Org  
 
Posterettekanne ”Võru konsonantide l ja t palatalisatsiooni akustika” XXXII rahvusvahelistel 
foneetikapäevadel Tartu Ülikoolis 5.-6. aprillil 2018. 
 
Evar Saar 
 
Evar Saar. Kuimuudu interferents kiilt purraq või. Setomaa hariduskonverents 26. jaanuaril 2018 
Mikitamäel. 
 
Evar Saar, Kersti Lust. Mull, Mullik, Mullikene. Keele ja Kirjanduse juubeliüritus 14. veebruaril 2018. 
 
Evar Saar. On the hypocorisms of Michael and Nicholas in Estonian, Võro and Seto. Mikael Agricola päev 
Tartu Ülikooli Narva kolledžis 6. aprillil 2018. 
 
Kersti Lust, Evar Saar, Taavi Pae. The etymology of the name Mulgi in Estonia: A Latvian loan or not? 
Riia, Läti keele instituudi rahvusvaheline onomastikakonverents „Onomastikas pētījumi. Onomastic 
investigations, 10.–12. mai 2018 
 
Evar Saar, Mariko Faster. Vana-Antsla mõisa perekunnanimmist. Kaika suvõülikuul Kaikal 10.–12. august 
2018. 
 
Evar Saar. Vanade isikunimede teekond tänapäeva – Räpina perekonnanimed. Tartu, Muutuva keele päev, 
16. novembril 2018 
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Evar Saar. Niklus, Migul. Klaas ja Kallas eestlaste nimedes. Nikolausel põhinevad nimed võrokeste ja 
setode keeles. Nigulapäev Tartu ülikooli Narva kolledžis, 7. detsembril 2018. 
 
 
8. Osalemine rahvusvahelistes projektides, konverentsidel, seminaridel, nõupidamistel jm 
 
2018. aastal alanud EKT jätkuprojekt „Võru ja seto integreeritud keeletehnoloogia ja keeleressursid“ on 
võru keele osas samas ka sisuliseks jätkuks 2017 lõppenud Eesti-Norra (TÜ ja Norra Arktilise Ülikooli) 
ühisprojektile: Saami-Eesti keeletehnoloogia-alane koostöö: sarnased keeled, ühesugune tehnoloogia. 
Jätkuprojekti on võru keele morfoloogiamuunduri arendajana kaasatud Jack Rueter Helsingi Ülikoolist; 
infrastruktuuri osas jätkub koostöö Norra Arktilise Ülikooliga Tromsøs.  
 
Perioodil 2016-2018 osales uurija Evar Saar Helsingi ülikooli projektis Suomalais-ugrilaiset 
henkilönnimisysteemit: esihistoriallisen nimenannon rekonstruointi. (Personal name systems in Finnic and 
beyond: reconstructing the concepts of name giving in cultural layers of prehistory). 
 
Laivi Org osales Tartu Ülikooli IUT-projektis „Soome-ugri keelte prosoodiline struktuur ja keelekontaktid“ 
(IUT2-37, juht Karl Pajusalu, 2013-2018). Koostas ülevaate Lõuna-Eesti palatalisatsiooni parameetritest. 
 
 
9. Tunnustused 
 
Instituudivälised tunnustused instituudi töötajatele 
Tiia Allas: Jakob Hurda nimeline rahvuskultuuriauhind, üle antud  21.07.18 Põlva seltsimajas. 
Urmas Kalla: Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi preemia 
Merike Tigas: Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupilt „Aastapreemia“ 2018. aastal toimunud V Uma 
Pido korraldamise eest.  
 
Tänukiri Võru Instituudile Euroopa kultuuripärandi aasta rikastamisel sündmustega: võru keele nädal. 
Üle antud 4. dets Tallinnas.  
 
 
Aruanne esitatud teadusnõukogule 
 
Rainer Kuuba  
28.02.2019 
 
 
 


