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LEELOKOOR SIIDISÕSARÕ – 
ÜLE 25 AASTA AJALUGU

Anželika Kütt

Leelokoorid on tänapäeval olulised seto identiteedi kandjad nii Setomaal, 
Eesti linnades kui ka diasporaas. Koorid on sarnase päritoluga inimeste 
või seto kultuuri huviliste kokkusaamiskohaks. Linnades on koorid sageli 
 ainsaks kohaks, kus saab kõnelda seto keeles ja laulda traditsioonilist laulu. 
1960. aastateni tähendas koor Setomaal küllaltki spontaanseid ühest pere-
konnast või külast pärit lauljate kooslusi. Kooridel polnud nimesid, neid 
eristati lihtsalt lauljate elukoha ja päritolu järgi (Ojamaa jt). Seto laulu-
traditsioon oli kuni II maailmasõjani järjepidev, „laule vahendati noore-
male põlvkonnale igipõlisel viisil loomulikes esinemissituat sioonides 
suust suhu“ – leelo oli siis lahutamatu osa igapäevaelust (Hagu 2004: 9). 
Hiljem muutusid kaasalaulmise ehk traditsioonilise leelo õppimise võima-
lused harvaks. Pealegi lahkus 1950.–1960. aastatel Setomaalt palju pere-
sid elama mujale Eestimaale. Palju lahkus noori, maakohad tühjenesid. 
Külla elama jäänud naised, peamised leelo edasikandjad, olid päevast 
päeva hõiva tud kolhoositööga. Siiski leiti aega ka laulmiseks. Kuna ka 
ühismajanditel pidi toimima kohustuslik kultuuriline isetegevus, käisid 
seto leelotajad oma pärimuslaulu tutvustamas kohalikel laulupidudel ja 
isetegevusülevaatustel. 

Seoses külaühiskonna muutumisega ja esinemistega väljaspool Seto-
maad leelokoorid aegamööda institutsionaliseerusid. Spontaanselt koos 
laulvad ja väheorganiseeritud seltskonnad muudeti kultuuri organisaato-
ritele ja ideoloogidele sobivaks ja kindlakujuliseks. Uut tüüpi koorid olid 
seotud enamasti mingite institutsioonidega ja neil oli juht või juhendaja, 
kes võis olla nii teiste lauljatega sama taustaga kui ka võõras (Ojamaa jt).

Kuna tänapäeval elab setosid kõikjal Eestis, tegutsevad koorid ka 
väljas pool ajaloolise Setomaa piire. 1970. aastatel hakkasid leelo koorid 
tekkima ka linnades, asutajateks-kokkukutsujateks tavaliselt kunagi 
maalt linna elama asunud setod. 2021. aasta seisuga on Tallinnas viis seto 
koori: Sõsarõ, Siidisõsarõ, Õiõ Seto, Hõpõhõim ja Sorrõseto. Vähemal 
määral harrastavad leelolaulu ka peamiselt ühe pere liikmeid koondav 
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 kultuuriklubi Setoluu ja vabahariduslik Seto Latsi Kuul.1 Vanim neist on 
leelokoor Sõsarõ, mis alustas tegevust 1973. aastal ansambli Leegajus seto 
naiste laulurühmana (Nassar). Sõsarõ „tütarkoor“ on Siidisõsarõ, kelle 
asutajaliikmedki laulsid algul Sõsarõ-kooris, kuid eraldusid 1994. aastal 
omaette kooriks.

Kuna 2009. aastal kanti seto mitmehäälne laulmistraditsioon ehk leelo 
UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja ja leelokoorid on selle järje-
pidevuse kandjateks, siis olen võtnud uurimisteemaks ühe hiljuti oma 
veerand sajandat sünnipäeva tähistanud seto linnakoori kujunemisloo. 

Leelokoor Siidisõsarõ tähistas 23. novembril 2019 oma 25. sünnipäeva. 
Juubelipidu toimus Vanalinna Muusikamajas Tallinnas, mis koorijuht Ilme 
Haavalo sõnul on otsekui pöördumine tagasi alguse juurde – just selles 
majas hakkas vastloodud koor 1994. aastal koos käima.

Käesolevas artiklis tutvustan leelokoori suhteliselt keerulist eellugu ja 
ajalugu, repertuaari ja koori rolli seto leelo eluspüsimisel ja tutvusta misel. 
Samuti olen artiklisse lisanud väljavõtted intervjuudest koori endise juhen-
daja Õie Sarvega ja kahe praeguse kooriliikmega, sest kooriliikmed ise 
suudavad kõige ilmekamalt edasi anda oma koori isikupära ja tegevust. 

Antud ülevaade on koostatud peamiselt vestlustest koori juhendaja Ilme 
Haavaloga. Intervjuud toimusid 05.11.2019 Tallinnas aadressil Sakala 14 
ja 07.11.2019 Lõõtsa 4. Artiklis on kasutatud ka intervjuud lauljate Piret 
Tillo ja Anne Veesaarega, mis toimusid 25.11.2019 Tallinnas  Nõmmel. 
Endist koorijuhti Õie Sarve intervjueerisin e-posti teel 03.02.2021 ja 
08.02.2021. Uurisin koorijuhtidelt peamiselt faktandmeid eesmärgiga 
kaardistada  võimalikult täpselt koori sünd, kujunemine ja tegevus. Koori-
liikmete puhul soovisin pigem välja selgitada kooris laulmise isiklikke 
ja emotsionaalseid aspekte. Lisaks intervjuudele olen tutvunud inter netis 
 leiduva ülevaatega koori ajaloost ja Elvi Nassari koostatud leelokoori 
Sõsarõ ajaloolise ülevaatega. Samuti olen kasutanud Ilme Haavalo tütre, 
Marianne Haavalo gümnaasiumi lõputööd „Seto Leelokoor Siidisõsarõ 
ja Setomaa“, mis käsitleb leelokoori ajalugu ja seto kombeid tervikuna. 
 Pildid pärinevad koorijuht Ilme Haavalo ja Õie Sarve erakogust.

1 Info pärineb Elvi Nassari e-mailist 05.02.2021.
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Eellugu

Igal sündmusel on oma eellugu. Ka selle leelokoori lugu on pikem kui 
pelgalt 25 aastat ja paljuski on see seotud ühe perekonna looga.

1966. aastal tuli Petseri-tagusest Puravitsa külast Harjumaale  Lagedile 
elama praeguse koorijuhi Ilme Haavalo (sünd Verevmägi) ema Anne 
Täht (sünd Verevmägi). Tema õde, Aleksandra Lohk (sünd Verevmägi), 
oli Harjumaale kolinud juba paar aastat varem. Tallinnas kohtusid nad 
oma kodukandist pärit Veera Virgoga (sünd Terak, 1935–2005),  kelles 
tärkas 1973. aastal mõte luua seto laulukoor (Haavalo). Idee sai ta ühest 
1972. aasta lõpus toimunud Eesti Televisiooni saatest, kus esinesid 
 Leegajuse juht Igor Tõnurist ja rahvalaulik Akulina Pihla Värska leelo-
koorist (Haavalo 2005: 4). 

