Setukaisten ystävät ry:n jäsenkirje syksy 2021
Jane Vabarna – Uusi Setomaan kuningaskunnan ylin käskynhaltija
Elokuun ensimmäisenä lauantaina 7.8. valittiin 28. kerta järjestetyillä Setomaan
kuningaskunnan juhlilla Lobotkan kylässä vuodeksi 2021–2022 (elokuusta elokuuhun)
Setomaan kuningaskunnan ylimmäksi käskynhaltijaksi (setoksi: ülembsootska), Pekon
sijaiseksi maan päällä, 1980 syntynyt Jane Varbarna Värskasta. Ensimmäisen kerran Jane
Vabarna toimi ylimpänä käskynhaltijana 2015–2016 eli valinta oli nyt toinen.
Jane Vabarna tunnetaan aktiivisena setovaikuttajana ja -toimijana. 41-vuotias Jane on
ammatiltaan Värskan kulttuurikeskuksen johtaja, kulttuurikeskus on ollut hänen
työpaikkansa jo 18 vuoden ajan. Jane laulaa Verska naistekoor -kuorossa, tanssii
kansantansseja Lustiline-ryhmässä ja toimii aktiivisesti Setomaan käsityöyhdistyksissä.
Korkekoulusivistyksen hän hankki Tartossa Viron maatalousyliopistossa (Eesti
Maaülikool). Jane on opiskellut myös käsityönopettajaksi ja täydentänyt vielä
käsityöopintojaan Räpinan ammattiopistossa.
Jane asuu yhdessä miehensä ja kolmen tyttärensä kanssa Setomaalla Saaboldan kylässä
Hinglan talossa. Janen pikkuveli on kuuluisa muusikko Jalmar Vabarna ja kummankin
esiäiti oli legendaarinen setojen lauluemo Anne Vabarna.

TM: Minkälainen työnjako on Setomaan kunnan ja Setomaan kuningaskunnan välillä?
JV: Setomaan kunnalla on oma fyysinen alueensa ja omat kaikille kunnille kuuluvat
tehtävänsä ja velvollisuutensa, joita kunnan siis kuuluukin hoitaa. Setomaan
kuningaskunnan päivä kokoaa kerran vuodessa yhteen hyvin suuren joukon setoja sekä

Setomaan kunnasta että muualta Virosta, ulkomailtakin. Suurin osa setoista asuu
nykyisen Setomaan kunnan ulkopuolella. Kuningaskunnan päivä on setokulttuurin
voimannäytös kaikille ja kaikkialta tulleille setoille ja Setomaan ystäville. Ja sen merkitys
on vain kasvanut vuosien myötä. Se on yhä tarpeellisempi ja tarpeellisempi! On paljon
ihmisiä, jotka vasta nyt muuttuneessa ajassa, muuttuneessa maailmassa ovat löytäneet
tai haluavat löytää omat setojuurensa, oman identiteettinsä. Minullekin on viime vuosien
aikana soittanut tai muuten ottanut yhteyttä useita ihmisiä, omia sukulaisiakin, jotka vasta
nyt uskaltavat, rohkenevat, kun olen tai olin edellisellä kerralla ylin käskynhaltija ja
haluavat esimerkiksi puhua seton kieltä, jota eivät ehkä vuosikymmeniin ole puhuneet.
Ihmiset haluavat oppia tuntemaan omia juuriaan, haluavat kuulua tiettyyn kansanryhmään.
TM: Entä lapset? Seton kielen, setokulttuurin opettaminen heille?
JV: Tästä syksystä alkaen on Värskan kylässä toiminut setonkielinen päiväkotiryhmä.
Aloite tällaisen ryhmän perustamiseen tuli perheiltä, aktiivisilta pikkulasten äideiltä. Tällä
hetkellä ryhmässä on 10 lasta. Setomaan kunnan johto on luvannut, että kun nykyiset
päiväkotilapset tulevat kouluikään, niin koulussakin jatkuu heille sekä seton kielen että
setokulttuurin opetus. Ja sellaisetkin lapset, jotka eivät (vielä) ole setonkielisessä
päiväkotiryhmässä, ovat alkaneet puhua yhä enemmän setoa, esimerkiksi muiden lasten
kanssa.
TM: Entä uskonnon opetus, ortodoksisuus?
JV: Kyllä ortodoksinen usko ja siihen liittyvät tavat, juhlapäivät jne. ovat tärkeä osa setojen
identiteettiä, riippumatta siitä oletko uskovainen vai et. Vanhan ortodoksisen
kirkkokalenterin mukaisina suurina kirkollisina juhlapäivinä – esim. jüripäiv, päätnitsapäiv
ja paasapäiv – kokoontuvat perheet, sukulaiset ympäri Viroa ja maailmaa yhteen
Setomaalle juhlimaan. Silloin ihmiset tuntevat vahvasti kuuluvansa yhteen sukuun, tiettyyn
kotiseutuun. Osa ei ehkä osallistu jumalanpalveluksiin kirkoissa, mutta suvun vainajien
kunnioittamiseen kalmistojen muistoaterioilla kaikki haluavat osallistua.
TM: Seto kongress on ovella [nyt jo ohi], mitä odotat kongressilta?
JV: Juhlakongressi, 100 vuotta ensimmäisestä kongressista ja 100 vuotta siitä, kun esim.
Vabarna-sukunimi otettiin käyttöön! Tärkeitä teemoja kongressissa ovat: Setomaan
säilyminen/kestäminen, kieli ja kulttuuri, kulttuuriohjelma, yhteistyö yli Viron ja Venäjän
välisen rajalinjan. Ja tietenkin lapset!
Haastattelu Jane Varbarnan kanssa jäi kesken, sillä ulkomuseon tilaisuuteen saapui Viron
pääministeri Kaja Kallas, jota Setomaan kuningaskunnan ylin käskynhaltija tietenkin riensi
tervehtimään. Sovimme jatkavamme jutustelua joskus myöhemmin.
Tapio Mäkeläinen

