Setukaisten ystävät ry:n jäsenkirje toukokuu
2015
Vuosikokous
Setukaisten ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
19.4. Helsingissä Viro-keskuksen tiloissa. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valitiin Tapio Mäkeläinen ja muiksi hallituksen
jäseniksi Anna-Liisa Esala, Vesa Hytönen, Heikki Laitinen, Osmo
Pekonen ja Tapani Pitkänen sekä uusina Hannu Oittinen ja Liisa
Remes.
Jäsenmaksut päätettiin säilyttää entisinä eli 15 €, opiskelijilta
7,5 € ja yhteisöjäseniltä 100 €. Tämän jäsenkirjeen lopusta
löydät kaavakkeen jäsenmaksun maksamiseksi.

Obinitsan merkityksestä
Suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupungin vuosi on alkanut
vilkkaasti. Tammikuun talsipyhien eli settojen joulun aikaan
kunnioitti kulttuuripääkaupungin avajaisia Viron presidentti
Toomas Hendrik Ilves. Hänen ohjelmaansa kuului käynti
kaupunginjohtaja Evar Riitsaaren ateljee-galleriassa, lounas
Seto seltsimajassa sekä perusteellinen tutustuminen
uudehkoon kyläkeskukseen, missä myös avajaiset vietettiin
lukuisten tervehdysten, laulun, tanssin, hiukopalojen ja
kyytipoikien merkeissä.
Obinitsassa on sittemmin ehditty viettää Kalevalan päivää
ruotimalla suomensukuisia eepoksia, samoin on esitelty useita
uusia Setomaahan liittyviä julkaisuja, kuten käsityökirjoja, niin
paikan päällä kuin Tartossa. Suhteita on luotu Tallinnassa ja
Helsingissä. Kulttuuritarjontaa seurataan jatkuvasti netissä
setoksi, viroksi, venäjäksi, englanniksi ja suomeksi osoitteessa
www.obinitsa.net. Tilaisuuksista on tekstin lisäksi esillä
valokuvia ja videotallenteita.
Kolmen hengen tutkimusmatkakuntamme palasi

eespospäivästä 1. maaliskuuta Setomaan kylävyön kautta.
Reittimme kulki Obinitsasta Võmmorskin kautta Koidulan
pompöösille rautatieasemalle ja rajalle, sieltä Saatsen museolle
ja kirkolle, Saatsen saappaan kautta Värskaan, Mikitamäelle,
Võõpsuun, Lüübnitsaan ja Räpinaan. Kokemukseksi tuli, että
Setomaan tuoreimmasta turistihoukutuksesta jäi yhä paljon
näkemättä. Niinpä johonkin seuraavaan reissuun pitää
sisällyttää ainakin Setomaan ainoa vanhauskoisten kylä Beresje
sekä muutama tsasouna, jotka ovat sitä kiehtovampia mitä
useamman niitä on nähnyt.
Kulttuuripääkaupungin kevään kohokohta on pääsiäinen
kaikkialla Setomaalla. Kesän huipuiksi muodostunevat kesäheinäkuussa etnofuturistiset seminaarit sekä yhteistyössä
Tarton Vanemuine-teatterin kanssa järjestettävä
kesäteatteriesitykset, nämä kaikki Obinitsassa. Vahvan
markkinahumun värittämää perinteistä Setomaan
kuningaskunnan päivää kilpailuineen ja sotilasparaateineen
vietetään 2. elokuuta. Kesällä ja syksymmällä kokoonnutaan
vieä esimerkiksi elokuvien, Seto Folkin, Ostrova Festivalin,
Lüübnitsan kala- ja sipulimarkkinoiden sekä heimoviikkojen
tiimoilta, ennen kuin kulttuuripääkaupunkiutta symboloiva
puinen lintupatsas Tsirk luovutetaan seuraavalle vallanpitäjälle.
Opiskelijoiden aloitteesta valittu ensimmäinen suomensukuinen
kulttuuripääkaupunki Staryje Bygin kylä Udmurtiassa ei
käsittääkseni yltänut tiedotuksessaan sellaiseen tasoon, että
tapahtumia olisi selostettu riittävästi edes Venäjällä, jos
sielläkään. Obinitsa on jo nyt korjannut tämän puutteen. Se
pystyy esittelemään rikasta settokulttuuria monipuolisesti ja
jättämään kaikesta selvän jäljen nettiin, sosiaaliseen mediaan
sekä julkaisuihin. Sitäkin tärkeämpää on, että Setomaa aidosti
omaleimaisena ja elävänä kulttuuriympäristönä saa näkyvyyttä
Virossa, naapurivaltioissa ja mahdollisesti Euroopassa
laajemminkin. Setomaan erityisyyttä ei nimittäin voi vieläkään
täysin ahtaa nykyaikaisen silomatkailun sievistelevään
kaavaan, vaan se on hämmästyttävästi säilyttänyt elävän
perinteen ja tietyn vanhakantaisuuden, joka nykymaailmassa