Laine Mesikäpa soovitusel mindi Igor Tõnuristi jutule (Nassar 2021). 
Sellest ideest sai alguse seto laulurühm (nn alg-Sõsarõ), mis  hakkas 
 Tallinna Õpetajate Majas Raekoja plats 14 ruumis number 13 koos 
käima ansambel Leegajuse juures, keda juhendas rahvamuusika uurija ja 

Anne Täht (vasakul) ja Aleksandra Lohk. Ilme Haavalo erakogust.
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 etnograaf  Igor Tõnurist. Esimene esinemine toimus 1973. aasta märtsis 
Tallinna tuletõrjemajas (Haavalo 2019). Muuhulgas esitati seal laul „Keträ, 
vokki, siidi“, mille Igor Tõnurist oli Õie Sarve (sünd Suuvere) vanaemalt 
 Matrjona Suuverelt lindistanud. Kuna seda lauldakse kõik koos, aga keegi 
peab alustama, siis lepiti kokku, et killõ-laulja Anne Täht alustab, et saada 
kätte õige kõrgus. Alguses laulsid nn. alg-sõsarõ kooris Anne Täht, Alli 
Lohk, Veera Virgo ja Õie Sarv. Hiljem liitusid kooriga Anne Verevmägi 
ja Anne Sepamägi (Sarv 2021). Sellega oli loodud esimene seto koor, kes 
alustas tegevust väljaspool oma etnilisi piire. Ansambel Leegajuse koos-
seisus esineti rahvamajades, televisioonis, käsitöölaatadel Lätis ja Leedus 
ning Moskvas (Haavalo 2005: 5).

Aastaks 1976 oli Leegajus kasvanud nii suureks, et Igor Tõnurist 
otsustas seto laulurühma eraldada. Sellest laulurühmast, mis mõnda aega 
peale eraldumist tegutses iseseisvalt, sai 1977. aastaks koor, keda hakkas 
juhendama rahvamuusikauurija Vaike Sarv. Koori nimeks võeti Sõsarõ 

Paraadpilt Leegajuse-Sõsarõ algusaegadest. Pildil on (vasakult) Õie Sarv, Anne 
Sepamägi, Anne Verevmägi, Anna Täht, Alli Lohk, Veera Virgo, Igor Tõnurist. 
Õie Sarve erakogust.
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ehk „õed“, kuna paljud kooriliikmed olid omavahel  sugu lased2 (Haavalo 
2019). Koori killõ-ütlejaks sai Anna Täht. Sel ajal õpiti palju Setomaalt 
pärit laule (Haavalo 2005: 7). 

Aastaks 1983 oli olukord kujunenud selliseks, et Vaike Sarv tegeles 
teadus tööga, käis palju Setomaal ja ühel hetkel ta koori enam ei juhen-
danud. Koos Vaike Sarve lahkumisega koorijuhi kohalt lahkus ka Õie 
Sarv (Sarv 2021). Lauljad käisid ilma konkreetse juhendajata üle aasta 
koos, enamik laule õpiti vanadelt lauljatelt. Ühel Õpetajate Majas toimu-
nud kontserdil 1985. aastal tegid kooriliikmed õhtut juhtinud Sulev 
Mäe väljale, ajaloo lasele ja muuseumitöötajale, ettepaneku hakata koori 
juhendama. Hiiumaalt pärit Sulev Mäeväli oli varem tegutsenud Leega-
juse juures (Haavalo 2019). Ta tõi kavva ka Jakob Hurda kogumikust 
„Setukeste  laulud“ saadud laulud, millele leidis viisid Eesti Teatri- ja 
Muusika muuseumi kogust (Nassar 2013: 9). Palju õpiti kirikulaule, mida 
esitati seto kirikupühade kontsertidel. Samas oli ta juhendajana nõudlik 
ja  proovis õpetada seto laule noodist, mis tekitas arusaamatusi vanade 
 lauljatega (Haavalo 2019).

Leelokoori Siidisõsarõ asutamine

1994. aasta sügist võib lugeda tänase leelokoori Siidisõsarõ asutamis-
aastaks. Koori nimi tähendab „eriti lähedased õed“. Vanast koorist Sõsarõ 
eraldusid asutajaliikmed Anna Täht ja Aleksandra Lohk koos veel nii 
mõnegi selle koori pikaaegse liikmega. Aasta jooksul liitus vastloodud 
kooriga teisigi, kes alguses olid jäänud laulma Sõsarõte juurde (sh Leida 
Heliste). Nimevalik oli tingitud soovist rõhutada, et vastloodud kooris 
laula vad parimad Sõsarõ liikmed. Eraldumise peamine põhjus oli soov 
jätkata tegevust vanaviisi. Kooris oli hiljuti toimunud verevahetus, paljud 
vanad liikmed polnud uue korralduse ja Sulev Mäevälja juhtimisstiiliga 
enam rahul (Haavalo 2019). 

Moodustatigi uus koor Õie Sarve juhendamisel (juhendaja 1994–2000), 
kelle vanavanaema oli kuulus lauluema Anne Vabarna. Tema ajal õpiti 
palju vanu seto tantse. Kuna ta mõtles ka seto kultuuri edasiandmisele, siis 

2 „Olen kunagi intervjueerinud Ilme ema Anne ja siis ta nimetas, et Vaike olevat öelnud, 
et laulavad õed (sõsarõ), kes on ka sõnõl sõsarõ ehk laulusõsarõ.“ (Suuline teade Elvi 
Nassarilt.)
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kaasati koori tegevusse lauljate lapsed ja teised noored huvilised (Haavalo 
2005: 8). Koor registreeriti ametlikult 1997. aastal ja koos hakati käima 
Tallinna Muusikamajas. Kooriga mängis sageli pilli Aivar Oroperv (Sarv 
2021). Siidisõsarõ koorist on hiljem välja kasvanud leelokoor Sorrõseto 
Valli Karbi juhendamisel (aastal 2010). Aastal 2000 lõpetas Õie Sarv koos-
töö Siidisõsarõga ja temaga koos lahkus ka osa lauljaid, kellega koos Õie 
asutas uue leelokoori Õiõ Seto (Sarv 2021).

Seejärel võttis koori juhendamise üle Ilme Haavalo, kes täidab seda 
ülesannet tänaseni. Ilme Haavalo alustas laulmisega Sõsarõte juures koos 
oma ema Anna ja tädi Alliga ning kaasas koori tegevusse ka oma tütred 
Marianne ja Helise. Ta on tegev laululaagrite, tantsulaagrite, hõimu-
päevade ja kultuuriõhtute korraldamisel. Samuti on ta korraldanud leiva-
küpsetamise laagri ja koos Janika Orasega seto killõ õppelaagri Tallinna 
leelokooridele. Igal aastal kirjutab ta Setomaa pärimuskultuuri toetus-
programmile projekti koorile tegevustoetuse saamiseks ja korraldab välja-
sõite (Haavalo 2019). Ilme Haavalo ajal hakkas koor alguses koos käima 
Salme Kultuurikeskuses, kuid viimased kümme aastat käiakse koos Tal-
linna Kultuuriseltside Teabekeskuses Tallinnas Sakala tn 14.

