
16. võru keele 
nädal
Võru keele nädalat tähistatakse novembri esimesel täisnädalal, 

sellel aastal seega 1.–7. novembrini. Nii on olnud juba 15 aastat, 
tänavu on 16. kord. Hea meel on öelda, et võru keelega seotud 
ettevõtmiste hulk on aja jooksul kasvanud ja kaasalööjaid on 

aina lisandunud. See võrukeelne lisaleht näitab, et nädala tegemistega 
on ühinenud ka Lõuna-Eesti Postimees. Lehte on mahtunud aga vaid 
osake sellest, mida tehakse võru keele hoidmiseks võru keele nädalal ja 
ka pärast seda.

Eelmise aasta võru keele nädalal said hoo sisse mõned ettevõtmised, 
mis jätkuvad ka tänavu. Näiteks hakkavad sel aastal tööle võru keele 
agendid nr 002, kelle ülesanne on oma igapäevasuhtluses võimalikult 
palju võru keelt kasutada ja ka teisi selleks julgustada. Sama tegid eel-
misel aastal agendid nr 001 ja loomulikult on nad oodatud seda tööd 
tänavu jätkama. Sel aastal on agentide sõnum „Kiildke vai är – ma iks 
kõnõlõ!“ (keelake või ära – ma räägin ikka) – lause, mis sai Facebooki 
võru keele grupis enim poolthääli.

Uus algatus on võru keele eestkõneleja amet. Eestkõnelejaid vali-
takse avaliku elu tegelaste hulgast ja oma ametiajal tarvitavad nad 
asjaajamistes võru keelt rohkem kui tavaliselt. Nende ülesanne on in-
nustada võrokesi iga päev võru keelt rääkima. Esimene võru keele eest-
kõneleja on Eesti Vabariigi kultuuriminister Anneli Ott.

Mis võru keele nädalasse veel mahub? Esimene võrukeelne stand-
up-komöödia „Kogõmus mass!“ esietendub Krootusel just võru keele 
nädalal. Võru kultuurimajas Kannel on võimalik vaadata koolilaste 

võrukeelset muusikali „Koo-
lin om umbõlõ mõnna“. Põlva 
kultuurikeskuses tulevad ette-
kandele Uma Pido koorilaulu-
konkursi paremad laulud. 

Juba aastaid on võru keele 
nädalale tähelepanu pööranud 
ka Eesti Rahvusringhääling. 
Sten Teppan ja Andres Oja on 
oma saadetes mänginud võru-
keelseid laule ja intervjueeri-
nud võrokesi. Ootame huviga, 
millised tulevad nende saated 
uuel võru keele nädalal. Sel 
aastal on ERRi Jupiteri kanalil 
väljas ka eraldi teemarida võru-
keelsete saadetega. 

Kunstihuvilistel on võimalik 
Kumu kunstimuuseumis Tallin-
nas vaadata näitust „Talomuro 
ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad“, 
mida tutvustab võrukeelne 
audiogiid. Näitus jääb avatuks 
kuni 10. aprillini 2022. 

Kutsume kõiki võru keele os-
kajaid võru keele nädalal oma töökohal, sõprade ja pere ringis rohkesti 
võru keelt kasutama. Eriti tähtis on aga, et võru keelt oskavad vanemad 
ja vanavanemad kõneleksid seda oma laste ja lastelastega.

Rainer Kuuba
Võru Instituudi direktor

16. võro keele 
nätäl

Võro keele nädälit peetäs märdikuu edimädsel täüsnädälil, seo 
aastak sõs 1.–7. märdikuuni. Niimuudu om olnu joba 15 aas-
takka 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 Lõunõ-Eesti Postimiis. 
Taast lehest saa teedä õnnõ veidükese tuust, midä tetäs võro keele hoit-
misõs 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 pruuki häste pallo võro kiilt ja jul-
gusta 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 pruuk-
va 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 tima-
havadsõ 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 võrokiil-
sit 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 vällä eräle teemaria võrokiil-
side saatidõga. 