on käynyt harvinaiseksi ja kiehtoo juuri aitoudellaan.
Hannu Oittinen

Settotalon avajaiset Viron ulkomuseossa
Tallinnassa lauantaina 23.5.
Lauantaina 23.5. on Talinnassa Viron ulkomuseossa pitkään
odotetut juhlat. Ulkomuseossa Rocca al Maren
kaupunginosassa avataan yleisölle kaksi uutta kohdetta, joiden
valmistumista on odotettu vuosikymmeniä. Molemmat ovat
vanhojen rakennusten kopioita: Setomaan talo eli Lõkovan
kylän Vanatalo ja peipsinrannan vanhauskoisten kohde eli
Petšoni talu. Viralliset avajaiset alkavat klo 14.00. Avajaispäivän
ohjelmassa on näyttelyitä, luentoja, opastuksia kumpaankin
taloon, settotanssien työpaja sekä kolme konserttia.
Settokuorot esiintyvät klo 14.40, vanhauskoisten musiikkia
esittävä hieno Suprjadki-ryhmä klo 15.30 ja loistava Zetodyhtye klo 17 alkaen. Tarjolla on myös Setomaan ruokia.
Avajaispäivän ohjelma:
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/setu-talu-japeipsivene-maja-avamispidu/610
Setukaisten ystävät ry:n jäsenet ja muut Setomaan ystävät on
kutsuttu avajaisjuhliin. Jokainen järjestää oman matkansa itse,
mutta toivottavasti meitä suomalaisia Setomaan ystäviä on
avajaisissa suurin joukoin.
Museo on avoinna klo 10–20 ja helpoiten sinne pääsee Tallinnan
keskustasta yleisillä kulkuneuvoilla. Bussit 21 ja 21 B lähtevät
päärautatieaseman eli Balti jaaman vierestä ja niillä pääsee
suoran museon portin luokse. Johdinautoilla 6 ja 7 pääsee Virukeskuksesta eläintarhan pysäkille (Zoo), mistä on 15 minuutin
kävelymatka museoon.
Lisätietoja: Tapio Mäkeläinen, tapio@tilbil.fi

Kulttuurimatka Setomaalle 18.–22.8.
ti 18.8.
13.30–15.30 laivamatka Tallinkilla Helsinki–Tallinna
15.40 lähtö omalla bussilla Tallinnasta Värskaan
19.30 Saavutaan Värskaan, majoittuminen
20.00 iltapala hotellissa

ke 19.8.
aamiainen hotellissa
Paasapäiv Obinitsassa: jumalanpalvelus, ristisaatto,
muistoateriat haudoilla, perinnelounas, museo, galleria,
tsasouna, muistomerkit, kylä, Obinitsan kirmas eli
praasniekka
20.00 iltapala hotellissa
to 20.8.
aamiainen hotellissa
Värskan alueen päivä: kirkko, hautausmaa, ulkomuseo,
perinnelounas ulkomuseon ravintolassa, Värskanlahti,
uimatauko; Podmotsan kylä, hautausmaa ja tsasouna;
Saatsen kylä, kirkot, hautausmaa ja museo; Tobrovan
tsasouna, Lepän kylän kirmas eli praasniekka
20.00 iltapala hotellissa
pe 21.8.
aamiainen hotellissa
Treskin tsasouna, Piusan hiekkakiviluolat, galleria ja
kahvitauko (omalla rahalla), Uusvadan tsasouna,
Meremäen kylä, Meremäen mäki, perinnelounas (Setomaa
turismitalo), Miiksen kirkko, hautausmaa ja Jaanikivi,

Vastseliinan linnoitus
20.00 iltapala hotellissa
la 22.8.
aamiainen hotellissa
Lüübnitsan sipuli- ja kalamarkkinat:
markkinat, musiikki- ja muuta ohjelmaa, ruokaa ja juomaa,
lounastauko omalla rahalla
20.30–22.30 laivamatka Tallinkilla Tallinna–Helsinki
Matkajohtaja Setukaisten ystävät ry:n puheenjohtaja
Setomaan kuningaskunnan kunniakonsuli Tapio
Mäkeläinen
Hinta: 425 € / H2 tai 505 € / H1
Ilmoittautumiset: tapio@tilbil.fi
Setukaisten ystävät ry
Puheenjohtaja Tapio Mäkeläinen
Haapaniemenkatu 16 C 315, 00530 Helsinki
040 593 5633
tapio@tilbil.fi

