
SETUKAISTEN	  YSTÄVÄT-‐YHDISTYS	  

JÄSENTIEDOTE	  3/1996	   4.9.1996	  
	  

Setumaa	  ja	  setukaiset	  -‐luentosarja	  
	  
Mariankatu	  11	  A,	  luentosali	  5,	  klo	  18	  -‐	  20	  
	  
Tuglas-‐seura,	  Setukaisten	  ystävät	  -‐yhdistys	  ja	  Helsingin	  yliopisto	  järjestävät	  yhdessä	  
luentosarjan	  Setumaasta	  ja	  setukaisista.	  Luennoitsijoina	  eri	  alojen	  parhaat	  asiantuntijat	  
Virosta.	  
	  

Paul	  Hagu10.9.	  dosentti	  Paul	  Hagu	  (Tarton	  yliopisto):	  Johdanto;	  
Setukaisten	  kansankalenteri	  
	  
17.9.	  tutkija	  Udo	  Kolk	  (Tarton	  yliopisto):	  Setukaisten	  myyttiset	  laulut	  
	  
24.9.	  tutkija	  Veera	  Pino	  (Viron	  kirjallisuusmuseo):	  Anna	  Vabarna	  ja	  muut	  setukaisten	  suuret	  
runonlaulajat	  
	  
1.10.	  videofilmejä	  Setumaasta	  ja	  setukaisista	  
	  
8.10.	  lehtori	  Karl	  Pajusalu	  (Tarton	  yliopisto):	  Millaista	  kieltä	  puhuvat	  setukaiset	  ?	  
	  
15.10.	  tutkija	  Õie	  Sarv	  (Viron	  kielen	  instituutti):	  Setukaisten	  hääperinne	  
	  
22.10.	  tutkija	  Vaike	  Sarv	  (Viron	  kielen	  instituutti):	  Setukaisten	  itkut	  
	  
29.10.	  isä	  Rafael:	  Setukaisten	  ortodoksisuus	  ja	  kirkollinen	  elämä	  Setumaalla	  
	  
5.11.	  arkeologi	  Heiki	  Valk	  (Tarton	  yliopisto):	  Setumaan	  varhaishistoria;	  Setukaisten	  tämän	  
päivän	  uskomuksista	  
	  
12.11.	  tutkija	  Mare	  Piho	  (Viron	  kansallismuseo):	  Setukaisten	  puku	  ja	  korut	  
	  
19.11.	  tutkija	  Mare	  Piho	  (Viron	  kansallismuseo):	  Siperian	  setukaiset	  
	  
26.11.	  puheenjohtaja	  Aare	  Hõrn	  (Setu-‐seura):	  Setukaisten	  tilanne	  nyt	  



	  
3.12.	  dosentti	  Paul	  Hagu	  (Tarton	  yliopisto):	  Setukaisten	  kertomusperinne	  
	  
HUOM	  !	  tarkoitus	  on	  käyttää	  samoja	  luennoitsijoita	  esiintymässä	  myös	  muilla	  paikkakunnilla.	  
Jos	  itse	  olet	  kiinnostunut	  tai	  tiedät	  kotipaikkakunnallasi	  jonkun,	  jonka	  olisi	  kiinnostunut	  
järjestämään	  luentotilaisuuden	  Setumaasta	  tai	  setukaisista,	  ota	  yhteyttä	  yhdistyksen	  
sihteeriin	  Tapio	  Mäkeläiseen	  työpuh.	  (09)	  669	  617.	  
	  

Taidenäyttely	  
	  
16.	  -‐	  28.9.	  Taitelijapariskunta	  Luule	  ja	  Nikolai	  Kormasovin	  setukais-‐aiheinen	  taidenäyttely	  
Siilinjärven	  pääkirjastossa,	  Kasurilantie	  7.	  Avoinna	  ma-‐pe	  klo	  10.00	  -‐	  19.00,	  la	  10.00	  -‐	  15.00.	  
	  

Myynnissä	  
	  
Tuglas-‐seuran	  toimistossa	  tai	  postitse	  Setukaisten	  Ystävien	  kautta	  

Kasetit	  
	  
Veera	  Pähnapuu:	  Setukeste	  rahvalaule.	  Koonnut	  Vaike	  Sarv.	  Forte.	  40	  mk.	  
Hallõ	  Setomaad.	  Koonnut	  Kuldar	  Sink.	  Forte.	  30	  mk.	  
Setusongs.	  Mipumusic.	  60	  mk.	  
Rohiline	  ruunakõnõ	  ("vihreä	  pikku	  ruuna")	  -‐kasetilla	  on	  noin	  tunti	  võrun-‐setun	  (eteläviron)	  
kielistä	  runoutta.	  Võrun	  Instituutti.	  30	  mk	  

CD-‐levy	  
	  
Setusongs.	  Mipumusic.	  90	  mk.	  

