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TARTU ÜLIKOOLI LÕUNA-EESTI KEELE- JA 
KULTUURIUURINGUTE KESKUS 20

Eva Saar, Karl Pajusalu

Tartu Ülikooli (TÜ) Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus (LE 
keskus) on TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis tegutsev interdistsipli-
naarne üksus, mille eesmärk on koordineerida ja korraldada ajaloolise 
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriala uuringuid ja sellealast akadeemilist 
õppetööd ning edendada Lõuna-Eesti ajaloo, keele ja kultuuri õpetamist 
ja tutvustamist nii kursustel, seminaridel-konverentsidel kui ka kirjasõnas. 
Siinne retrospektiiv annabki tunnistust sellest, kuidas seatud eesmärkide 
poole püüdlemine on 20 aasta vältel õnnestunud.

Tartu Ülikooli lõunaeesti keskuse eellugu

LE keskuse asutamise eelloo juurde kuuluvad kindlasti esmalt Nõu kogude 
Liidu lagunemine ja eesti rahvuslik taasärkamine, millega samal ajal algas 
ka lõunaeestlaste keeleline ja kultuuriline virgumine, mida jääb märgi-
lise sündmusena tähistama I Kaika suveülikooli toimumine 1989. aastal 
 Karulas. Lõunaeesti uue vaimuelu tähtsaimaks hooandjaks saigi võro liiku-
mine, mis seadis oma eesmärkideks ka ühtse võro kirjakeele loomise ning 
selle funktsioonide laiendamise, nii et võro keelt saaks kasutada  kõigis 
tänapäevastes sfäärides – kirjanduses, koolihariduses, ajakirjan duses, tea-
duses jne (Kama 1999). Ehk teisisõnu püüti tuua võro keel „köögikeele“ 
staatusest välja teiste tänapäevaste kultuurkeelte hulka. Nende ees märkide 
täitmiseks loodi 1995. aastal Kultuuriministeeriumi juurde teadus- ja 
arendus asutusena Võro Instituut, mille ülesandeks sai ajaloolise Võromaa 
ning selle keele ja kultuuri edendamine. Sarnast ülesannet hakkas Seto-
maal ja laiemalt seto kultuuri jaoks täitma 1997. aastast Setu Arendus-
keskus ning Mulgimaa ja mulkide jaoks 1999. aastast Mulgi  Kultuuri Insti-
tuut. Piirkondlike arendusasutuste asutamisega seoses kerkis eriti teravalt 
küsimus, kuidas suurendada lõunaeesti keelt ja kultuuri kõrghariduse tase-
mel tundjate hulka ja tagada järelkasv. Kust tulevad lõunaeesti keelt ja kul-
tuuri õpetada oskavad inimesed? Selle küsimuse lahendamiseks pöörduti 
kõrgkoolide poole.
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Tartu Ülikooli lõunaeesti keskuse asutamislugu

Peagi pärast Võro Instituudi (edaspidi VI) asutamist algas ka akadeemi-
line koostöö instituudi ja Tartu Ülikooli vahel. 1996. aastal korraldati 
koos esimene sügiskonverents, VI võro sõnaraamatu töörühmas hakkasid 
osalema ka TÜ üliõpilased ja õppejõud. Tekkis mõte asutada ka ülikooli 
lõunaeesti õppetool. 1999. aastal Eesti Vabariigi valitsus poolt kinni tatud 
riikliku programmi „Lõunaeesti keel ja kultuur 2000–2004“ ettevalmista-
misel osalesid koos teistega VI ja TÜ töötajad. Suuresti lõuna eesti keele-
uuringute edendamist silmas pidades loodi 2000. aastal TÜs eesti keele ja 
ajaloo ja murrete professuur, mille professoriks valiti Karl Pajusalu, kes 
oli 1997. aastal saanud Turu ülikoolis doktorikraadi väitekirjaga Mulgi 
murde keelekontaktidest. Noore professorina oli Pajusalu esimesi suure-
maid algatusi TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse loomise 
ettevalmistamine ja selle tegevuse käivitamine. Ajaloolise täpsuse huvides 
esitatagu siinkohal kuupäevaliselt kõige olulised sünd mused LE keskuse 
asutamisloost:

14.06.2000	tegi	TÜ	filosoofiateaduskonna	nõukogu	TÜ	nõukogule	ette-
paneku	luua	filosoofiateaduskonna	koosseisus	interdistsiplinaarne	Lõuna-
Eesti uuringute keskus ning kinnitada Lõuna-Eesti uuringute statuut.