Kooriliikmed

Koori asutajaliikmed olid pärit Petseri-tagustest küladest ja algusaegadel 
laulis kooris palju neid, kes olid omavahel sugulased. Tänaseks on pilt 
veidi muutunud. Muutumatuks on jäänud põhimõte, et koor saab uusi 
lauljaid läbi liikmete sotsiaalsete suhete. Kutsutakse laulma oma sugulasi, 
sõpru, tuttavaid, laulab ka üks abielupaar (Aleksander ja Kaja Verevmägi). 
Aleksander ehk Sass on Ilme onupoeg. Koos laulavad inimesed erinevatelt 
elualadelt. Lauljate hulgas on õpetajaid, riigiametnikke, näitleja. Noor-
liikmed ja lapsed on kooriliikmete endi lapsed ja lapselapsed. Lauljad ela-
vad Tallinnas ja Harjumaal.

Koorile on seto juured väga olulised, sest ilma seto keelt oskamata 
laulda ei saa. Hetkel on liikmete hulgas ka paar seto keelt valdavat Valga-
maalt ja Võrumaalt pärit lauljat (Anne Veesaar, Jana Maria Kallas), kelle 
kauged esivanemad on siiski setod. Igal kooriliikmel on kohustus muret-
seda endale esinemisriietus: hamõ, sukman, põll, peakate ja ehted. Koori 
liikmeskond küll vananeb, järelpõlv ei tunne enam aktiivset huvi laulmise 
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vastu, kuid samas ollakse optimistlikud – oma juuri ja traditsioone on 
raske unustada, tagasitee leitakse alati (Haavalo 2019). 

Pikkade tegevusaastate jooksul on kooris laulnud ligi 40 inimest (Kütt 
2020: 3). Paljud on nüüdseks lahkunud igavikku, paljudel ei võimalda 
elukorraldus aktiivselt osaleda. Vajadusel tulevad ka endised liikmed 
esine mistel laulma, sest nad tunnevad koori repertuaari ja on suutelised 
praeguste liikmetega laulma. Läbi aegade on koori tegevuses korraga 
aktiivselt osalenud umbes 12–15 lauljat. Väga pikaajalised lauljad olid 
Aino  Toome saar, tema tütar Triin Toomesaar ja Maie Reinsaar. Maie tütar 
Liina Reinsaar laulab kooris tänaseni.

2019. aasta seisuga koosneb koor järgmistest liikmetest: Ilme Haavalo 
(koorijuht), Kaja Verevmägi, Aleksander Verevmägi (pillimees), Erika 
Suure, Katrin Rannamaa, Helgi Ost, Tiina Parktal, Piret Tillo, Jana Maria 
Kallas, Liina Reinsaar, Anne Veesaar, Kaja Purje. Koori toetajaliige on 

Siidisõsarõ tähistamas oma 25. juubelit 2019. aastal Tallinna Muusika majas. 
Pildil on: (vasakult alt) Aleksander Verevmägi, noorliikmed Arte Purje, Eliise 
Purje, Aksel Purje, Mirell Rummel, Karoliina Verevmägi, (vasakult ülevalt) 
Triinu Liis Tarros – noorsootska , Liina Reinsaar, Kaja Purje, Jana Maria 
 Kallas, Piret Tillo, Kaja Verevmägi, Ilme Haavalo, Rein Järvelill – sootska, 
Anne  Veesaar, Helgi Ost, Erika Suure, Katrin Rannamaa, Aare Hõrn (pikali) – 
sootska. Ilme Haavalo erakogust.
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Valdo Aasa. Kooriga koos laulavad liikmete lapsed ja lapselapsed: Mirell 
Rummel, Karoliina Verevmägi ning Aksel, Arte ja Eliise Purje (Haavalo 
2019).

Karmoškat mängib Aleksander Verevmägi (2009. aastast). Enne 
 Aleksanderi liitumist puudus kooril oma pillimängija. Proovides mängis 
karmoškat koorijuht Ilme Haavalo, esinemiste ajaks kutsuti pilli  mängima 
mõni Tallinnas elav seto pillimees. Koos kooriga on esinemistel pilli 
mängi nud ka leelokoori Hõpehõim juhendaja Voldemar Ahone. Kooril on 
hetkel kolm killõ-lauljat. 

Oma tegevust kajastatakse Facebooki lehel, mida haldab Liina Reinsaar 
(Haavalo 2019).

Repertuaar

Algusaegadel põhines koori repertuaar peamiselt Petseri-tagustes seto küla-
des lauldud lauludel. Kui kooriga liitusid Värskast ja Meremäelt pärit laul-
jad, võeti kavva ka nende laulud (Haavalo 2005: 9). See põhimõte on jäänud 
püsima tänaseni – igal lauljal on õigus oma lauludele ja ta võib neid laulda 
just nii, nagu tema on need päranduseks saanud, oma kodukoha tradit-
sioone austavalt. Midagi võõrapärasemat ei taheta üle võtta lihtsalt see pärast, 
et nii on teistel kombeks. Pigem tahetakse laulda ja tantsida omi laule ja 
tantse, tahetakse jääda oma autentse traditsiooni juurde (Haavalo 2019).

Repertuaaris on olulisel kohal tavandilaulud, kalendriliste tähtpäevade 
laulud (jüripäev, maaselits, kadripäev, mardipäev) ja töölaulaud. Samuti 
lauldakse palju pulmalaule, harva ka itkulaule. Kavast ei puudu loomu-
likult seto laulumängud („Ülemeelik tantsulaul“, „Mõro ritk“) ja tantsud. 
Tuntumad laulud on „Elame mere veerel“ ja „Ilo läks üle ilma“ (Haavalo 
2005: 11).

Laulutraditsioon antakse põlvkonnalt põlvkonnale edasi suuliselt. 
Uusi laule leitakse ja õpitakse põhiliselt kuulmise kaudu, aga ka arhiivi-
materjalidest. Tihti luuakse ka uusi laule, vahel lauldakse neid vaid korra, 
aga enamasti pannakse need edaspidiseks kirja. Väga viljakas uute laulude 
looja oli endine kooriliige Aino Toomesaar (Haavalo 2019).

Koor saab kokku kord nädalas kolmapäeviti. Enamasti on teada järgmine 
esinemispaik või eesootav püha ja seega harjutataksegi  järg miseks esine-
miseks. Esinemiste vaheaegadel täiendatakse hoogsalt koori  repertuaari.
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2002. aastal esineti tervikliku pulmalaulude kavaga koori liikme Piret 
Tillo pulmas. Kaasa on tehtud Eesti Televisioonile toodetud 15-osalises 
dokumentaalsaatesarjas „Veere pääl“ (2001–2004), kus muuhulgas kajas-
tati Piret ja Ahto Tillo pulmi. Saatesarjast vändati 2004. aastal kokkuvõtlik 
film „Vahtsõ ilma veere pääl“. 2016. aastal filmiti filmitudengite poolt üles 
Vanalinna Muusikamajas lauldud täielik kava paabapraasniku lauludega. 
Film pole siiski veel laiemale publikule kättesaadav (Haavalo 2019).