Kunstihuviliidsil om võimalik 
Kumu kunstimuusõumin kullõlda 
võrokiilset helügiidi, miä tut-
vustas välläpanõkit „Talomuro 
ilmaruum. Lõunõ-Eesti 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 varat-
sõmbast 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

VÕRO KEELE NÄTÄL
1.–7. MÄRDIKUUL 2021

Kirä- ja muusigamiis Ilvesse Aapo oll edimäne, kiä timahavadsõ võro keele agendi hammõ sälgä sai. Rahmani Jani foto.
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Põlva Jakobi latsiaia-kooli juht näge väiksil  
kotussil suurt tulõvikku

Siilabergi Tarvo lugõ ja tell Umma Lehte. „Joba õnnõ ütsindä 
missioonitundõst. Mu jaos omma häste huvitava egäsugumad-
sõ keelelidse köüdüsse, näütes et võro keelen om päikese vas-
tus päiv, miä häste loogilinõ, a kiräkeelen tõistmuudu [päike ja 

päev; päiv ja päiv – A.T.].“
Põlva Jakobi latsiaid-kuul tüütäs kolmandat aastat. Sääl opatas võro 

kiilt-kultuuri ja taa oll kooli luujidõ hindi ütine otsus, mitte näütüses Võro 
Instituudi utsitus. „Mu suur suuv oll, et taa nii olõs. Olõ tävveste tiidlik, 
et tegemist om Vana-Võromaaga ja mu hindä juurõ omma siin,“ kõnõl 
Siilabergi Tarvo. Timä kavvõmba edevanõmba omma Räpinä kihlkun-
nast, ildampa eleti Põlva kihlkunnan. „Põlva kerkon om edevanõmbit 
vähämbält kats aastasata ristit, leeritet, laulatõt ja matõt,“ tiid koolijuht. 
Siilabergi kõgõ kavvõmb teedäollõv edeesä oll Räpinä köstri-kuulmeistri 
Siila Peep, kiä tüüt päält Põhjasõta 1730. aastil ja oll ummakõrda kuulsa 
Roodsi-aigsõ Kambja kuulmeistre Ignatsi Jaagu opilanõ. Siilabergi nimme 
om eestistet kuvvõ eri kujo pääle. „Kõik kohaligu Sillaste ja Sillamäe oma 
suurõ tõõnäosusõga mi suguseldsist,“ tiid Tarvo. 

KON OM HÄID OPPAJIT,  
SINNÄ TULÕ NÄID MANO 

Latsõn käve Siilabergi Tarvo kõgõ Kanasaarõ külän vanauno puul ja nüüd 
om tuu talokotus jo ligi 15 aastakka timä perält. „Olõgi Põlva valla elänik ja 
kanna huult, et esäessi liini piten perit talokotussõn elo edesi olnu.“ Siila-
bergi meelest om maast madalast väega ololinõ uma kodokotussõ, uma 
kogokunna väärtüisist arvosaaminõ. „Lats ei piä minemä päält põhihari-
dusõ saamist suurdõ liina kuuli ja edesi tüüle – niisama häste saa kõkkõ 
ka paiga pääl,“ löüd Siilaberg, a tähendäs muidoki, et seo kõik om üteliidsi 
suur-lagja regionaalpoliitiga küsümüs. Timä arvosaamisõ perrä pidänü 
paigapäälidse elo toetusõ olõma suurõmba ja kavvõmbin kotussin tüütäv 
oppaja pidänü saama inämb palka. „Noorilõ tunnus elo egäl puul muial 
ja suurin liinun lihtsämb, a tegeligult nii olõ-i. Ku kaemi, miä lajan ilman 
toimus, sõs sääntside väikuidõ kotussidõ nigu Põlva elämisväärtüs õnnõ 