01.09.2000 keskuse kuraatorina asus tööle TÜ eesti keele eriala üliõpilane 
Triin Iva, keskus sai endale ruumid Toomemäel vanas anatoomikumis.

29.09.2000 kinnitas TÜ nõukogu Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute 
keskuse statuudi.

02.11.2000 toimus LE keskuse nõukogu esimene koosolek. Otsustati, et 
keskus peaks võimalikult kiiresti alustama oma statuudis ettenähtud tege-
vustega, sh nii TÜ üliõpilastele lõunaeesti keele- ja kultuurialase õppe-
töö läbiviimisega kui ka uuringutega. Keskuse juhatajaks (nõukogu esi-
meheks) valiti prof. Pajusalu ettepanekul teenekas seto rahvaluule uurija, 
dotsent Paul Hagu, kes on selles rollis tänaseni.

07.12.2020 toimus LE keskuse pidulik avaõhtu. Kohal oli külalisi Võro 
Instituudist, Mulgi Kultuuri Instituudist, sihtasutusest Fenno-Ugria ja 
meele olu aitas uutesse kõrgustesse tõsta seto meestelaulu punt Paul Hagu 
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eestvõttel.	Aukülaliseks	oli	füüsik,	lõunaeesti	kirjanik	ja	filosoof	Madis	
Kõiv, kelle eestvõttel toimus ka ümarlaud, kus kõik kohalviibijad said 
avaldada arvamust lõunaeesti keele ja meele oleviku ning tuleviku kohta.

Juba esimesel tööaastal hakkas keskus aktiivsel tegutsema nii õppe-, 
 kultuuri- kui ka teadustöö erinevates suundades. Sellele aitas kaasa 
 keskuse noorte eestvedajate pühendumus ning kindlasti ka oma õdusad 
ruumid Toomemäel. Keskus ei tegutsenud ainult tööajal, õhtudki olid täis 
erinevaid ettevõtmisi, mis sageli sündisid asjaosaliste spontaansetest idee-
välgatustest.

Lõunaeesti keskuse töökorraldus

LE keskuse tööd on läbi kahe kümnendi suunanud keskuse nõukogu, kuhu 
kuuluvad nii erinevate valdkondade teadlased kui ka piirkondlike keele ja 
kultuuri institutsioonide esindajad. 

Keskuse nõukogu esimesse koosseisu (2000–2001) kuulusid: 
prof. Birute Klaas (filosoofiateaduskonna dekaan), Paul Hagu (kirjanduse 
ja rahvaluule osakonna dotsent), Kalle Gaston (Mulgi Kultuuri  Instituudi 
juhataja), Kaido Kama (Võro Instituudi direktor), Arne Merilai (TÜ eesti 
kirjanduse dotsent), Karl Pajusalu (TÜ eesti keele ajaloo ja murrete 
 pro fes sor) ja Heiki Valk (TÜ arheoloogiakabineti juhataja).

Nõukogu tänase (2021) koosseisu liikmed on: Paul Hagu (keskuse nõu-
kogu esimees), Külli Eichenbaum (Vana-Võromaa kultuuri asjatundja), 
Rainer Kuuba (Võro Instituudi direktor), Alli Laande (Mulgimaa esindaja), 
Ahto Raudoja (Setomaa esindaja), prof. Karl Pajusalu (TÜ eesti ja üld-
keeleteaduse instituudi esindaja), prof. Heiki Valk (TÜ ajaloo ja arheo-
loogia instituudi esindaja), kaasprof. Mart Velsker (TÜ kultuuriteaduste 
instituudi esindaja).

