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16. VÕRO KEELE NÄTÄL
Võro keele nädälit peetäs märdikuu
edimädsel täüsnädälil, seo aastak sõs
1.–7. märdikuuni. Niimuudu om olnu
joba 15 aastakka ja timahava om sõs 16.
kõrd. Hää om nätä, et võro keelega
köüdetüide tegemiisi nimekiri om aigupiten mugu pikembäs lännü ja ka ütenlüüjit tulõ mano. Taasama võrokiilne
lisaleht näütäs, et võro keele nädäli tegemiisiga om üten tulnu ka LõunõLeht.
Taast lehest saa teedä õnnõ veidükese
tuust, midä tetäs võro keele hoitmisõs
nii võro keele nädäli aigu ku ka inne ja
päält tuud.
Minevaastak saiva vungi sisse mõnõ võro keelega köüdedü tegemise, miä
läävä edesi ka seo aastak. Näütüses
nakkasõ timahava tüüle võro keele
agendi nr 002, kink ülesannõ om pruu-

ki häste pallo võro kiilt ja julgusta ka
tõisi tuud tegemä. Sammamuudu nigu
teivä minevaastak agendi nr 001. Loomuligult omma agendi nr 001 oodõdu
umma tüüd jakkama. Timahavatsidõ
agente sõnnom om „Kiildke vai är – ma
iks kõnõlõ“, miä sai Moloraamadu
võro keele grupin kõgõ inämb puulthelle.
Vagivahtsõnõ om võro keele iistkõnõlõja ammõt. Iistkõnõlõjit valitas
küläkõrda avaligu elo tegeläisi hulgast
ja umal ammõdiaol nä sõs pruukva
umin tegemiisin võro kiilt inämb, ku nä
tuud hariligult omma tennü. Päätsiht
om härgütä võrokõisi egäpäivi võro kiilt
kõnõlõma. Edimäne võro keele iistkõnõlõja om Eesti Vabariigi kultuuriministri Oti Anneli.

Mis võro keele nädälil viil iin uut?
Edimäne võrokiilne pistüjalapull „Kogõmus mass!“ kirotõdi ja säeti püüne
pääle Kruutusõl õkva timahavadsõ
võro keele nädäli aos. Võro kultuurimajan Kannel om võimalik kaia koolilatsi võrokiilset muusikali „Koolin om
umbõlõ mõnna“. Põlva kultuurikeskusõn tulõ kontsõrt Uma Pido koorilaulukonkursi parõmbidõ laulõga.
Joba aastit om võro keele nätäl ütte- vai tõistmuudu är nimmat ka Eesti
Rahvusringhäälingun. Teppani Sten
ja Oja Andres omma umin saatin
mängnü võrokiilsit laulõ ja kõnõlnu
võrokõisiga. Oodami huviga, määndse tulõva näide saatõ vahtsõl võro keele nädälil. ERR lüü seol nädälil üten
nii kah, et pakk Jupiteri kanali pääl väl-

lä eräle teemaria võrokiilside saatidõga.
Kunstihuviliidsil om võimalik Kumu kunstimuusõumin kullõlda võrokiilset helügiidi, miä tutvustas välläpanõkit „Talomuro ilmaruum. LõunõEesti luuja“. Näütüs jääs vallalõ kooni
2022. aasta 10. mahlakuuni.
Kutsumi kõiki asotuisi ja ettevõttit,
kon tüütäse võro keele mõistja, niisamatõ võro kiilt mõistvit inemiisi ilma
asotusõ ja ettevõttõlda võro keele nädälil varatsõmbast rohkõmp umma kiilt
kõnõlõma. A viil esierälidselt tähtsä
om, et võro kiilt mõistva vanõmba ja
vanavanõmba kõnõlasi tuud ummi latsi ja latsõlatsiga.
KUUBA RAINER
Võro Instituudi direktri

Ilvesse Aapo om edimäne, kiä timahavadsõ võro keele agendi hammõ
sälgä sai.
Rahmani Jani pilt

UMA LEHT OM AVITANU UMAN KEELEN LUGÕMA OPPI
saat artikli läbi lukõ ja lehe arhiivi kaia.
Kommõntiirmisõ võimalust ei olõ mi
tähtsäs pidänü.
Tuu nõud tsipa toimõndamisõmodõriirmisõ tüüd ja ei anna ka kvaliteeti mano. Ku kiäki taht midägi üteldä vai vastada, sis inämbüisi om tuusjaos võimalus lehen olõman.
A nuu, kinkalõ miildüs internetin
asju kommõntiiri, saava tuud tetä
Näoraamadu (FB) grupin „Võro kiil“.
Sinnä saa jaka ka Uma Lehe juttõ ja sis
noid kommõntiiri.