„Esi mõista ja loe, kõnõlõmisõ julgusõst jääs viil 
puudus, a väega hinda naid inemiisi, kiä võro keele 
ja kultuuri hääs midägi tegevä. Oppaja, kiä and võro 
keele tunnõ, om tävveste võrdnõ tõisiga,“ löüd Põlva 
Jakobi latsiaia-kooli ja Tarto lutõrligu Piitre kooli  
juht Siilabergi Tarvo (40), kiä näge sääntsil väikuil 
kotussil nigu Põlva suurt tulõvikku.

nõsõs: siin om puhas vesi, luudus, turvalinõ elokeskkund. Tegeligult ka 
kodanigu helü lugõ väikun kotussõn hulga inämb,“ löüd katõ kooli juht. 

Siilaberg tunnistas, et häie oppajidõ ni tugispetsiäliste löüdmisel tulõ 
tetä suurt tüüd ja tohe-i inneaigu perrä jättä. Nii õnnistu Jakobi latsi- 
aida-kuuli löüdä ildaaigu eripedagoog umast Põlva vallast, nisamatõ logo-
peed. „Mi kooli suur õnnistus omgi taa, et iistvõtmisõ takan omma oppaja. 
Kon om häid oppajit, sinnä tulõ näid mano, selle et latsõvanõmba tundva 
ja usaldasõ näid.“

KOOLIN OMMA KÕIK KEELE AVVU SEEN

Koolilõ sai nimi Põlva Jakob Hurda nimelidse rahvaharidusõ seldsi 
ettepanõkil. „Püvvämi iks vällä tuvva, et Jakob Hurt oll edimält kooli-
oppaja ja sõs sai timäst kerkooppaja,“ ütles koolijuht. Märdipäävä paiku 

tulõ Jakobi koolipere 
Hurda avvusamba mano, 
kon ütidselt lauldas ja 
suurõst mehest kõnõldas. 
Käütü om ka Himmas-
tõn, Hurda sünnikodo 
Lepä talo muro pääl, 
kon latsõ saava esieränis 
tõõperädse tunnõtusõ mi 
kandist peri suurõmehe 
latsõpõlvõst. 

Nii Tarto Piitre kooli 
ja latsiaia ku ka Põlva Ja-
kobi kooli-latsiaia opika-
van om ololinõ roll Põlva 
lähkült Rosmalt peri pe- 
dagoogikatiidläse Johan-
nes Käisi tõõspidämiisil. 
„Mi latsiaid tüütäs Käisi 
üldoppusõ perrä. Edi-
mädsen kooliastmõn om 
üldoppuslik oppamisviis 
nii Tarton ku ka Põlvan,“ 
nimmas Siilaberg. Käisi 
üldoppusõ mano käü ka 
kodolugu – tiidmise uma-
hindä lähkümbäst ümb-
rekunnast, niisamatõ ku-
jondav hindaminõ. 
Ka koolijuht tund aig- 

Siilabergi Tarvo Hurda Jakobi kujo man.  
Allasõ Tiia foto
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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 velo-
sipiid. 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 söögi- 
retsepti hariligulõ inemisele. Raamadu toimõnd Vaaba Janek, kiä om 
üteliisi kirutanu ka pikembä essee Traadi Matsi „Karukell, kurvameelsuse 
rohi“ ja Kivirähä Andrusõ „Miis, 
kiä tiidse hussisõnnu“ raamatidõ 
põhjal. 

Noorõ ütlese, et nä eläse pii- 
ri pääl, vana ja vahtsõ ilma vaihõ-
pääl. 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 õdagu-
võru keelele. Tähtraamatun om 
külh kõnõlõmiisi inemiisiga, kiä 
omma peri Hummugu-Võru-
maalt 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 puha-
hus värskit õhku ütetaolidsõs muutuvan võru keele ilman. 