Koor on välja andnud neli helikandjat: helikassett „Siidisõsarõ“ (1999); 
CD-plaat Vaike Sarve ja Igor Tõnuristi kaasabil (2003); Ilme Haavalo kaas-
abil CD-plaat „Siidisõsarõ“, kus laulavad õed Anna Täht ja  Aleksandra 
Lohk (2006); CD-plaat „Kirmas“ (2008) (Haavalo).

Esinemised kodu- ja välismaal

Seto kooride praktiline side igapäevaeluga on kahanenud. Nad ei laula 
enam kuigi tihti matustel ega pulmades. Töö ja eluolu on muutunud. 
 Muutused ühiskonnas on nõudnud oma lõivu ja nii ongi seto leelokoorid 
muutunud nii linnades kui ka Setomaal kontsertkoorideks. 

Kodumaal esinetakse peamiselt seto tähtpäevadel Tallinnas ja Seto-
maal. Siidisõsarõ tulevad publiku ette alati rahvarõivastes, mille juurde 
kuuluvad rikkalikud hõbeehted. Sageli kaasneb laulmisega seto kultuuri 
tutvustav osa ja ühine tantsimine (Haavalo 2005: 5). 

Koori esimene esinemine toimus Hõimupäevadel oktoobrikuu kolman-
dal nädalal 1994. aastal. Sellele järgnesid kohe esinemised Juliuse kalendri 
järgi peetaval uusaasta tähistamisel ja maaselitsal.

Traditsiooniliselt osaletakse alati Seto Kuningriigi päevadel, leelo-
päevadel, leelokooride juubelitel ning suurel maarjapäeval ehk Maarja 
uinumise püha tähistamisel Petseris 28. augustil. Väga oluline sündmus 
on vana kalendri järgi peetav uusaasta, kui koos teiste Tallinna leelo-
kooridega kogunetakse metropoliit Stefanuse kutsel tema residentsi aad-
ressile  Wismari 32, Tallinn. Selles hoones tegutseb ka Seto Latsi Kuul.

Lisaks eelnimetatud tähtsündmustele esinetakse mitmesugustel laata-
del, vanalinna päevadel, folkloorifestivalil „Baltica“, hõimupäevadel ja 
2019. aastal ka Saaremaa Merepäevadel. 2004. aastal omistati „Baltica“ 
folkloorifestivali ülevaatusel koorile kõrgem kategooria.
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Pikkade tegevusaastate jooksul on käidud laulmas mitmetes välis-
riikides. Enamik esinemiskutseid välisriikidesse tulevad läbi Eesti 
Folkloori nõukogu, kes edastab need koos tingimustega liikmeskooridele. 
Harvadel juhtudel ei sõida koor esinema tervikoosseisus, vaid laulma 
sõidavad koori üksikud liikmed. Vahel pannakse kokku esinduskoor, mis 
koosneb erinevate seto kooride lauljatest.

2007. aastal käis 15 seto leelotajat Hiinas, eesmärgiga kindlustada 
seto leelole koht UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjas. Siidi-
sõsarõ koori esindas Hiinas kolm lauljat, sh koorijuht Ilme. Etteaste, mis 
hindamiskomisjoni ees kestis 3–4 minutit, oli edukas – seto leelo kanti 
2009. aastal UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja.

2008. aastal esineti „Eesti Vabariik 90“ raames Saksamaal Frankfurdis 
kultuuriatašee Reet Weidebaumi kutsel. (Haavalo 2019)

2018. aastal esineti „Eesti Vabariik 100“ raames Eesti Kultuuri päevadel 
New Yorkis, mida igal aastal korraldab Eesti Maja eesotsas Kadri  Napritson 
Acunaga. Koos teiste Eesti kollektiividega viibiti kohapeal kaheksa päeva 
ja esimeste setodena käidi ekskursioonil ÜRO peamajas peakonsul Kairi 
Künka kutsel. Võõrustajatele mõeldud tervituslaulu sõnad tegi koorijuht 
Ilme Haavalo. Meeleolukast külaskäigust valmis koreograaf Diina Tamme 
käe all Brooklyni silla juures videoklipp, mis on vaadatav Youtube  kanalil 
(Haavalo 2019; Seto „Siidisõsarõ“ …: 2018). Linnarahvale leelotati ka 
Times Square’il, metroojaamades ja metroos. Kultuuripäevadel esineti 
pooletunnise kavaga, ühel õhtul peeti koos Viljandi kooriga kirmast, kus 
Kulno Malva mängis lõõtsa ja Kristjan Priks lõi takti. Ameeriklased olid 
seto leelost üllatavalt suures vaimustuses (Veesaar 2018: 11). Reisi toetas 
peamiselt kultuuriministeerium.

2018. aastal toimus UNESCO peahoones Pariisis rahvusvaheline 
kultuurifestival „Festival Cultures Croisées“. Seto leelot esindas seal 
projekt koor Setoleelo, kuhu kuulusid lauljad erinevatest Tallinna ja Võru 
koori dest. Projektkooris laulis viis Siidisõsarõ lauljat.3 Projektkoori kava 
kokkuseadja ja projektijuht oli Elvi Nassar.4 Lisaks on esinetud folkloori-
festivalidel Soomes ja Rootsis. Esinemisteks on toetust saadud peamiselt 
kultuuriministeeriumi rahastatavast Setomaa programmist ja Tallinna 

3 Info pärineb Elvi Nassarilt. Sündmust on kajastanud ka ERR (Maarits 2018).
4  Teade Elvi Nassarilt (10.02.2021).
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 kultuuriametilt. Eelnevalt on õla alla pannud Anija vald. Toetajate hulgas 
on ka Hans H. Luik ja Lembit Lennuk (Haavalo 2019).

Liikmetel on tihe side oma juurtega. Käiakse tihti oma kodukohas. 
Omavahel ja võimalusel ka kodus suheldakse seto keeles. Traditsioone 
hoitakse peamiselt elus just laste ja lastelaste kaudu. Nii antakse oma vane-
matelt saadud suuline traditsioon edasi järgmisele põlvkonnale.

Kokkuvõte 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi „eriti lähedaste õdede“ leelokoor moo-
dustati 1994. aastal ja ametlikult registreeriti 1997. aastal, on lauljatele 
mõeldes oluline välja tuua koori sügavad juured. Nimelt praeguse koori-
juhi Ilme Haavalo ema Anne Täht ja tädi Aleksandra Lohk olid need, 
kes vastasid oma noorpõlvesõbra Veera Virgo kutsele hakata laulma. Nii 
 sündis 1973. aastal Leegajuse juures seto laulurühm. Hiljem seto laulu-
rühm eraldus, moodustati leelokoor Sõsarõ, millest omakorda kasvas välja 
praegune leelokoor Siidisõsarõ.