Minevä aasta sai võrokeeline
Uma Leht 20 aastakka vanas
ja õkva järgmädsel, võro keele
nädälil tulõ vällä lehe 500.
nummõr. Kuis Uma Leht hinnäst
parhilladsõ ao meediämõtsan
tund, tuust kõnõlõs lehe
päätoimõndaja Rahmani Jan.
Kuis Umal Lehel lätt?
Umal Lehel lätt plaani perrä, ütlemi sis nii, et häste. Leht tulõ
egä katõ nädäli takast vällä ja
om otsast otsani võrokeelist teedüst
täüs. Aastan annami vällä 25 nummõrd ja leht jõud Vanal Võromaal pia ekkä tõistõ postkasti.
Pääle tuu saava huvilidsõ lehte
telli ja veebist lukõ.
Lehen avaldas ummi juttõ ja
pilte kümmekund püsüautorit, lisas nuu, kiä
harvõmb teedüst saatva. Väega tähtsä
om ka keskmädselt poolõsaa osavõtjaga
jutuvõistlus. Sinnä
saadõtuid juttõ
avaldami aasta
läbi lehe perämädse küle pääl.
Uma Leht om
väikut viisi võro kultuuri kroonika. Küland
suur jago tuust, midä võro
kultuurin tetäs, jõud määntselgi kujol ka lehte. Samal aol om Uma Leht
esi küländ tähtsä jago võro kultuurist:
tä luu tuud egä numbrõga mano. Üten
lehenumbrõn om ligi 34 000 tähemärgi jago juttõ. Kokko and tuu sis 500
numbrõ pääle 17 miljonit tähemärki
toimõndõdut võrokeelist teksti. Ma lövvä, et tuu ei olõ väega väiku nummõr ja
Uma Lehe osa võro kirjapant kultuuri
man om küländ võimsa.
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Päätoimõndaja Rahmani Jan ütles, et Uma Leht
pruuv ello ja asjo lihtsäle seletä.
Kabuna Kaile pilt

harinõmisõ
uuringu andmit. Uuringust tull vällä,
et ütte lehenummõrd lugõ kas
paprõ päält vai veebist kokko pia 26 500 inemist, a inämbüs näist, 26 100, omma paprõlehe lugõja. Tuu uurminõ tetti kül õnnõ Võro ja Põlva maakunnan,
nii et veebilugõjit või muialpuul inämb
olla. Lugõjidõ vannus tulõ uuringu perrä vällä sääne, et kooni 50aastaidsist lugõ Umma Lehte egä tõõnõ, a 50st vanõmbist kogoni 80%. Arvada om vanõmbil inemiisil lehelugõmisõs tsipa
inämb aigu ja nä mõistva parõmbalõ
võro kiilt, a tegeligult omma ka
noorõmbidõ lehelugõjidõ numbrõ küländ korgõ.

NUMMÕR

Kiä omma Uma Lehe lugõja?
Ma saa tarvita uuringufirma Saar Poll
2018. aastaga alostusõn tett lugõmis-

Paprõlehele kuulutadas kõik aig

häömist. Kas Uma Leht ei plaani
veebin vilkambas minnä? Mille ei
olõ näütüses võimalust kommõntiiri?
Uma Leht ei olõ peris harilik aoleht.
Lehte and vällä SA Kultuurileht, miä
om ello kutsut tuusjaos, et anda kultuurilõ kiräsõna välläandmisõga vunki mano. Et võro kiil om Eesti paikkundliidsist põlitsist kiilist kõgõ suurõmba kõnõlõjidõ arvuga, om loomulik, et üts
Kultuurilehe välläannõ om võrokeeline, tugõ taad kiilt ja and vunki mano.
Tuusama Saar Polli uurmisõ perrä
tulõ vällä, et Umma Lehte loetas iks
innekõkkõ paprõ päält, veebist lugõjit
om küländ veidü. Või-olla om tuu
harinõmisõ asi, a uurminõ es näütä ka
tuud, et väega hulga inemiisi olnu valmis lehte veebist lugõma.
Parhillanõ Uma Lehe veebileht om
pia üts-ütele paprõlehe sisuga. Taa om
rahulik leht, kon midägi ei vilgu ja kost

Olõt päätoimõndaja ammõtit
pidänü pia viis aastat. Kas
olõt saanu hoita kurssi nii,
nigu plaansõt?
Ku ma lehetoimõndajas kandidiirse, oll mul plaan hoita tuud tüüd,
midä lehe man varrampa om tettü.
Nuu kängä es olõ väiku ja mõnikõrd om lehe kokkosäädmine nõudnu parajat pingutamist. Umalt puult lubasi ma märgotusõ-küle pääle hanki pikembit ja süvembit märgotuisi. Edimält
tuu peris nii es lää, a seo aastak olõmi
üten Helüaidaga sutnu saia peris hulga
häid mõtõluisi, minkast nakkas kujonõma väiku võro mõttõlugu.
Aokirändüsen saava küländ tihtsäle sõnna jutupaunigu ja säändse tegeläse, kinkalõ miildüs innekõkkõ hinnäst
näüdädä. Ma olõ pruuvnu Uma Lehe
man noist müüdä kaia ja otsnu üles inemiisi, kiä omma tasaligu mooduga
midägi suurt är tennü. Nii mõnõgi inemise aastakümnit pikk elotüü om kimmäle tunnustust väärt, ka sis, ku tä esi
püüne pääle ei tükü.
Sul om kiränigumäntli kah: olõt
luulõtanu, laulusõnnu tennü, näütemänge kirotanu. Ku pallo seo om su
päätoimõndaja käekirja mõotanu?
Kimmäle kae ma kiränigupilguga noid
juttõ, midä esi lehte kiroda. Olõ tsipakõsõ
aokirändüst opnu ja tiiä umbkaudu, määne piät olõma uudis, reportaaž ja olõmuslugu. A ku kiroda lehte mõnt luku, sis
proovi kirja saia säändse jutu, minkast lugõja lihtsäle arvo saa. Tuu tähendäs mõnikõrd lihtside asjo seletämist, a parõmb
iks, ku arvosaamalda sõnamullin.