Kirjat	  
	  
Paul	  Hagu	  &	  Seppo	  Suhonen	  (toim.):	  Peko.	  Setukaiseepos.	  60	  mk.	  
Tuija	  Saarinen	  &	  Seppo	  Suhonen	  (toim.):	  Koltat,	  karjalaiset	  ja	  setukaiset.	  Pienet	  kansat	  
maailmojen	  rajoilla.	  60	  mk.	  
Vaike	  Sarv:	  Veera	  Pähnapuu	  -‐	  Setukeste	  rahvalaule	  /	  Setukaisten	  kansanlauluja.	  40	  mk.	  
Setomaa.	  Setumaata	  esittelevä	  kuvateos,	  96	  sivua,	  yli	  130	  värikuvaa.	  Teksti	  Õie	  Sarv.	  
Valokuvat	  Kalju	  Kuusik	  ja	  Ain	  Sarv.	  100	  mk.	  (HUOM	  !	  raha	  menee	  kokonaan	  Setumaan	  
kuntainliitolle.)	  

Uusi	  kirja	  
	  
Palve,	  Vanapatt	  ja	  pihlakas.	  Vanavaravedaja	  4.	  Tartto	  1996.	  Tarton	  yliopiston	  opiskelijoiden	  
kesän	  1994	  Setumaan	  tutkimusmatkan	  tulosten	  esittely.	  
	  

Videolaitekeräys	  jatkuu	  
	  
Jokaisella	  yhdistyksemme	  jäsenellä	  on	  mahdollisuus	  osallistua	  vapaaehtoiseen	  keräykseen,	  
jonka	  tarkoituksena	  on	  hankkia	  videokamera,	  -‐nauhuri,	  muut	  videointiin	  ja	  videoiden	  



kopiointiin	  tarvittavat	  laitteet	  Setumaan	  kuntainliitolle.	  Tarkoituksena	  on	  tallentaa	  jatkossa	  
videofilmille	  kaikki	  Setumaan	  keskeiset	  tapahtumat,	  laulujuhlat,	  konsertit,	  kirmakset,	  
kirkkopyhät	  ja	  kalmistojuhlat.	  
	  
Setukaisten	  ystävät	  -‐yhdistys	  luovutti	  elokuisen	  Setumaan	  matkan	  aikana	  keräyksestä	  ja	  
Setomaa-‐kuvakirjan	  myynnistä	  saadut	  rahat	  Meremäen	  kunnanvaltuuston	  puheenjohtajalle	  
Aare	  Hõrnille.	  Rahaa	  oli	  kertynyt	  kaikkiaan	  3	  400	  mk.	  Keräys	  jatkuu	  vielä	  vuoden	  loppuun,	  
osallistu	  Sinäkin.	  Tili:	  Merita	  208418-‐36496.	  
	  
Setukaisten	  ystävät	  -‐yhdistys	  (sihteeri	  Tapio	  Mäkeläinen)	  c/o	  Tuglas-‐seura	  
Mariankatu	  8	  B	  
00170	  HELSINKI	  
puh.	  (09)	  669	  617	  
fax	  (09)	  669	  615	  Internet-‐sähköposti:	  tapanip@pcuf.fi	  (taloudenhoitaja	  Tapani	  Pitkänen)	  
Yhdistyksen	  WWW-‐sivut	  internetissä:	  http://www.pcuf.fi/~tapanip/setukaiset.html	  
	  
Johtokunnan	  puheenjohtaja	  on	  professori	  Seppo	  Suhonen	  Helsingin	  yliopistosta	  ja	  
varapuheenjohtaja	  dosentti	  Osmo	  Pekonen	  Jyväskylän	  yliopistosta.	  Muut	  johtokunnan	  jäsenet	  
ovat:	  Sirje	  Liemola	  Helsingistä,	  Tapio	  Mustonen	  Joensuusta,	  Tapio	  Mäkeläinen	  (sihteeri)	  
Helsingistä,	  Seppo	  Pekonen	  Espoosta,	  Tapani	  Pitkänen	  (taloudenhoitaja)	  Helsingistä,	  Irmeli	  
Pääkkönen	  Oulusta	  ja	  Tuija	  Saarinen	  Kuopiosta.	  
	  
Yhdistyksen	  jäsenmaksu	  v.	  1996	  on	  80	  mk,	  opiskelijoilta	  40	  mk	  ja	  yhteisöiltä	  500	  mk.	  Tili:	  
208418-‐36496.	  
	  