Paul Hagu 75-vuotta!
2. lokakuuta täytti Tartossa 75 vuotta tunnettu setovaikuttaja, -aktivisti ja tutkija Paul
Hagu.
Setukaisten ystävät ry ja kaikki suomalaiset Setomaan ja setojen ystävät toivottavat
Paulille hyvää juhlavuotta ja terveyttä!

Foto: Harri A. Sundell

2.10. oli setojen Mihklipäiv ja Peipsiveere sipuli- ja kalapäivä Viron
ulkomuseossa
Lokakuun 2. vietettiin perinteisen markkinatapahtuman yhteydessä myös Seto
mihklipäivää (Mikkelinpäivää). Mihklipäivää on aikaisemmin Itä- ja Kaakkois-Virossa
juhlittu kahtena tai kolmenakin päivänä: 12. lokakuuta on maamihklipäev ja 14.10.
venäläisten mihklipäev.
Samoin kuin Suomessakin oli tapana, niin Virossakin Mikkelinpäivää vietettiin satokauden
lopussa ja siihen liittyi monia tapoja sekä uskomuksia. Setot varmistivat karjan
hyvinvoinnin ja seuraavan vuoden sadon myös pitämällä jumalanpalveluksia. Ja kuten
Viron ulkomuseossakin, juhla päättyi lauluun, tanssiin ja musiikkiin. Juhlallisuudet
museossa alkoivat hartaustilaisuudella Seto-talon viereisen pienen pylvästsasounan
luona.

Tapahtumapaikka oli Viron ulkomuseon Seto- ja Peipsivene-talojen luona. Setojen
Mikkelinpäivää on ulkomuseossa Rocca al Maressa vietetty jo monia monia vuosia, mutta
viime vuosina on juhlittu yhdessä ”naapuritalon” vanhauskoisten kanssa.

Seto Kongress
13. Seto Kongress järjestettiin Värskassa 9. lokakuuta. Ja kun setojen kongressi
järjestettiin tasan 100 vuotta aikaisemmin Petserin kaupungissa, niin kyseessä oli
juhlakongressi.
Varsinaisten kongressien välissä setojen asioita hoitavaan kongressien ns. vanhempain
neuvostoon valittiin Värskassa: Aare Hõrn, Aarne Leima, Vello Saar, Raivo Ristimäe, Maria
Grünberg, Andreas Kalkun, Marika Ahven, Arvi Matvei, Rein Järvelill, Jane Vabarna, Raul
Kudre, Margus Timmo ja Elvi Nassar. Vanhempainneuvoston puheenjohtajaksi eli
päävanhemmaksi valittiin Vello Saar. Vello Saar (s. 1958) on yrittäjä, mm. Värskan
sanatorion johtaja ja yksi sen omistajista. Saar on toiminut pitkään myös
kunnallispolitiikassa.
Seton Kongressin työhön voi tutustua täällä: www.youtube.com/watch?v=fL_xReMdrOU

100 vuotta setojen sukunimiä
Virolaiset ottivat käyttöön sukunimet 1800-luvun alkupuolella eli 1826 Liivinmaalla (EteläVirossa) ja 1835 Vironmaalla (Pohjois-Virossa). Setojen asuinalueet liitettiin virallisesti
muun Viron yhteyteen vasta Tarton rauhansopimuksella 1920, mutta käytössä oli silloin
vielä vanha venäläistyyppinen nimikäytäntö eli etunimi + isännimi. 15.4.1921 Viron

parlamentti eli riigikogu hyväksyi uuden nimilain, mutta vasta 19.9.–29.12.1921 saivat
setot virallisesti omat kauniit sukunimensä. Yhteensä 50 234 henkilöä otti käyttöön 8654
eri sukunimeä. Sukunimien ”saaminen” alkoi siis samaan aikaan kun Petserissä
järjestettiin ensimmäinen Seto Kongress.