Kiränigu päämine umahus om erimuudu mõttõilmaga tegeläisist arvosaaminõ. Tä ei lahtõrda näid häieshalvus, a lätt kõigi mõttõilma sisse ja
pruuv näile üten ellä. Niimuudu kae
ma ka toimõndajatüüd: ma ei piä egä
kõrd kirotajaga samma miilt olõma,
a proovi timäst arvo saia.
Siist ja säält om kuulda olnu,
et võro kiilt om kinä kõnõlda,
a maru rassõ lukõ. Anna huvilidsõlõ
väiku lugõmisõ-oppus!
Egä keele lugõmist tulõ oppi, ei olõ nii,
et lugõminõ om kõrraga selge. Ku inemisel om eesti keelen lugõminõ selge,
ei tähendä tuu sukugi, et tä mõist ka
võro keelen lukõ. Ka tuud tulõ eräle
oppi.
A tegeligult om säänest nurinat, et
lukõ om rassõ, iks kõvastõ veidembäs
jäänü. Ka 2018. aastaga Saar Polli
uuringust sai selges, et 80% Võro ja
Põlva maakunna inemiisist sutva võrokeelist teksti lukõ. Ku hindä handa
kergütä, sis või üteldä: Uma Lehe osa
tollõn, et inemise omma uman keelen
lugõmisõ selges saanu, om kimmäle
küländ suur. No om Uma Leht 20 aastakka ilmunu, tuu om jo pia inemispõlvõ jago. Huvilidsõ omma saanu
küländ pikkä aigu oppi ja pruuvi.
A soovitus, kost ja kuis võro keele
lugõmisõ opmist pääle naada, om väega lihtsä. Lukõ tulõ edimält kõva helüga, nii et esi kah kuulõt. Niimuudu om
lihtsämb arvo saia, midä kirotõdas. Tuu
ei olõ mu vällä mõtõldu nipp, tuud omma lugõja mullõ kõnõlnu.
Kohe Uma Leht lätt?
Uma Leht lätt edesi. Püvvämi hoita
tuud, midä om tettü. Eloga tulõ muidoki üten kävvü, a mu meelest olõ-i mõistlik egä mooduröögätüsega üten juuskõ.
Aig näütäs, miä periselt püsümä jääs ja
miä om huuaokaup.
Muidogi tulõ aoga ka lehe man
muutuisi. Ma usu ja looda, et mõnõ ao
peräst om meil jõudu ja andi tetä lehejuttõ kõrvalõ ka tsipa videoid. Äkki tulõs jutuvõistlusõlõ lisas tetä ka videovõistlus…
Küsse KABUNA KAILE
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ARVAMINÕ

VÕRO KIIL JA
VÕROKÕNÕ TULÕ
HINDÄ SISEST ESI
ÜLES LÖÜDÄ

VÕSOBERGI VIDRIK
LõunaLehe tekevtoimõndaja,
Lõunõ-Eesti miis

V

aihõpääl ma olõ kipõn kadõ
inemiisi pääle, kiä selgehe
tiidvä, määntse rahva ja kultuuri ala hinnäst lukõ. No näütüses
Vabarna Jalmar om seto ja Kalkuna
Mari om võrokõnõ – olõ-i tuu man
kahtlust näil hindil ega kinkalgi
tõõsõl.
Hindäl kahos olõ-i asi iks peris nii
selge olnu.
Ku põrõhõlla neid rito kiroda ja
ütest kodoaknõst vällä kae, sõs tõõsõlt
puult Võhandu jõkõ paistus Setomaa
– Võro maakunnan. Tõisist aknist
paistus Vana-Võromaa Põlva maakunnan. A vanaesä kadonu käve
1940. aastaga seosama talo perimisepaprit kõrda ajaman Petserin – toonadsõ Petserimaa pääliinan.

E

länü ma olõ siinsaman ja viil
Tarton, Jõgõval, Põlvan. Kasvigi üles tuun 1950. aastagal
nõvvokogo võimu tettün rajoonikeskusõn. Osast sääntsel aol, ku eestlänegi olla oll patt, kõnõlõmalda
hindä pidämisest võrokõsõs vai setos.
Suvõl ja nädalilõpun, ku vanavanõmbidõ talon sai oltus, kuuli külh ütsjago
tuu kandi kiilt, midä vanavanõmba
säält nuka rahvaga aig-aolt kõnõli, a
mukka kõnõli nä kiräkeeli. Selle et nii
peeti õigõs.
Nii omgi asi joudnu sinnämaalõ,
et ma võinu külh kanda rõnnan silti
„Kõnõlõ mukka võro kiilt!“, selle et
arvo ma saa tuust keelest kinäste, a
suud vallalõ tetä inämb ku paari sõna
vastamisõs – tuud olõ ma häbendänü.
Ma tiiä, et säält tulnu kõva kiräkeele
murdõga võro kiilt, miä pääle kõgõ
muu om selgide seto keele mõotuisiga.
Ku nüüd tagasi tulla jutus olnu
kotusõ geograafia mano. Ütekõrra
üten internetilõimõn kaibsi ummi segädsevõitu keeleliidsi juuri peräst. No
et ei liha ega kala. Laanõotsa Annela
tegi selges, et mul seo Võõpso kant
om „segäpiirkund“. „Ei olõ“ vai „olõõi“, võrokõnõ vai seto, vet taa sõs iks
paras ne rõba, ne mjasso om.