Fastrõ Mariko

Viis kirotust  
perekunnanimmist

Võro Instituudi toimõnduisi 
värski nummõr (nr 36) om 
perekunnanimmi teemal.  

Tegemist om püsüvä väärtüsega  
tiidüskogomikuga nimeuurjilõ ja 
-huvilidsilõ.

Fastrõ Mariko ja Saarõ Evari ar-
tikli uur küsümüst, kuis lõunaeesti  
keele puunimetüse omma saanu 
perekunnanimmis. Üle Eesti kõgõ 
hariligumba Lõhmus, Kõiv, Toom, 
Uibo ja Kuus omma häste teedä, a 
artiklin jõudas vällä ka kitsambalt 
arusaadavidõ nimmini nigu Visna-
puu, Pruus ja Raag ja vannamuudu 
kirotõduidõ nimmini nigu Jallajas, 
Hallap ja Lusbo. Artikli man omma 
levikukaardi.

Tammoja Kaisa artikli võtt kokko 
Põlva kihlkunna priinimmi eriperä. Tä om uurnu päämidselt Võro mõisan 
pantuid priinimmi. Artiklin kõnõldas, kuis nimmi panõk oll kõrraldõt, 
kiä oll Põlva opõtaja Johann Georg Schwartz, et Põlva nime omma peris 
sakõstõ saadu perekunnal varõmb olõman olnu talonimest.

Ernitsa Ennu artikli kõnõlõs Eesti juutõ perekunnanimmist inne II 
ilmasõta. Põhjalikun kirätüün om juttu Eesti juudi kogokunna peritolost, 
juudi perekunnanimmi moodustamisõ põhimõttist ja noidõ perekunna-
nimmi peritolu gruppõst.

Paikkala Sirkka soomõkeeline artikli om Ida-Soomõ perekunnanim-
mist ja näide tegünemisest. Ida-Soomõn om perekunna latsilõ edesiantav 
nimi hulga aastasatu vana, samal aol ku õdagupoolitsõn Soomõn märgiti 
inemisi talonimega viil 20. aastasaa alostusõni. Artiklin uuritas, mis juhtu 
nimega, ku inemise kolisiva üte traditsiooni alalt tõsõ pääle.

Kuzmini Denisi soomõkeeline artikli om karjalaisi perekunnanimmist: 
kuis nuu täämbädsel pääväl põhilidsõlt vinne vormin, a paigapäälse sisu-
ga nime omma saadu, ku vana keskmädselt omma edevanõmba nimest 
saadu perekunnanime Karjalan ja kuis karjalakeelitsit nimmi om ao joo-
sul vinnekeelitses mugandõt. 

Saarõ Evar

„Käokiräs“  
kand perimüst

Kogomikku „Käokiräs“ om 
saanu Vana-Võromaa üte 
kandi – Põlva kihlkunna ja 

ümbrekunna perimüs. Matõrjaal 
om peri päämidselt Eesti Kirän- 
düsmuusõumi Eesti Rahvaluulõ 
Arhiivist. Vana teksti omma pantu 
võro kiilde, ja tuu man om silmän 
peet kotusõpäälist kiilt. A kiä 
raamatut pruukva, võiva laulõ jul-
gõlõ uma kandi keele perrä kobis-
ta. Keerolidsõmba sõna ja ütlemise 
omma parõmbas arvosaamisõs ka 
eesti kiilde tõlgitu.

Kogomikku om saanu inne-
kõkkõ latsilõ mõtõld matõrjaal. 
Perimüs pakk näile imeliidsi või- 
maluisi ilmast parõmbalõ arvo 
saia. Siist löüd rütmiliidsi lugõ- 
miisi, laulõ, mänge, juttõ, vannu- 
sõnnu, mõistatuisi ja vanarahva tarkuisi, mõnõ tsirgulaulu perrä-
ütelüse ja loitsõ – ummamuudu nõiasõnnu, midä om pruugitu, et tõisi 
inemiisi ja ka luudusjõudõ mõota. Kõik seo kraam passis latsilõ ette- 
lugõmisõs, a laulda, lukõ ja mängi või muidoki ka üten latsiga.