Keskus alustas omaette struktuuriüksusena TÜ filosoofiateaduskonna 
juures. Vahepealsetel aastatel on keskuse staatus muutunud, praegu on 
LE keskus ametlikult osa TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudist, ent on 
 endiselt säilitanud oma interdistsiplinaarse olemuse, tehes tihedat koos-
tööd eri teadusalade TÜ instituutide ja ka Lõuna-Eesti erinevate kultuuri-, 
teadus- ja arendusasutustega.
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LE keskuse tegevuste otsesteks korraldajateks ehk sisuliselt tegev-
juhtideks on olnud (erinevate ametinimetustega) kuraatorid ja koordi-
naatorid: Triiv Iva (2000–2002, 2004, 2007–2010, 2011–2013), Mariko 
Faster (2003), Helen Plado (Koks, 2003–2004), Mari Mets (2005–2010), 
Helena Kesonen (2010–2011), Grethe Juhkason (2014) ja Eva Saar 
(2014– …). 

Koordinaatorite tööülesanded on olnud päris mitmekesised. Nende 
ülesandeks on olnud TÜ-s lõunaeesti keele- ja kultuuriõpingute loengu-
plaani koostamine ning selle plaani alusel ka õppetöö korraldamine, mis 
on tähendanud näiteks keskuse kodulehe eest hoolitsemist, loengukursuste 
vormistamist ja tutvustamist ülikooli õppeinfosüsteemis, külalislektorite 
kutsumist, töölevormistamist ja assisteerimist õppetöö vältel. Koordi-
naatorid on korraldanud ka lõunaeesti keele- ja kultuurialaseid täiend-
koolitusi Lõuna-Eesti erinevais paigus ning laiemale huviliste ringile 
suunatud tegevusi (näitused, kultuuriüritused jm). LE keskuse eestvõttel 
on peetud mitmeid teadusseminare, mille praktiline korraldus on samuti 
olnud koordinaatorite õlul. Teadusseminaride ja muude ettevõtmiste 

LE keskuse nõukogu esimees Paul Hagu 2020. aastal Obinitsas, galeriis Hal´as 
kunn. Foto: Eva Saar.
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 sisulisi  tulemusi ning ka LE keskuse tegevuste kroonikat kajastavad läbi 
kahe kümnendi ilmunud, koordinaatorite poolt koostatud ja toimetatud 
aastaraamatud jms.

Lõuna-Eesti keele- ja kultuurialane õppetöö

LE keskus on võtnud omale loomisest alates üheks tähtsamaks ülesandeks 
Lõuna-Eesti põliskeelte ja kultuuri akadeemilise õpetamise ehk lõunaeesti 
keelest ja kultuurist teadliku järelpõlve kasvatamise. Selle ülesande täit-
miseks on kahe aastakümne vältel peetud arvukalt akadeemilisi  kursusi. 
Lõuna eesti keele ja kultuuri aineid on võimalik õppida valikainetena ning 
ka omaette moodulina, näiteks saab õppida eesti keele ja kirjanduse õpe-
taja lisaerialana lõunaeesti keele ja kultuuri õpetajaks. Eraldi mooduli 
 loomise algatas LE keskuse nõukogu juba 30.08.2001:

„/…/ tuleks koostada 12-ainepunktiline valikainete moodul „Lõuna-
eesti keel ja kultuur“. See võiks koosneda kolmest 4 AP blokist (keel, 
kirjandus ja rahvaluule, ajalugu ja kultuur).“ (LE nõukogu 2001)

Mari Mets LE keskuse uksel 2010. aastal. Keskuse tööruumid olid toona Toome-
mäel, vanas anatoomikumis. Foto: Margus Ansu, Postimees.
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Delegatsioon Nele Reimann, Terje Lillmaa, Triin Iva, Sulev Iva, Mariko Faster, 
Lea Sarik Peterburis teel Petroskoisse 2002. Sellel seminaril kuuldi esmakordselt 
keelepesadest ja külastati ühte neist Uhtual (Kalevala külas). Foto Mariko Fasteri 
kogust.