A

midä aig edesi, tuud veidemb
ma olõ naanu umma koonõrlikast võro-seto-eesti kiilt häbendämä, selle et edimädses – inemise omma inämbält jaolt nii ütlemäldä
arvosaaja, ja tõõsõs – ausahe üldä
seol keelel, eski ku tä om kehväste kõnõld, kuulus ollõv väega hää helü,
kuiki nigu ... sõbranõ.
Lühembält: vet neid kiräkeele-Eestimaa ni seto juuri ja mõotuisi
umajago om, a külh ma iks võrokõnõ olõ. Võro kiil ja võrokõnõ tulõ õnnõ hindä sisest üles löüdä ja nuu
hindä jaos paika panda ilma võlsshäpü tundmalda. Ärke tii kah peläke
võrokõnõ olla!
Otsusti är, et võro keele nädäli aigo ma kõnõlõ kõigi võrokõisiga võro
kiilt. Kuuldugu õigõhe vai võlssi, a
kõik kõnõlõ är!

LINDORA LAAT OM SIMUNAPÄÄVÄ
Lindora laata om külh saman
paigan peet vähämbält
128 aastat, a laada ku
kokkosaamisõ ja kauplõmisõ
kotussõ tähendüs om maarahvalõ
umanõ hulga pikembät aigu.
Sõna laat om meil pruukmistõ tullu
keskaol, tuuaolidsi sakslaisi alambsaksa keele kaudu. Afflate tähend tegeligult pattõ andisandmist, indulgentsi.
Keskaol olligi kõgõ tähtsämbä päävä
kerigupühä, mink pidämine käve tsõõri: kihlkunnakerigu man ja egä külä
väiku kabõli man. Sääl sõs anti andis
patu, jaati rahvalõ pühitsüst ja tetti ka
kaupa. Nii et esiki üle viiesaa aastaga
vana saava olla laadakotussõ kerikide
man ja katoligu ao kabõliasõmidõ kõrval.
19. aastagasaal oll egäl mõisal
kõrdsi- ja laadaõigus, õigus üts kõrd
aastan mõisa maa pääl laata pitä. Tuu
om tuu Jahrmarkt ’aastagalaat’, minkast om saad vinne keele ярмарка. Laatu kuupäävä anti pikält ette teedä ja
trükiti är tähtraamatin. Loosi mõisa
sai Vahtsõliinast erälde ja hindäette
mõisas umbõs 1841. aastaga paiku.
Varsti pääle tuud võisõ tan kongi suurõmba tii veeren ka laat olla. Mille mitte esiki kõrraga Lindoran.
Edimäne kirjapant tiidmine, et
Loosi mõisa maa pääl just Lindora
kõrdsi man om laata peet, om peri
1893. aastagast. Tuu ja tõsõ tähtsämbä
fakti seo laada vanõmbast aoluust om
kimmäs tennü Ruusmaa Artur, kiä
kirot „Lindora laadu* aoluust“ 2010.
aastaga „Võro-Seto tähtraamatun“.
128 aastaga seen om olnu algusõ
poolõ ütsikit aastit, ku laata prooviti
kõrralda Lepässaarõ raudtiijaaman, a
varsti tulti jäl vanna paika tagasi.
Alostusõ aastil 1893–1914 oll

Lindora laadult õks pirrukorvi saat.

Lindora laada kuupäiv 20. oktoobri.
1921–1926 oll laat 3. oktoobril ja 1927.
aastagast täämbädse pääväni om 28. oktoobril. Üts eränd om ollu, 1930. aastaga sügüse peeti laata ka 3. oktoobril.
Lindora laada eriline kotus oll
plats keset mõtsa. Tuu om joba eestiaigsõ katastrikaardi pääl erälde mõõdõt, nimes Lindora laadaplats A 10. Valla maa piässi tuu olõma nüüt kah, a
muiduki ei mahu vahtsõ ao laat inämb
vana platsi pääle, taa om no neli-viis
kõrda suurõmb.
Muidu küländ harilik Lindora laat
muutu eksootilidsõs nättüses nõvvukogu aigu, ku kõik muu laada, miä alalõ olli jäänü, käve kinkagi kõrraldamisõl: tarbijate kooperatiiv, loomvaru
baas, kolhoos vai mõtsamajand. Lindora laata es kõrralda kiäki, a päämidselt eläjidega kauplõmisõ peräst taa iks