28.10. Lindora laat
Legendaariset Lindoran markkinat Võromaan ja Setomaan rajalla Lindoran kylässä.
Markkinoita on järjestetty Lindorassa jo 1920-luvun alusta alkaen. Markkinat järjestetään
perinteen mukaisesti aina 28. lokakuuta.

Tattari – Terveellinen aamiaisruoka

Foto kukkivasta tattaripellosta: Toomas Tuul
Ne, jotka ovat kesällä liikkuneet Viron maaseudun eteläosissa, ovat nähneet
vaaleanpunaisen sävyisenä kukkivia peltoja. Tattari kukkii heinäkuusta alkaen
kuukaudesta puoleentoista.
Se on hyvä hunajakasvi. Yhden hehtaarin alalta mehiläiset keräävät noin 70–90 kiloa
hunajaa. Tattarihunaja on ruskehtava ja sen kerrotaan sisältävän vaaleaan hunajaan
verrattuna enemmän vitamiineja ja kivennäisaineita. Pelloille viedään kukkimisaikoihin
mehiläispesiä, noin kolme hehtaarille.
Tattarihunaja on alan asiantuntijoiden mukaan hyvä hermostolle ja auttaa myös
tulehduksissa. Terveysvaikutuksia saadaan lisää sekoittamalla siihen esimerkiksi
karpaloita ja siitepölyä. Näin saatu hunaja on myös kipulääke ja auttaa vilustumisoireisiin.
Suomessa tattaria on käytetty lähinnä blinien valmistukseen, mutta nyt saa jo useista
kaupoista tattarihiutaleita, joista valmistuu nopeasti aamupuuro. Koska se on gluteeniton,
niin se sopii myös keliaakikoille. Samoja hiutaleita voi lisätä myös sämpylätaikinaan.
Tattarin maku poikkeaa hieman muista viljakasveista. Tarkasti ottaen sen lähin

tuntemamme sukulainen on raparperi. Makua voi peittää hunajalla tai marjoilla ja näin
saadaan vielä terveellisempi ruoka.
Mikko Savikko

Jäsenmaksut
Jäsenmaksut ovat entiset eli 15 €, opiskelijoilta 7,5 € ja yhteisöjäseniltä 100 €.
Maksakaa ystävällisesti unohtuneet vuoden 2021 jäsenmaksunne marraskuun 15.
päivään mennessä Setukaisten ystävät ry:n tilille
FI49 2084 1800 0364 96 viitenumerolla 3146.

Aktivoidaan Setomaa.fi-sivustoa ja Kuulumisia Setomaalta -Facebookryhmää!
Vetoamme seuran jäsenistöön ja muihin kiinnostuneisiin sekä levittämään tietoa näistä
yhdistyksen uusista toimintamuodoista että itse kirjoittamaan uutisia ja kuulumisia
Setomaalta tai pikkujuttuja ja artikkeleita setoista ja Setomaasta. Kaikki kiinnostuneet
voivat ilmoittautua seuran puheenjohtajalle: tapio@tuglas.fi

Jäsenkirjeet sähköpostilla
Jäsenkirjeen voi saada suoraan sähköpostiin lähettämällä tiedon sähköpostiosoitteesta
yhdistyksen sihteerille Anna-Liisa Esalalle sähköpostitse: anna-liisa.esala@luukku.com

Setomaa tsässonad -kirjaa myynnissä
Yhdistyksen jäsenille tarjotaan edullisesti ostettavaksi Setomaa tsässonad -kirjaa. Hinta
on 19,90 euroa. Yhdistys maksaa jäsenten kirjaostosten postikulut. Tilaukset:
tapio@tuglas.fi
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Yhdistyksen hallitus
Tapio Mäkeläinen, puheenjohtaja, tapio.makelainen (at) tuglas.fi
Mikko Savikko, varapuheenjohtaja, mikko.savikko (at) gmail.com
Eija Kalliala, rahastonhoitaja, eija.kalliala (at) gmail.com
Anna-Liisa Esala, sihteeri, anna-liisa.esala (at) luukku.com
Tapani Pitkänen, tapani.pitkanen (at) tie.to
Osmo Pekonen, osmo.pekonen (at) jyu.fi
Hannu Oittinen, hannu (at) valgus.eu