Kooril on 25 tegevusaasta jooksul olnud kaks juhendajat: Õie Sarv 
(1994–2000) ja praegune koorijuht Ilme Haavalo (alates aastast 2000). 
Kooris on läbi aegade laulnud ligi 40 lauljat, hetkel osaleb koori tege-
vuses aktiivselt 12 lauljat. Kooril on kolm killõ-lauljat, oma pillimees ja 
järelkasv liikmete laste ja lastelaste näol. Põhilise repertuaari moodusta-
vad tavandilaulud, kalendritähtpäevade laulud ja töölaulud. Täies mahus 
on esinetud pulmalaulude ja paabapraasniku laulude kavaga, mis mõle-
mad on jäädvus tatud ka filmilindile. Välja on antud neli heli kandjat. Koor 
 soovib hoida autentset leelolaulu traditsiooni ja laulda endistelt koori-
liikmetelt päritud laule. Põhiliselt esinetakse Eestis, kuid seto leelo esinda-
mine on neid  viinud ka kodust väga kaugele (USA, Prantsusmaa, Ukraina, 
Saksamaa).

Ajad muutuvad, kuid juured jäävad. Laulud, mille saatel kunagi küla-
des tehti oma igapäevast tööd ja puhati, on nüüd koos inimestega liikunud 
linnadesse ja kontsertsaalidesse. Ajad, kohad ja inimesed muutuvad, kuid 
seto leelo traditsioon liigub koos inimestega. Koorijuht Ilme on sõnastanud 
selle mõtte setopäraselt: Leelo õks tuudu pääliina, hõpõhelme helinäl / 
lasõ-i leelol unnõ suiku, umast kallist esäkotost (Haavalo 2019).
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LISAD

Algusaegu meenutades –  
mälestus Igor Tõnuristist (11.02.1947–9.01.2021)

Igor Tõnuristi peavad nii Sõsarõ kui Siidisõsarõ õigustatult oma esimeseks 
juhendajaks ja mõttekaaslaseks. Ilme Haavalo on öelnud, et „Igor mõjus 
juhendajana väga autoriteetselt, tema sõnal oli kaalu ja kunagi ei kaotanud 
ta enesevalitsust ega väärikust“ (Nassar 2021).

Mees, kellel oli suuri teeneid rahvamuusika alal, suri pärast pikka 
haigust käesoleva aasta 9. jaanuaril 74-aastasena. Ta ei teinud südamega 
ainult oma tööd, ta oli ka teekaaslane, õpetaja, sõber, naaber. 

Ilme Haavalo on soojalt kirjutanud lahkunu mälestuseks järgmised 
read: 

Annami Sullõ õks ait́ ümma, kundsõni tii kumardusõ.
Teno Sullõ sündü Talinah leeloparki, haari õks seto naase’ uma siibo ala.
Siih õks helises mi leelohelü, kumisõs mi laulukumu.
No õks kullõd meid pilvepiirilt, korgõh taivatähti man.
Sükäv kumardus, hüä velekene! (Haavalo 2021)

Minevikku meenutades – Õie Sarv, Siidisõsarõ esimene juhendaja

Õie Sarv on sünnipärane seto, elanud kogu elu seto keele ja kultuuri sees. 
Tema vanemad on pärit Petseri tagant Ungavitsa külast. Isapoolne vana-
ema Värska lähedalt Tonja külast. Isapoolne vanaisa ja vanaema ostsid 
krundi ja ehitasid maja Tallinnasse Nõmmele, kus sündis ka Õie. Õie on 
keskkoolis käinud Nõmmel, mehele läinud Tallinna, aga kogu oma vaba 
aja veetnud emapoolsete vanavanemate ja sugulaste juures Petseri-taguses 
külas. 

Õie elus on väga olulist rolli mänginud tema isapoolne vanaema 
 Matrjona Suuvere (sünd Vabarna, lauluema Anne Vabarna vanim laps), 
kes õpetas lapselapsele seto laule ja elulisi tarkusi ning oli alati julgus-
tajaks ning õpetajaks.

Laulmisest saigi Õie elu kandev osa. Tema teadlik tee rahvamuusika ja 
seto laulu juurde sai kaudselt alguse 1972. aastal, kui neil oli järjekordselt 
külas rahvamuusikaansambli Leegajuse juht Igor Tõnurist, kes lindistas 
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Õie vanaema laule. Ansamblil oli plaanis sõita Värskasse Õie vaarema 
Anne Vabarna sünniaastapäevale; kaasa kutsuti Õie vanaema, kes oma-
korda tahtis kaasa võtta oma pojatütre. Väljasõidul sai Õie tuttavaks koori 
liikmetega ja tagasiteel kutsuti ta laulma ansamblisse Piibar ja sealt edasi 
viis tee märkamatult Leegajusse. Õie õde on öelnud, et tema elukutse on 
olla seto, sest pea kogu Õie tööalane elu ja vaba aeg on olnud seotud seto 
keele ja kultuuriga.

Õie tegi uue leelokoori Siidisõsarõ õdede Anna ja Alli palvel, kes taht-
sid leelokoorist Sõsarõ ära tulla, aga soovisid edasi laulda. Kuna Õie oli 
nendega koos Sõsarõs laulnud, siis nende palvetele vastu tulles hakkaski 
ta leelokoori eestvedajaks ja registreeris MTÜ Seto Lauluselts Siidisõsarõ. 
Aastatega tuli juurde teisigi naisi ja uut koori hakati aktiivselt tutvustama. 
Õie sõnul oli tollal nullist alustada raske, sest polnud tänapäevaseid vahen-
deid reklaamimiseks. Kutseid pidudele edastati läbi oma isiklike suhete, 
põhiliselt helistades.

Siidisõsarõ koos Õie Sarvega. Pildil on (vasakult) Õie Sarv, Kairi Leivo, Alek-
sandra Lohk (Verevmägi), Maarika Ahven, Airis Lasma, Leida Heliste, Anna 
Täht (Verevmägi), Marianne Haavalo, Ilme Haavalo (Verevmägi), Aivar Oroperv 
pilliga. Aasta võis olla 1997 või 1998. Pilt on tehtud Tallinnas lõbustuspargis. 
Õie Sarve erakogust. 
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Tollal oli nooruslikult säravatele ja aktiivsetele lauljatele seto laul ja 
tants eluline vajadus, mida läbi iseenda pakuti kuulamiseks, kaasa laul-
miseks ja tantsimiseks teistele setodele ja sõpradele. Selleks korraldati 
tihedalt pidusid, mida inimesed väga ootasid, sest nad said seal koos olles 
endiseid aegu meenutada, laulda ja tantsida. Koori algusaegadel olid veel 
elus paljud 1920.–1930. aastatel sündinud lauljad, kes jagasid omi tead-
misi elust ja olust Setomaal.