Eichenbaumi Külli pilt

kokku käve. Lambalaat, niiüteldä. Kuupäiv oll jo kõigilõ teedä – 28. oktoobri.
Mäletedäs, et 1980. aastil oll laat
väega kokko kuionu: paar müüjät,
paarkümmend lammast, pillimiis vana kombõ perrä. Sõs 1990-ndil tull äkiline kasuminõ, ku Lindorast sai võro
ja seto kultuuri vahtsõ nõsõmisõ üts
tähtsämbit märke ja laada erilidse „atmosfääri“ kuulsus läts järjest rohkõmb
kõgõ Lõuna-Eesti rahva hulgan lakja.
Peräkõrd kasvi laat nii suurõs, et tedä
tull naada kõrraldama. Tuu tähend
kauplõjidõ parõmbat gruppõlõ jagamist, a tõsõst külest ka kotussõmassu.
Liiklust oll ohutusõ peräst hädäste vaia
kõrralda, a kõrraldaminõ tõi laada
kavva ka läbi mikrofoni võimõndõdu
kommerdsi nii kauplõmisõn ku meelelahutusõn. Nii et mõnõn mõttõn
miidü vanulõ käüjile väega Lindora

2020: ammõtligult oll vällä kuulutõt
ärjäämine, kiäki es kõrralda, politsei
lakja ajama kah es tulõ ja laat oll jälleki vana 1990-ndide laada muudu.
Et 28. oktoobri om simunapäiv, sõs
om Simunast saanu Lindora laada pühäk, kedä Kauksi Ülle om ka luulõtusõn „Lindora 1997“ nimmanu. Nii om
taa jäl veidükese rohkõmb keskaolidsõ laada muudu – rõhuga hingelidsel
ilmal võimalusõga osta-müvvä. Taa
om üte kandi aastaga kõgõ suurõmb
pühä, õnnõ kerigu asõmõl om liivanõ
pedäjämõts.
* Sõnna laat saagi käändä kattõ muudu, nii
laada ku ka laadu. Õdagu puul võro keelen
om laat : laada (nigu eesti keelengi), räpinä,
rõugõ, vahtsõliina ja seto keelen laat : laadu,
Karula kandin esiki laat : laadõ.
SAARÕ EVAR

ANDÕKAS AOLAULIK OM KUDANU KA
HEKTÄRI JAO NÄRDSOVAIPU
Perämädsel aol päämidselt Moloraamatun ehk FB-n andõkidõpääväkajaliidsi võrokiilside
lugulaulõga ilma tennü Korneli
Viiu löüd, et luulõta saa kõgõst ‒
kärbläsest poliitikani vällä.
Kavva umbõs loonu-luulõtanu olõt?
Niipallo ku ma hinnäst mäletä, olõ ma
kõgõ midägi loonu ja luulõtanu.
Vanast olli jo latsil salmigu, kohe
joonistõdi ja kirotõdi salmõ. Ma pidi
toolõ iks „ummamuudu lähenemä“.
Sis om elo joosul viil tüü man sainalehte ja sõbrulõ tähtpäivis kirotõt. A
õigõ vungi sai sisse 2019. aastal, ku
võro keele grupin taheti, et kiäki kirotasi võrokiilse jõulusalmi. No sai sis
kirotõdus ja tuu eski miildü mõnõlõ
inemisele. Ja ku ulli kität, sis ull kargas. Nii ma sis lövvi taa kotusõ, kos sai
ummi värsse kirja panda. Ütele
sõbrannalõ, kiä arvutit ei pruugi, a
väega tahtsõ salmõ lukõ, trükse vällä
ja sõs loi huvi peräst üle, sai 180 tükkü viimätside aastidõ ummi. Varatsõmpi olõ-õi üles kirotanu.
Miä sinno kõgõ inämb inspiriir?
Seod om väega rassõ vastada. Kõik
ilm om inspiratsiooni täüs, olõnõs,
midä tetä. Luulõta võit kõgõst – kärbläsest poliitikani vällä. Umal aol inspiriirse minno kotitäüs praaknöpse tegemä suvilahe pilliruujuppõ ja nööri abil
rippkardina. Plastpudõlidõ põhju ja
pudõlikorkõga sai välipeldigu sain
seestpuult är ilostõdus.
Tuu, et keski sääntsid asju ei tii,

olõ-õi minno elon hiidütänü.
Vinne ao lõpun, ku poodin es
olõ pääle nõnarätte ja saapanüüre midägi saia, meisterdi
naisilõ näütämises ütest nõnarätist ja paarist saapanöörest
ihomõsu.
Kostkandist peri olõt?
Peri olõ ma Võro liinast. Joba
mu esä sündü siin 1893. aastal.
Nii et olõ põlinõ võrokõnõ.
Määne võro keele ni
kultuuri sündmüs om sinno
perämädsel aol kõgõ inämb
rõõmustanu? Mille?
Kõgõ inämb om mullõ miildünü latsimuusikal „Koolin
om umbõlõ mõnna“. Ja õkva
tuuperäst, et ku latsõ nakkasõ
ka võro kiilt kõnõlõma, sis
om luutust, et taad är ei unõtõda.
Miä su nn põhitüü, põhieriala om?
Parla om mu põhitüü olla
penskar. Inne pinsi pääle minekit mõtli õks, et sis om mul
aigu tetä kõkkõ, miä pähä
tulõ. Nüüd mõtlõ, et kost ma
tuu ao võtsõ tüül kävvü.
Tüül pesse numbrid kokko,
a elo joosul olõ kudanu, heegeldänü… närdsovaipu kudanu nii hulga, et ku nuu
kõik lakja saanu laota, katassi är hektäri jao maad. Päält
kõgõ taa olõ viil aiahull kah.
Küsse ALLASÕ TIIA