Tigasõ Merike 
kogomigu kokkosäädjä

aolt, et latsi vanõmbidõ ni vanavanõm-
bidõ tunnõtusõn om võro kiil tõõnõ-
kõrd midägi säänest, miä passis 
kõnõlõmisõs õnnõ koton vai vanulõ 
inemisile. „Seo mõttõviis piät muu-
tuma – ku koolin om kiilt nätä 
sainu pääl ja kõgõ kuulda, sõs tuu 
ka joba avitas. Ja oppaja omma 
ülnü, et pruukva umma kiilt ka 
sõs, ku tunnus, et taa toetas opitüüd 
ka mõnõn muun ainõn.“ Keele om-
maki Piitre ja Jakobi koolin avvu seen. 
Koolijuht om suguvõsa-uurmisõ ja aolu-
uhuvi man tundnu, ku tarvilinõ om ka saksa 
keele mõistminõ. Nii saa Põlva Jakobi koolin oppi saksa kiilt                                          
1. klassist pääle ja edespiten om plaanin taad ka latsiaian opada. 

                          Allasõ Tiia

LIIGU, LIIGU,
LAULUKÕNÕ!

Üles astva: Lasva Miihikuur, naisikuur Mai Põlvast,
naisikuur Tempera Võrolt, segäkuur Hansa Tartost,
segäkuur Hilaro Võrolt, segäkuur Läte Kambjast,

segäkuur Kevadised Hetked Põlvast,
Võro Muusigakooli mudilaisikuur Ritsik.

6. novvembril kell 17
Põlva kultuurikeskusõn

Kuulutadas vällä vahtsidõ võrokeelitside koorilaulõ
konkursi preemiäsaaja ja kuulda saa

konkursi parõmbit laulõ.

Kontsõrt

Pilet 5 eurot, latsilõ massulda. umapido.ee
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Võro kiil võtt sõrmõ, käe ja süäme
Mu kokkoputminõ võro keelega oll edimält kül inämb johtumisõ 

asi, a perän sõrmõ läts ka käsi ja kõgõ otsa süä kah. Ma trehvsi 
Võromaalõ elämä nii puulkogõmalda. Katõsa suvvõ tagasi, ku viil 

Talinan elli, otsõmi üten sõproga määnestki maakotust, kon suvõl olla, ku 
mu kaasalõ halgaht miilde, et täl vanaimä sünnükodo Viselä külän sais 
jumala tühält. 

Suvi läts müüdä ja midä inämb sügüse poolõ, tuud inämb tundu, et olõ-
ki ei väega midägi, mink peräst Talinahe tagasi kolli. Tuu iist Võromaal oll 
küländ tuud, mink peräst siiä jäiä. Kõgõ inämb istus mullõ seo kandi ine-
miisi lahkõ ja vallalinõ olõk. Poodi man ja bussipiätüsen kõgõ teretedäs ja 
aetas paar sõnna juttu. Näütüses ku ma lätsi edimäne kõrd küläpoodist 
kardokit ostma, sõs saadi kõrraga arvo, et kae, liinainemise – tahtva poo-
dist kardokit saia. 

Naabri ja külärahvas kõnõli õks hindävaihõl kinän salakeelen. Kõgõst 
kül arvo es saa, a hää oll kullõlda, nigu olnu välämaal. Edimädsest suvõst 
jäivä ütest Võro pendsinijaamast miilde suur silt „Tan või pruuki võro 
kiilt!” ja tuu, kuis ma Magasiinin hindäle kaloskit valõ ja samal aol kuuli 
inemiisi hindä ümbre võro keeli arotaman, määne kaup ku pallo mass 
ja määnest värmi tuud kaupa saia om. Löüdse hinnäst mõtlõman, et seo 
kiil siin olõki ei õnnõ laulõ ja peritüisi jutussidõ kiil, a periselt inemise 
kõnõlõsõ seod egäpäivi.