Koori juhendamisel on Õie püüdnud alati olla võimalikult autentne ja 
arvestada vanemate lauljate teadmiste ning oskustega. Tema juhendamise 
ajal olid põhilisteks õpetajateks õed Anna ja Alli ning ka teised Petserimaal 
sündinud naised, kellele Õie on südamest tänulik. Kuna Õie töötas rahva-
muusika valdkonnas ja käis Setomaal ekspeditsioonidel, siis sai ta koori 
tuua ka äsja lindistatud laule (Sarv 2021). 

Olevikku vaadeldes – kooriliikmed Piret Tillo ja Anne Veesaar

1. Taustast

Piret on sündinud Tartus, kuid lapsepõlves veetis ta kõik suved Setomaal 
vanaema juures. Sealses keskkonnas elades õppis ta tegevuse käigus ära 
seto keele ja kombed ning võttis kuidagi iseenesest omaks sealse ellu-
suhtumise.

Pireti peres eriti ei lauldud, kuid lapsepõlvest on talle meelde jäänud laul 
„Tahtu-ui õks kuigi kodo minnä“, mida lauldi iga ürituse lõpus senikaua, 
kuni lapsed magama jäid. Tema isa ütles kodus tšastuškasid, mis olid pila-
vad ja lõbusad, kohati eesti ja vene keeles. Piretile tundus, et kui seto leelo 
poleks tollal põlu all olnud, siis oleks vanaema kindlasti kodus laulnud.

Anne on pärit Valgamaalt, Karula kandist, kuhu tema setodest ema-
poolsed vanavanemad maad ostsid ja talu rajasid. Kõik oma suved veetis 
ta vanavanemate pool ja kuna vanaema kirjakeelt ei osanud ja ema rääkis 
temaga seto keeles, siis jäi Annelegi keel iseenesest külge. Vanaema kodus 
üksi ei laulnud, aga kui talle tulid külla õed Setomaalt, siis lauldi, mängiti 
kaarte ja jutustati lugusid küladest, surnuaedadest ja kohtadest.

Anne on alati oma seto juuri rõhutanud – lavakunstikooli sisseastumisel 
laulis ta seto leelot „Valge jänes“ ja tema diplomitööks oli Mats Traadi 
„Puud olid, puud olid hellad velled“ dramatiseering, kus tekst oli lõuna-
eesti keeles. 
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2. Teest koori juurde 

Pireti tutvus kooriga algas 2002. aastal, kui ta korraldas oma seto pulmi. 
Meremäel toimuvasse kolm päeva kestvasse pulma oli vaja leelokoori ja 
nii läkski ta, kost kaasas, Siidisõsarõte juurde ja palus neid. Pulmadest sai 
alguse pikk koostöö, mis kestab tänaseni, kuigi vahepeal oli Piret kaks aas-
tat Eestist ära. Pireti jaoks oli koori laulma sattumine puhas juhus, otsekui 
saatuse sõrm, ja oma elu korraldades on tal alati oma koht Siidisõsarõtel. 

Anne oli enne pikalt mõelnud mõnes leelokooris laulmise peale, kuid 
ei teadnud ega tihanud asja lähemalt uurida. Ühel esmaspäeval ligi kuus 
aastat tagasi kõndis ta Rocca al Mare kaubanduskeskuses, kui tema juurde 
astus Helgi, keda ta ei tundnud, tutvustas ennast tema sugulasena ja kutsus 
koori laulma. Anne võttis innukalt konkreetse kutse vastu ja järgmisest 
kolmapäevast algas tema lugu koori liikmena.

3. Koori iseloomustusest

4–5 aastat ei torkinud teda keegi tagant, ta ei pidanud eest ütlema või 
midagi kohustuslikus korras tegema. Kõik on tulnud läbi isikliku arengu 
loomulikul teel. Kooris valitseb mõnus õhkkond, kõik sujub, koorijuht ei 
suru oma tahtmist peale, arvestatakse kõigi arvamusega. Sageli vaieldakse 
seni, kuni jõutakse konsensuseni ja see on Pireti arvates ainult positiivne – 
oma arvamuse välja ütlemine tugevdab suhteid. Anne lisab, et enamasti 
keegi ei solvu ega jää viha pidama.

Lauljad suhtlevad omavahel ka väljaspool proove. Tähistatakse üks-
teise sünnipäevi ja käiakse niisama koos. Neid koosolemisi iseloomustab 
mõlema sõnutsi setodele iseloomulik joon – pidu läheb kohe käima ja 
lõpeb järsku ära, pikalt hoogu ei võeta.

Mõlemad nõustuvad, et ühised väljasõidud ja elamused  tugevdavad 
kooriliikmete sidemeid. Eriliselt tuuakse välja 2016. aasta sügise toimu-
nud Ukraina reisi, mis oli väljaminek oma mugavustoonist. Seal ei  käidud 
kogu kooriga, ka koori juhendaja reisil ei osalenud. Krõlovetsis ööbiti ühis-
elamus, kus aknad ei pidanud tuult, kraanist nirises jääkülma vett, magati 
kirstu meenutavates kitsastest reformvoodites, kloori järgi lehkav tualett 
asus õues ning korraldusliku poole pealt muutusid plaanid igal  sammul. 
Samas inimesed olid ääretult sõbralikud, laud oli rikkalikult  kaetud ja 

Pireti sõnade kohaselt on selles kooris väga loomulik olla. Esimesed 
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külalistele anti alati parim. Selline keskkond ja kogemused liidavad ini-
mesi enam, kui elu tänapäevastes mugavates tingimustes.

Teiste Tallinna kooridega otseselt ei suhelda. Kohtutakse enamasti 
mõnel setode ühisüritusel (nt mihklipäeval vabaõhumuuseumis) või mõne 
leelokoori sünnipäeval. Piret möönab, et kõik Tallinna leelokoorid võiksid 
ju vahel kokku saada, aga selleks on vaja kohta ja eestvedajat, kes nad 
kokku kutsuks.

4. Veidi lauludest ja esinemisriietest

Esinemislaulud saadakse enamikus koorijuht Ilme käest, kes on saanud 
need oma emalt või otsinud välja arhiivist. Tema õpetab laulud selgeks 
teistelegi. Samas võimalusel lauljad alati ka improviseerivad. Piret ja Anne 
näiteks improviseerivad koos laulumängu „Rikas ja vaene“, mida esitati 
ka juubelikontserdil.

Omal algatusel on Anne peamiselt kuulmise järgi ära õppinud ühe 
laulu, mille plaanib varsti koorile ette kanda.

Piret Tillo (vasakul) ja Anne Veesaar Siberis 2018. aastal. Anne Veesaare era-
kogust.
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Piretile oli suureks inspiratsiooniallikaks Siberi reis, kust ta võttis kaasa 
suure hulga lindistusi. Siberi seto küla laulud pole küll päris traditsiooni-
lised, kuid need kuidagi kulusid temasse.

Esinemisriieteks on Piretil oma vanaemade riided, mida ta on hiljem 
erineva kasvu tõttu pidanud ümber tegema. Kõik ehted, tikandid ja hamõ 
käised on tal vanaemade pärandus. 