Nätäl inne märdisanti
võro keelen tetäs janti.
Ilvese Aapo Võrolt läbi põigas
ja uma kõva helüga tuu är vällä hõigas:
„Kiildke är vai lööge maha,
kõnõlõ võro kiilt selle, et taha!“
Timä perrä agendi märgi rõnda pandva
ja uhkusõga agendihamõt kandva.
Kruutusõl saa kaia, kas
õks pistüjalapulli „Kogõmus mass“.
Timahavva latsõki kullõsõ sõnna
ja laulva, et „Koolin om umbõlõ mõnna“.
Koorilauljagi mano omma pandnuva auru
ja otsva kõgõ parõmbat laulu.
Nädäli joosul uut meid iin
eski veebiviktoriin.
Viil otsitas naist vai miist,
kiä kõnõlõma nakkasi mii iist.
Ka sis, ku müüdä saa seo nätäl,
ei kõnõlõmist või maha jättä.
Ku sul võro kiil om meelen,
kõnõlõ õks uman keelen –
tä om nii uma ja om nii hää,
et kunagi ei meelest lää.
Võro kiil ja võro miil
päält nädälitki kestku viil!

Korneli Viiu

Võro keele agent Korneli Viiu kesk umma rehekuungi häitsvät lilliaida.

Allasõ Tiia pilt
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PINTSLIHANNA TOIMÕNDASÕ JÄL
Võro Instituudi vahtsõn katõkeelitsen
raamatun „Pintslihannasuvi. Pintselsabasuvi“ omma
kokko saanu kolm
tunnõtut
luujat:
kunstnik Valteri Edgar, luudusõpildistäjä
Muusikusõ
Ingmar ja kirämiis
Contra.
Mõtõ neo kolm
Võromaaga köüdetüt miist kokko
viiä tull Valteri Etsi perändüse hoitjal Leppiku Küllil.
Pintslihanna löüdse Ets umal aol,
ku roitsõ ringi seo
kandi karjäären.
Om aig müüdä lännü ja nüüd rändäse
pintslihanna ummakõrda kunstnigu jälgi piten. Muusikusõ Ingmar om näile

Võro kiil om üts osa meist hindist, midä saa uhkusõga edesi anda põlvõst põlvõ.
Vana-Võromaa keelepesäoppaja omma võtnu keele hoitmisõ ja edesiandmisõ
hindä süämeasjas. Tsihis om tutvusta latsilõ uma kodokandi põlist kiilt, kultuuri
ja kombit ni julgusta täüskasunuid kõnõlõma latsiga uman kodokandi keelen.
Absaloni Kristina Kuldrist, Ehasalu Helle ja Kaarsalu Pille Põlvast
märgotasõ, kuis näide latsiaiun võro keele edesiandminõ latsilõ lätt
egäpäivi ja võro keele nädälil.

JAGAMI UMMA
PERÄNDÜST
LATSILÕ
Põlva latsiaia Pihlapuu pere om joba
harinu, et märdikuu edimäne nätäl om
võro keele perält. Tuuperäst, et võro
kiil om osa Pihlapuu olõmisõst ja om
olõman mi egäpääväelon uma esierälisüsega – sõnavara, kõla vai kimmä
olõmisõ tundõga.
Võro keele nädälil om „Pihlapõnnõ välläkutsõ vol 2” (edimäne oll
mineväaasta), kon kõik saava latsiaia
moro pääl vai ka tarõn uma tiidmise
võrokeelitside sõnnu tundmisõn proovilõ panda.
Võrokeelidse retsepti perrä saa kütsä põrknapräänikit. Kõik rühmä opva
selges üte võrokeelidse mängitüse vai
salmikõsõ Tigasõ Merikese raamatust
„Käokiräs”. Muusigaoppaja Nelega
saava aiarühmä laulda laulu „Illos uibu” ja mängi laulumängu „Rikas
miis”. Võrokeelidse ütelüse ussi ja sainu pääl tegevä päävä ilosas. Iispääväst
om vallalõ tettü lainutarõ, kost saa lainada võrokeelitsit raamatit ja opimatõrjalõ. Keelepesäoppaja käävä nädäli joosul egän rühmän võrokeelist
unõjuttu lugõman.
Plaanin om vallalõ tetä Põlva
juuriga kunstnigu Kuusingu Toomasõ
graafiganäütüs. Egäl võro keele nädälil om oppajilõ küllä kutsut üts huvitav
küläline Võromaalt. Kiä tuu seokõrd
om, om viil salahus.
Keele oppamisõ man omma
„süüdü“ rühmä oppaja, kiä omma
kasunu võro keele seen ja tahtva tuud
perändüst tõisiga jaka. Võro kiil om
kimmäs osa mi veretsõõrist – vanaimält imäle, latsilatsilõ ja naabrilatsilõgi, oppajalt latsilõ ja esiki ammõdisõsarilõ edesi annõt. Keerolidsõl pääväl om api võrokeelitsist ütlemiisist
ja kimmäs kotus om nalal. Murrõ kõrral avitas võrokeeline regi- vai ahellaul.
Kõgõ tähtsämb om, et võrokeelitsel jutul om vägi seen ja tuu ei olõ
külge poogit, a tulõ süämest.
EHASALU HELLE JA KAARSALU PILLE
Põlva latsiaia Pihlapuu keelepesäoppaja