Telekanalidõ Kidzone TV ja Kidzone+ päält saat kaia multikit „Thomas ja sõbra”, 
„Peppa-põrss” ja „Blinky Bill” ka võro keelen.

Võrukeelidse mängu Mõnistõ 
Talurahvamuusõumin 

Muusõumitunn Mõnistõ muusõumin. Rüütli Rauli foto

Võru keele nädäli seen tetäs muusõumin tegemistunnõ. Tunnil om 
kats esisugumast ossa. Edimäne puul tunnist om rahulik kündle-
valgõl jutukõnõlõminõ hingiao moodu perrä, tõnõ osa om maas-

tigumäng. 
Tahami avita võru kiilt alalõ hoita tuuga, et tedä kõnõlõmi ja oppami. 

Jutustamisõs valiti vällä lugu, minka kirjapandja om sündünü Võrumaal 
Rõugõ vallan Sännän. Tuu jutt om „Kaarnakivi“ Jaigi Juhani samanime-
lidsest raamatust. Päätegeläsest Mesimoka Taavetist om saanu esitett 
pupp, kiä kõnõlõs jutustaja suu läbi. Ütelisi saias tutvas vannu asjuga, miä 
jutun ette tulõva ja midä muusõumin hoiõtas. Viil saias tutvas Eesti rah-
vuseläjäga.

Mõnistõ Talurahvamuusõum om Eesti kõgõ vanõmb vabaõhu-
muusõum, nii et tõsõ jao umast tunnist olõmi vällän. Sügüse värvi omma 
luudusõst tagasi tõmmanu, valitsõsõ pruuni ja halli tooni. A muusõumi 
maa om ehit mitmidõ värmiliidsi paprõkõisiga. Noidõ pääl omma kirän 
küsümise võru keele miildetulõtamisõs ja opmisõs. Mäng passis egän 
vannusõn latsilõ. Noorõmba liigusõ üten iistvidäjidega ja suurõmba latsõ 
paarin vai ütsindä. Tulõ korjada õigit vastussit vai punktõ ja kõgõ parõm-
ba mängjä saava perän kitetüs. Tunni lõpun om kõrdaminõ, et tiidmise 
saanu kimmämbäs.

Mõnistõ Talurahvamuusõum om Võrumaal Rõugõ vallan Kuudsi külän. 
Võrukeelidse tunni kinnipandmisõs pallõsi kiruta airi.ryytli@wi.ee vai 
kõlista telefoni pääle 5804 6692. Võrukeeline mäng jääs kõigi küläliisi 
jaos muusõumi muru pääl vallalõ terves märtekuus. 

Rüütli Airi

Lugulaulu sünd. Kuusingu Toomasõ 
graafi ka raamadu „Kalõvipoig“ jaos

Kreutzwaldi muusõumin 
loetas „Kalõvipoiga“

2. novvembril kell 15 loetas 
muusõumin ütitselt vahtsõt 
võrokiilset „Kalõvipoiga“. Õga 
osavõtja om nii kullõja ku ka 
lugõja. Lugõmisõlõ tulõva „Soo-
vitusõs“, „Sissejuhatusõs“ ja 
„Edimäne lugu“. Oppajilõ ja 
kõigilõ huviliidsilõ jaetas vällä 
päätükü, midä saa koolin latsi 
vai tüükaaslaisi seldsin lukõ.

Viimäne 20. lugu loetas ette 
jälki muusõumin Kreutzwaldi 
mälestüspääväl 14. detsembril 
kell 14.

Kannõld om lubanu mängmä 
tulla Tuule Kann.

Kõik lugõja omma oodõdu!