Annel olid vanaemast alles jäänud ainult vöö ja päälinigõ otsad ja see-
pärast on ta lasknud oma esinemisriided õmmelda. Suure hõbesõle sai ta 
kingituseks ühelt Murastes elavalt naiselt, kellel seto juuri pole. Nimelt 
oli selle naise isa ostnud hõbesõle ja mingil põhjusel peitnud ahju truubi 
auku. Naine leidis selle ja nähes televisioonis, et Annel puudub sõlg, kinkis 
selle tahmasesse paberisse mässituna talle. Kinkis lihtsalt sooviga, et Anne 
graveeriks sinna oma nime ja kuupäeva ning annaks sõlele uue hingamise. 
Seda Anne loomulikult tegigi.

5. Andmise ja saamise rõõmust

Piret leiab oma sisemise tasakaalu seto kultuurist ja seto leelost. Leelo 
on maagia, mis teda korrastab. Laulud on tihti pikad ja mõeldud eelkõige 
lauljale endale, kes laulu sisse minnes leiab sealt jõudu ja rahu. Leelotades 
muutub iga raske asi lihtsamaks. 

Anne leiab, et seto leelo hoiab noorena, hoiab elus. Näevad ju seto 
naised alati väga head välja. Leelo annab talle emotsionaalset väga palju ja 
proovi minnes ununevad pisiasjad. Siis kaovad kõhklused ja häiriv enese-
kriitika. Siis ta lihtsalt laulab, sest ta tahab seda teha.

Mõlemad leiavad, et kooris laulmine on andnud neile uusi võimalusi 
reisida kohtadesse, kuhu muidu ei satu, ja tutvuda inimestega, kellega 
tavaelus ei kohtuks. Laulmine avardab maailmapilti. 

Samuti annab leelokooris laulmine väe. Anne sõnutsi isegi teatava 
ülbuse, „saladuse“, mis annab isikupära. Pireti ütluse kohaselt on see 
vaimne varandus, mida ei saa keegi ära võtta ja mis paneb teisi olema nn 
heas mõttes „kadedad“. 

6. Seto omakultuuri püsimisest

Anne on seto omakultuuri püsimise osas väga positiivselt meelestatud 
ja nendib entusiastlikult, et see on ju lihtsalt olemas. Oma lapselapse 
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 Villemi kavatseb ta viia Seto Latsi Kuuli ja soovib, et poiss õpiks män-
gima  karmoškat.

Piret on selles küsimuses veidi vaoshoitum ja nendib sootska Rein Järve-
lillele toetudes, et kindlasti on vaja midagi ette võtta, et seto keel ja kultuur 
oleks ka 50 aasta pärast olemas. Oma lastele pole ta seto keelt otseselt õpe-
tanud, kuid lapsed saavad kõnest aru ja oskavad ka veidi rääkida. Samas 
on tema lapsed alati käinud kaasas seto kultuuriüritustel ja nii on neis teki-
tatud huvi. Piret ise alustas paar aastat tagasi oma sugupuu koostamist, käib 
võima lusel paasapäeval Setomaal oma emakodus ja Obinitsa kalmistul.

Mõlemad on ühel meelele, et setokeelsete raamatute väljaandmine 
on väga tänuväärne tegevus, nagu ka lastele keele ja kultuuri õpetamine. 
Samas nendivad mõlemad, et oma juurte juurde jõudmine on üks osa ini-
mese eluteest ja teadlikult ei jõuta selle juurde alati esimeses nooruses. 
Seda põhjusel, et noorena on teised ülesanded. Mida vanemaks aga inimene 
saab, seda rohkem on tal huvi ja aega oma juurtega tegelda (Kütt 2020: 3).

Õie Sarv, kes on vanema põlvkonna esindaja, oskab hinnata seto oma-
kultuuri muutumist ajas. Tema nooruses kuulusid seto kooridesse ainult 
setod, kelle emakeeleks oli seto keel ja kes olid kasvanud üles seto  peredes. 
Tänapäeval on olukord teine – seto kooridesse kuuluvad ka mitte setod ja 
setode järeltulijad, kes seto keelt peensusteni ei valda; seto riideid kanna-
vad inimesed, kes pole setod. Ühesõnaga – „pakend ei ole enam vasta vuses 
sisuga“. Seto omakultuur muutub üha enam seto omakultuurilaadseks 
tooteks. Tema hinnangul ei saa tänapäeval ka enam rääkida setode leelo-
koorist, on ainult nimetus – „seto leelokoor“, kuhu kuuluvad ini mesed, kes 
tahavad ja püüavad laulda seto laule seto keeles. Just keel on seto laulude 
puhul üks põhiline alusmüür.

Sarnaselt Piretile ja Annele leiab ka Õie, et oma vanematelt saadud 
pärandit tuleb edasi anda nooremale põlvkonnale. Oma praeguses kooris 
Õiõ Seto järgib ta põhimõtet, et kooris oleks ka lapsi, kes koos täiskasva-
nutega saaksid loomulikul teel osa kultuuripärandist. Just erinevad põlv-
konnad koos moodustavad toimiva koosluse, kus erinevate põlvkondade 
kogemusi väärtustakse ja austatakse. Ta nendib, et lastega koos ehk ei saa 
oodata väga kõrget esinemistaset, aga tuleviku mõttes on see kõige õigem 
ja normaalsem kultuuri edasikandumise vorm. (Sarv 2021)
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Tänuavaldus

Siirad tänuavaldused oma nõudlikule juhendajale Elvi Nassarile, kelleta 
seda ülevaadet poleks sündinud; koorijuht Ilme Haavalole, kes võttis aega, 
et „võõrale“ oma koori tutvustada; Õie Sarvele, kes oli nõus jagama oma 
mälestusi, mis ilma meenutamata kaoksid; Piretile ja Annele, kes võtsid 
aega jutustada, ja kogu koorile meeleoluka juubelipeo eest!

Artikli koostajal pole ei seto juuri ega varasemaid kokkupuuteid seto-
dega. Esimene kokkupuude setodega toimus tänu Elvi Nassari poolt Tartu 
Ülikoolis 2019. aasta sügisel peetud loengusarjale, misjärel sain  kursusetöö 
raames tuttavaks leelokoori Siidisõsarõ juhendaja ja liikmetega. Võõrana 
iseloomustaksin setosid kui väga külalislahkeid ja suhtlemisalteid inimesi. 
Setod tahavad oma kultuurist ja tegevusest rääkida, nendega on võimalik 
sujuvalt ja kiiresti suhelda. Samas üllatas mind seto leelo, mis on minu 
kõrvade jaoks kaasakiskuv ja jõuline. Leelo omakorda peegeldas lauljate 
isiksusi – kõik nad on isiksused oma arvamuste ja soovidega ning neid 
oma arvamusi jagatakse ka teistega. Põgusast kokkupuutest jäi mulje, et 
setod tervikuna ei karda eristuda, nad tahavad ise olla, matkimata kedagi 
teist.