KABUNA KAILE

PISTÜJALAPULL SÜNDÜ LUSTIGA

Pildi om tennü Kolsari Arabella (6 a) Pihlapuu latsiaiast.

KIILDKE VAI ÄR,
MI IKS KÕNÕLÕMI!
Seo lausõ and edesi mi oppajidõ mõttit ja olõkit võro keelen kõnõlõmisõ
man. Võro keele päiv keelepesärühmän om kül üts kõrd nädälin, a periselt om võro kiilt kuulda egä päiv.
Rõõmsamiilne tervütüs „Hummogut!“ om loomulik nii latsilõ ku suurilõ.
A mille om võro kiil mi jaos tähtsä? Vastus om lihtsä. Mi olõmi võrokõsõ ja seo om mi seen! Oppami ja julgustami latsi kõnõlõma võro keelen,
kuimuudu muido seo esieräline kiil
püsümä saanu jäiä. Latsõ opva võro
kiilt läbi kõiki tegemiisi nii tarõn ku
vällän. Keele pruukminõ om köüdüssen nädäli teemaga. Loemi ja kullõmi
võrokeelitsit juttõ ja salmõ ni mängimi rahvamängõ. Rühmä- ja muusigaoppaja Kapi Linda oppas võrokeelitsit laulõ ja näütemänge, miä omma

alati kavan erisugutsin ülesastmisin.
Kuna keele oppamisõ man om tähtsä
keskkund, omma latsiaian kõnõlõva saina pilte ja võrokeelitside sõnnuga.
Om hää, et latsõ saava kõnnõst peris häste arru. Esiki ku nä edimält ei
julgu vasta kõnõlda, saava nä tsirgusammul julgõmbas ja egä päiv om
kuulda latsi jutun võrokeelitsit sõnnu.
A tuu tähendäs, et latsõvanõmba ja
vanavanõmba pidävä võro kiilt tähtsäs ja kõnõlõsõ tuud ka koton. Nä omma ütelnü, et võro keele oppaminõ
keelepesän om vahva ja miiltmüüdä.
Latsõvanõmbidõ tugi keele edesi andmisõl om tarvilinõ nii koton ku ka
latsiaian.
Võromaa om väega esieräline kotus uma ilosa luudusõ ni käänülidsi
teiega, a ütes kõgõ suurõmbas rikkusõs om mi uma kiil. Võro kiil om ka
mi latsiaia umaperä, midä hoiami
kimmält!
ABSALONI KRISTINA
Kuldri Kooli latsiaia Sipsik opialajuht-oppaja

TULÕGI JA MINEGI KATÕ ILMA VEERE PÄÄL
Timavaestanõ „Võro-Seto tähtraamat“ kõnõlõs tulõkiist ja minekiist.
Noid kaias nii kirändüse ku elu nuka
päält ja kiä tiid, kas noil väega suurt
vaiht omgi. Tähtraamatun saava sõnna nii noorõ ku vana, saava kokku nii
ballaad ku ka 19. aastagasaa vaimun
tett kallendrijagu.
Raju Eliisabet märgutas tuust,
kuis tä vanavanaesä Harglõ pääle viidi, ja Lehtsalu Markus tuust, kuis timä ainumadsõs sõiduriistas om velosipiid. Tõra Ralf kõnõlõs luu
umast ettevõtligust unust. Asula Liisi löüd, et timä ja vanaimä rahakulutamisõ põhimõttin olõki ei väega suuri tõisildõmõtlõmiisi. Kauksi
Ülle ja Kunnasõ Leo jagava kogõmuisi, tarkuisi ja oppuisi umast
elust. Kõivu Helbe om kirja pandnu mõnõ lihtsä söögiretsepti hariligulõ inemisele. Raamadu toimõnd
Vaaba Janek, kiä om üteliisi kirutanu ka pikembä essee Traadi Matsi
„Karukell, kurvameelsuse rohi“ ja

tuusjaos õigõ
kotussõ üles pildistänü ja Contra om pintslihandu
mõttõ
võro ja eesti kiilde pandnu.
Raamatut
passis lukõ kuun
tervel perrel: vanõmba ja vanavanõmba saava
avita latsil pintslihandu mõttidõga
üten ja säält edesigi mõtõlda, niisamatõ löüdä pintslihandu silmiga luudusõst
põnõvat
raamatun ja muidoki ka sis, ku om tarõst vällä astut. Katõn keelen raamat om abis ka võro keele opjalõ.