Opminõ ja mängmine Karilatsi Vabaõhumuusõumin

Karilatsi miis Seeba Arvi tulõt miilde ja kõnõl muusõumirahvalõ, et 
ku tä 1953. aastal Karilatsi algkoolin opsõ ja nä sõpruga ummivaihõl 
õks kodotsõn võro keelen kõnõliva, sõs ütskõrd jäi tuu ka oppajalõ 

kõrva. Sääne asi es saa jäiä nuhtlõmalda. Oppaja andsõ poisilõ vihu, et tuu 
kirotasi terve leheküle eestikiilsit lausit ümbre. Latsõst tull jo vällä juuri 
timä kodonõ kiil.

Nügädsel aol olõ-i vaia pellädä uman keelen kõnõlõmist. Tulõ 
muusõummi kaema Karilatsi koolimaia ja saat teedä, kuis paigapäälidse 
latsõ umal aol koolin kävevä. Kiä taht, tuu saa Karilatsi koolimajan umma 
nutti proomilõ panda, mõistatuisi mõista, lukõ ni kirota – kõkkõ tuud iks 
võro keeli. A ega koolin õnnõ es opita, mängiti õks kah. Võro keele nädälil 
saa Karilatsi Vabaõhumuusõumin mängi võrokiilset maastigumängo – 
tsihiotsmismängo. Mängo jaos piät rõiva ni kängidse olõma ilma perrä, tulõ 
olla valmis tsihtpunktõ otsmisõs muusõumi viiehektärilidse maa päält. 
Mäng tege tutvambas nii võro keele ku ka muusõumi välläpanõkiga.

Võro keele nädäli tegemiisist saa Karilatsi muusõumin ossa võtta 
muusõumipilediga. Teedüsse manoküsümises omma telefoni 797 0310 
ja 5801 8601.

Pensa Margit ja Veski MarisVanaaolinõ koolitunn Karilatsi muusõumin.

Võro keele nädäli puhul om hää aig miilde tulõta luulõtaja Weitzen-
bergi Juhani (1838–1877) võrokeelist kirävaihtust uma esä 
Weitzenbergi Gustaviga (1812–1898). Weitzenbergi Juhan om 

näütüses „Laksi Tõnisõ“, „Vana opmani nutulaulu“ jt luulõtuisi autor. 
Juhani kirju esäle hoitas Eesti Kirändüsmuusõumi kogon, a mõnõ naist 
kirjust omma nätä ka Vana-Võromaa Kultuurikua (Katariina 11, Võro) 
muusõumin võro keele aoluu välläpanõkin.  

Lukõ ja imehtellä saa harit mehe 19. aastasaa lõpun kirjapantut ilo-
sat võro kiilt. Juhan om sündünü Kanõpi kihlkunnan Erästveren. Pääle 
Kanepi kihlkunnakooli ja Tarto kreisikooli lõpõtamist vei elo tä kotost 
kavvõdahe: edimält Tormahe, kon tä oll köstri Jakobsoni Adami man 
kodooppajas, pääle tuud Alatskivilõ mõisa- ja vallakirotajas ja peräotsan 
Narva, kon tä oll kassapidäjä ja osanik puidu�irman Zinovjev & Co. Uma 
Erästvere kodorahvaga oll Juhanil kõva kirävaihtus. Kirju loeti üten kõgõ 
Erästvere külä rahvaga.  

150 aastat tagasi om Juhan saatnu kodotsilõ kireldüse umast ron-
giga sõitmisõst 1871. aastal: „Kül oll raudtee pääl illos sõit. Tõld om nii 
korge, et sääl ilusast saista wõit ehk pingi pääl istu niikui esi tahat. 48 
inemisel om tõllan ruumi. Pühäpääwä õdakpoole oll paljo inemiisi tan-
nomiide pääl ehk mõtsan tee weeren wahtman, kui massin wilistädan, 9 
tõllaga edesi tormas. Mis noo inemise hindä keskel kül kõneli? Wast ütli:
„Kül om weli täk!“ Hobese, kes tee weeren johtu oleman, pühe noorskaten 
pakku.“

Otsa Mirja

Juhani kiri esäle.