Allikad

Haavalo, Ilme: Lauluselts Siidisõsarõ. https://www.setomaa.ee/kogukond/lauluselts-
siidisosaro (01.02.2021)

Haavalo, Ilme 2019: Intervjuud 05.11.2019 ja 07.11.2019. 
Haavalo, Ilme 2021: Ilme Haavalo järelhüüe. – Eesti Folkloorinõukogu kuukiri. Veeb-

ruar, https://bit.ly/36Mq1vU (06.02.2021)
Haavalo, Marianne 2005: Seto Leelokoor Siidisõsarõ ja Setomaa. Kehra Gümnaasiumi 

lõputöö (Ilme Haavalo valduses, koopia artikli autoril).
Hagu, Paul 2004: Saateks. – Leeloantoloogia I. Lüroeepika. Koost. ja toim. Paul 

Hagu. Tartu: Tartu Ülikool, 9–11.
Kütt,	Anželika	2020:	Leelokoor	Siidisõsarõ	–	25	aastakka	illo.	–	Setomaa, nr 1 (362), – 

https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_nr%201_2020.pdf
Kütt	Anželika	2020:	Leelokoor	Siidisõsarõ	Tillo	Pireti	ja	Veesaare	Anne	helü	läbi.	–	

Setomaa, nr 1 (362), https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Seto-
maa_nr%201_2020.pdf

Maarits, Merit 2018: Setod astuvad lavale UNESCO peahoones Pariisis, https://kul-
tuur.err.ee/842668/setod-astuvad-lavale-unesco-peahoones-pariisis (06.02.2021)



133

Nassar, Elvi: Leelokoor Sõsarõ. https://www.setomaa.ee/kogukond/leelokoor-sosaro 
(01.02.2021)

Nassar, Elvi 2013: Sõsarõ’, Talina liin. – Setomaa, nr 9 (276).
Nassar, Elvi 2021: Igor Tõnuristi meenutades. – Eesti Folkloorinõukogu kuukiri. Veeb-

ruar, https://bit.ly/36Mq1vU (06.02.2021)
Ojamaa	jt	=	Ojamaa,	Triinu,	Žanna	Pärtlas,	Andreas	Kalkun:	Seto	kooride	tähendusest	

ja tähtsusest. – Seto mitmehäälne laulutraditsioon, http://laul.setomaa.ee/artiklid/
seto_koorid (06.02.2021)

Sarv, Õie 2021: Intervjuud 03.02.2021 ja 08.02.2021.
Seto „Siidisõsarõ“ …: 2018 = Seto „Siidisõsarõ“ Celebrating Estonia 100 in New 

York. – https://youtu.be/34O6T_W0J6c (05.08.2021)
Tillo, Piret 2019: Intervjuu 25.11.2019.
Veesaar, Anne 2018: Siidisõsarõ Vahtsõh Yorgih. – Setomaa, nr 4 (341), https://www.

setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_ajaleht_341.pdf
Veesaar, Anne 2019: Intervjuu 25.11.2019.

Anželika Kütt: The leelo choir Siidisõsarõ – over 25 years of history

These days, leelo choirs are vital bearers of the Seto identity in Setomaa, 
Estonian towns as well as in diaspora. The leelo choir Siidisõsarõ, founded 
in 1994, has a long preceding history. Namely, the present choir leader 
Ilme Haavalo’s mother Anne Täht and aunt Aleksandra Lohk responded 
to the invitation of their childhood friend Veera Virgo to start singing 
together, and thus a Seto singing group was established in 1973 attached 
to the ensemble Leegajus. Later, the Seto singing group separated and the 
leelo choir Sõsarõ was formed which in turn was the starting point of the 
present leelo choir Siidisõsarõ. 

The choir, which celebrated its 25th birthday on 23 November 2019, 
has had two leaders through the times: Õie Sarv (1994–2000) and the 
present choir leader Ilme Haavalo (starting from 2000). About 40 singers 
have been singing in the choir but currently 12 singers actively partici-
pate in the activities of the choir. The choir has three killõ-singers, own 
 musician, and future singers – the children and grandchildren of present 
choir  members. The main repertoire consists of traditional songs, calen-
dar holiday songs and work songs. The choir has performed with a full 
programme of  wedding songs and paabapraasnik songs that have both 
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been captured on film. Four albums have been released. The choir wishes 
to sustain the authentic leelo song tradition and to sing songs inherited 
from former choir members. The choir performs mainly in Estonia but 
representing Seto leelo has also taken the choir far afield (USA, France, 
the Ukraine, Germany). 

Times change, but the roots remain. Songs that once accompanied 
every day work and resting in the villages can now be heard in towns and 
concert halls. Times, places and people change but the tradition of Seto 
leelo moves along with people. Life wisdom, songs and traditions of the 
parents and grandparents are passed on to the younger generation in town 
as well as in the countryside. In 2009, the Seto polyphonic singing tradi-
tion or leelo was added to the list of the UNESCO cultural heritage.

Anželika Kütt: Leelokoor Siidisõsarõ – üle 25 aastaga aoluku

Leelokooriq ommaq täämbätsel pääväl tähtsäq seto hindätiidmise kandjaq 
nii Setomaal, Eesti liinon, ku muial elävide setodõ siän. 1994. aastagal 
 luudul leelokooril Siidisõsarõ om pikk inneaolugu. Nimelt parhilladsõ 
koorijuhi Ilme Haavalo imä Anne Täht ja tädi Aleksandra Lohk vastsiq 
uma noorõpõlvõsõbra Veera Virgo kutsõlõ naadaq laulma, ja nii tettigi 
1973.	aastagal	ansambli	Leegajusõ	mano	seto	laulupark.	Perän	lätś	seto	
laulupark umaette ja tetti leelokuur Sõsarõ, minkast ummakõrda kasvi 
vällä parhillanõ leelokuur Siidisõsarõ. 

Kooril, kiä pidi 23. märtekuu pääväl 2019 umma 25. juubõlit, om läbi 
ao olnuq kats iistvidäjät: Õie Sarv (1994–2000) ja parhillanõ koorijuht 
Ilme Haavalo (aastagast 2000). Koorin om läbi ao laulnuq ligi 40 lauljat, 
a parhilla ommaq koorin tegüsäq 12 lauljat. Kooril on kolm killõ-lauljat, 
uma pillimiis ja perräkasvos liikmidõ latsi ja latsõlatsi. Põhilidsõs laulu-
varas ommaq kombõtallituslauluq, kallõndritähtpäivi lauluq ja tüülauluq. 
Tääven mahun om üles astut pulmalaulõ ja paabapraasnigu laulõ kavaga, 
miä mõlõmbaq ommaq ka filmilindi pääle võeduq. Vällä om ant neli helü-
kandjat. Kuur taht hoitaq ehtsät leelolaulu perändüst ja lauldaq inneskiidsi 
kooriliikmidõ käest peritüid laulõ. Põhilidsõlt käüdäs laulman Eestin, a 
seto leelot ommaq nä veenüq ka kotost väega kavvõhe (USA, Prantsus-
maa,	Ukraina,	Śaksamaa).