Kivirähä Andrusõ „Miis, kiä tiidse
hussisõnnu“ raamatidõ põhjal.
Noorõ ütlese, et nä eläse piiri
pääl, vana ja vahtsõ ilma vaihõpääl.
Nä omma ütelt puult nigu hariligu
täämbädse ao noorõ, a tõsõlt puult
om näil midägi inämb. Nuu omma
võru kiil ja kombõ, miä omma tahtmalda ja loomuligult näilegi häste
külge jäänü, nä omma Võrumaa hinge ja vaimu hindä sisse tõmmanu, ja
nä omma tuu üle armõdu rõõmsa.
Timavaestanõ tähtraamat tege
suurõ kumardusõ õdaguvõru keelele. Tähtraamatun om külh kõnõlõmiisi inemiisiga, kiä omma peri
Hummugu-Võrumaalt ja kõnõlõsõ
umma kiilt, a toimõndaja Vaaba Janek olõ-õi lasknu hinnäst tuust sekä
ja jääs kimmält hindä Tsooru kandi
võru keele pääle. Sääne kiili pallusus
om nigu puhahus värskit õhku ütetaolidsõs muutuvan võru keele ilman.
FASTRÕ MARIKO

Võro keele nädäli nakatusõs tuvvas
Kruutusõ küläkeskusõn lava pääle
maailma edimäne võrokeeline pistüjalapull (stand-up-komöödiä) „Kogõmus mass!“. Idee alostusõst edimädse
mängmiseni läts aasta. Väärt idee mano olõ-s Võro seldsi kõrraldajil inemiisi rassõ saia: Ruitlasõ Olavi oll kõrraga
nõun tükü stsenaariumi kirotama ja Tagamõtsa Tarmo tuu ka lavastama. Esitäjäs, tuus publikulõ kõgõ nättävämbäs
inemises, pallõldi Määri Andres, Võromaal tunnõt kultuurikõrraldaja, näütlejä ja muusigamiis.
Määri Andrese seoniaoni kõgõ tunnõtumb roll om Anni, pundi Laheda
Muti kuunsaisun. „Ega ma Laheda Anni mängmist maaha ei jätä, a hää miil
om, ku mu näütlejä-kuvandilõ määneki muu värv ka mano tulõ,“ om tä
rõõmsa.
Lava pääle säädjä Tagamõtsa Tarmo eriline huvi om lõunõeestilidsele
vaimulõ pihtasaaminõ umin tegemiisin.
„Tiatritükk „Kogõmus mass!“ kõnõlõs

parlatsõst Eesti elost kogõmusnõustaja
silmi läbi. Nalla saa egäl juhul, eriti viil
sõs, ku hindä üle ka naarda mõistat,“
lupas Tagamõts.
Lavastusõ stsenaariumi kirotaja
Ruitlasõ Olavi kommentiir lustligu tükü saamisõ luku viguridsõlt: „Tagamõts om mullõ veli, kuna ma olõ Mõtstaga küläst peri. Meil om ütesugunõ
võro Yin. Ja Yan. Yin and hää vungi ja
Yan om lihtsähe mõlõmbilõ tutva miis,
Rahman, ja seoperäst es olõ tüküga joba alostusõst pääle määnestki vaiva.
Tävveste kimmähe kõgõ parõmb tükk,
midä ma viil nännü ei olõ!“
„Kogõmus mass!“ tükkü saa edespite umma kanti mängmä kutsu. Esietendüsele Kruutusõl omma pallõld
Vana-Võromaa ja ka naabri-piirkundõ
rahvamaiu juhataja. Nii saava nä tükü
uma silmäga inne üle kaia, ku taad
umakandi rahvalõ küllä pallõsõ. Tükü
telmises tulõ kirota adrõssi kogemusmass@gmail.com pääle.
LAANÕ TRIINU
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SAINAKALLÕNDRI!
Aig om hää miis minemä ...
Võro-eesti katskeeline sainakallõndri
avitas aastak läbi aol silmä pääl hoita ja aigu rehkendä.
Võromaal lätt jo aig ummamuudu, olkõ
sõs kallõndri kah saina pääl ummamuudu.
Kallõndrin omma kirän võrokõisilõ
tähtsä pühä ni tähtpäävä. Egä kuu kotsilõ
om üts võrokeeline umbõtark vai sõs krutskilinõ ütelüs.
Sainakallõndrit om mitund sorti. Om
üte kuu kaemisõga (kõrraga näet pilti ja ütte kuud) ja kolmõ kuu kaemisõga (kõrraga näet pilti ja
kolmõ kuud).
Valikun omma mitmõ
Vana-Võromaa teemaliidsi
piltega kallõndri, a ku tahat

peris hindä tett pildiga võro-eesti kallõndrit,
saat ka tuud telli.
Kallõndri om hää kingitüs sõbrulõ vai
tüükaaslaisilõ. Om paras aig märki, et vahtsõl aastal kõik plaani perrä lääsi. Võrokõisil
aigu om, nika ku kipõs lätt, a nii või jo hoobis kallõndrist ilma jäiä…
Teedüst saa mano:
Annika Teppo
annika.teppo@wi.ee
Merike Tigas
merike.tigas@wi.ee
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