Võro kiil 150 aastat 
vanun kirjun

Ku elo sai Võromaal sisse säetüs, sõs oll suur tahtminõ seod uma nuka 
kiilt ka esi kõnõlõma oppi. A tull vällä, et võro keele kursuisi olõki es nii 
kerge löüdä. Ma sõs kirodi projekti Eesti Rahvakultuuri Keskusõlõ, sai raha 
ja esi panni kokko pundi noist, kiä tahtsõ võro kiilt tundma oppi. Sai asi är 
alostõdus ja põhi alla pantus. Edesi haari kinni egäst johussõst, miä lasksõ 

mul umalõ võro keelele midägi mano oppi. Õnnõs noid võimaluisi tull õks 
kah. Stedingu kohvitarõn peeti mõnõ võrokeelidse kirändüse lugõmisõ 
õdagu. Sääl kõik osalisõ sai raamatust jupikõisi kõva helüga ette lukõ. Nigu 
opisi edimädsen klassin lugõma; a tüütäs väega häste ka täüskasunust 
pääst vahtsõ keele opmisõ man. 

Ummi latsiga ma kullõ võrokeelitsit laulõ, tõõnõkõrd kaemi ütenkuun 
Youtube’ist Jäno-Jussi multikit, Umma Lehte ka loe. Vanavanõmbidõ man 
omma latsõ saanu „Peppa-põrst“ kaia võro keelen ja tuust oll kül väega hää 
miil. Meil om koton hindäl raamat „Suur tütrik ja Pirhonen“. Illos uhkõ raa-
mat, latsilõ miildü. Muido olõmi raamadukogost lainanu ja lugõnu. Vai noh, 
ma loe näile ette, nä õks algklassi- ni latsiaialatsõ ja võro keelen lukõ om 
näil viil rassõ. A hindäl om hää miil noid ette lukõ, nii ma opi esi kah. Aig-
aolt ma iks proomi sotsiaalmeediän mõnõ asja võro keeli kirota ja minevä 
süküs võro keele nädäli aigo ma härgüdi tüüseldsiliisi, et nä ka umist nädäli 
tegemiisist kirotanu Võrumaa Teataja lehte uman keelen. Õnnistu kül.

Ku ma võro keelen kõnõlõmist alosti, sõs aiõ minno kõgõ inämb 
segähüste numbri „kats“ ja „katõsa“: näemi sõs päält katsat, taa mass 
katõsa eurot, tuu oll tuhandõl katsalsaal aastagal – edeotsa pidit õks väe-
ga tähele pandma, et arvo saia, kummast numbrist jutt käü.

Võrokõisi salakeele lumm om siin eletüisi aastidõga õks suurõmbas 
lännü, nii et ma taha seod kiilt esi parõmbahe mõista ja üteliisi tukõ kõiki 
noid ettevõtmiisi, miä avitasõ võro keelel siin Võromaal nättäväl olla ja 
püsümä jäiä.                                                                                           

Volmani Katrin
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Võro keele nädäli 
erilehe pandsõ kokko

Võro kiilt 
avitas hoita 

Lõunõ-Eesti Postimiis

„ 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 tegemist kõrraldas Võro Instituut. 
Sainakallõndrit saa osta ja telli Võro Instituudin 

(Tarto tn 48, Võro) vai e-poodin Uma Puut. 
Näüdüse ja täpsä teedüs omma üllen e-poodin: umapuut.ee.

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, e-post: annika.teppo@wi.ee
Merike Tigas, e-post: merike.tigas@wi.ee

Osta võro- ja
eestikeeline sainakallõndri 

2022. aastagas!