Esimene LE keskuse poolt korraldatud akadeemiline võro keele  kursus 
„Võro murre I“ toimus aga juba selle otsuse eel 2001. aasta kevad semestril. 
Kursuse õppejõuks oli toonane eesti ja soome-ugri keeleteaduse magist-
rant, tänaseks teadusdoktoriks ja tunnustatud kohanimeuurijaks saanud 
Evar Saar. Kursus sai kavandatud jätku („Võro murre II“, õppejõud Evar 
Saar) juba 2001. aasta sügissemestril. Kursustest „Võro murre I“ ja „Võro 
murre II“ said peagi, 2002. aastal vastavalt „Võro keel I“ ja „Võro keel 
II“ – see muutus kursuste nimetustes (murre > keel) kajastab hästi juba 
LE keskuse tegutsemise algusaastail aset leidnud suhtumise muutumist 
Lõuna-Eesti põliskeeltesse.

Kõige	pikema	staažiga	lõunaeesti	keele,	peamiselt	võro	keele	õppe-
jõud on Sulev Iva, kes esmalt õpetas kursusi magistrandina, seejärel dokto-
randina ning võro keele teadurina. 2014. aastal sai Sulev Ivast Tartu Üli-
kooli esimene lõunaeesti keele ja kultuuri lektor.

Sama tähtis kui keel on LE keskuse tegevuses olnud ka kultuur, ei 
ole võimalik ühte teisest lahutada – oli iseenesest mõistetav, et  ülikoolis 
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Võro keele õppejõud Sulev Iva ja keskuse 
kauaaegne kuraator Triin Iva (2007). Foto LE 
keskuse arhiivist. 

 hakatakse õpetama ka 
lõuna eesti kultuuri käsit-
levaid aineid, sest mitte 
ainult keeles, vaid ka kul-
tuuris on olnud just Lõuna- 
ja Põhja-Eesti vahel olulisi 
erinevusi. Esimese lõuna-
eesti kultuuri ainena toimus 
2001. aasta sügisel kursus 
„Sissejuhatus lõunaeesti 
kirjandusse“, seda kursust 
luges esimestel aastatel dot-
sent Ülo Tonts.

Lisaks võro keelele ja 
lõuna eesti kirjandusele on 
LE keskuse koordineeri-
misel aegade jooksul õpe-
tatud paljusid erinevaid aka-
deemi lisi kursusi.  Järgnev 
valik olgu selle näiteks:

LE keskuse 
 kunagine kuraator 
Mariko Faster ja 
TÜ esimene võro 
keele õppejõud 
Evar Saar on 
tänaseks tunnus-
tatud nime uurijad. 
Foto Mariko 
 Fasteri kogust.
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„Lõunaeesti keel 1. osa“ ja „Lõunaeesti keel 2. osa“ (al. 2003, õppejõud 
Sulev Iva), 
„Lõuna-Eesti folkloor“ (al. 2003, õppejõud Paul Hagu),
„Sissejuhatus eesti ja setu rahvausundisse“ (2004, 2005, 2019, õppejõud 
Heiki Valk),
„Setu traditsioon“ (2004–2012, õppejõud Paul Hagu),
„Lõuna-Eesti arheoloogia ja ajalugu“ (al. 2005, õppejõud Heiki Valk ja 
Kadi Kass),
„Kaasaegne lõunaeesti kirjandus“ (2005, 2009, 2011, 2014, 2016, külalis-
õppejõud Kauksi Ülle),
„Lõuna-Eesti etnoloogia“ (2005, õppejõud Mare Piho ja Kristel Rattus),
„Lõunaeesti kultuurilugu“ (2006–2019, külalisõppejõud Nele Reimann-
Truija),
„Lõunaeesti kirjakeele ajalugu“ (al. 2008, õppejõud Heli Laanekask ja 
Sulev Iva),
„Lõunaeesti	kultuurigeograafia“	(al.	2009,	külalisõppejõud	Marju	Kõivu-
puu ja Taavi Pae),
„Lõunaeesti sõnavara“ (2011, õppejõud Mari Mets ja Karl Pajusalu),
„Lõunaeestikeelne meedia“ (2012 ja 2015, külalisõppejõud Silvia Karro),
„Võro keele vestluskursus“ (al. 2012, õppejõud Sulev Iva),
„Võro keele grammatika” (al. 2013, õppejõud Sulev Iva),
„Mulgi keel“ (2014, 2018, õppejõud Karl Pajusalu ja külalisõppejõud Alli 
Laande ja Kristi Ilves; mulgi keelt õpetati ka 2007. aastal kursusel „Lõuna-
eesti keel I“),
„Seto keel“ (2017, 2020, õppejõud Paul Hagu, Karl Pajusalu),
„Lõunaeesti rahvalaul mütoloogilisest maailmapildist tänapäevaste skeene-
deni“ (2017, õppejõud Madis Arukask, külalisõppejõud Janika Oras ja 
Andreas Kalkun),
„Koha vaim ja mõtlemine Madis Kõivu võroainelistes teostes“ (2019, 
külalisõppejõud Tiia Allas, Urmas Kalla ja Evar Saar),
„Setu müüdilised regilaulud: tekstid ja taustad“ (2019 ja 2021, õppejõud 
Madis Arukask),
„Seto elulaad, elatusalad ja pärimuskultuur“ (2019 ja 2021, külalis-
õppejõud Elvi Nassar),
„Lõuna-Eesti koha- ja isikunimed“ (2021, külalisõppejõud Mariko Faster 
ja Evar Saar).
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Nagu eelnevast loetelust näha, on õppe mitmekesisuse huvides sageli 
kutsutud kursusi õpetama külalisõppejõud, oma valdkonda hästi tundvad 
teadlased ja spetsialistid. Seda nii statsionaarsetele kursustele kui ka eri-
kursustele. Näiteks pidas 2018. aastal Sorbonne’i ülikooli keelelise mitme-
kesisuse professor Jean Léo Leonard keeleteaduse, filosoofia ja semiootika 
doktorikooli külalisena külalisloengu „Paradigm Function Morphology 
applied to Southern (and Eastern) Finnic“ ja kahepäevase tööpaja morfo-
loogilise keeleainese kogumisest ja analüüsist („Participative workshop on 
inflection in Estonian dialects and Finnic languages“).

Viimastel aastatel on LE keskus viinud lõunaeesti kursuste õpetamise 
ka väljapoole Tartut. Nii on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias võimalik 
võro keelt õppida alates 2017. aastast, samas toimus esimene akadeemiline 
mulgi keele kursus 2020. aasta sügisel. Et lõunaeesti keelte õpetust veelgi 
laiendada, toimub võro keele kursus LE keskuse kaasabil 2021. aasta 
sügisel Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 
üli õpilastele.

Nii võro keele kursused, mida alates 2002. aastast õpetab Sulev Iva kui 
ka „Sissejuhatus lõunaeesti kirjandusse“, mida alates 2008. aastast õpe-
tab Mart Velsker, on olnud läbi aegade rahvarohked ja populaarsed mitte 
ainult keele- ja kirjandusteaduse üliõpilaste seas, vaid need on  toonud 
kokku erinevate instituutide üliõpilasi üle kogu ülikooli, sh tulevasi arste, 
juriste, majandusteadlasi jt. Juba 2002. aasta kevadsemestril oli võro keele 
 kursusel osalejaid nii palju, et tunde peeti kahes rühmas, 2011. aastal 
osales Mart Velskri lõunaeesti kirjanduse kursusel koguni 55 üliõpilast. 
Näited näideteks, ent üliõpilaste huvi puudumise tõttu ei ole mitte kunagi 
ükski lõunaeesti kursus pidanud toimumata jääma. Vastupidi –  kursustel 
on sageli palju osalejaid, nii on viimastel aastatel olnud seto ja mulgi 
keele kursustel, aga ka Elvi Nassari seto ainelise kultuuri  kursusel ning 
Marju Kõivupuu ja Taavi Pae õpetataval Lõuna-Eesti kultuuri geograafia 
kursusel. Osalejaid toovad peale kursuse teema kokku ka ühelt poolt 
külalis õppejõudude sarm ja teadmised-kogemused, teisalt on kahtlemata 
oluline motivaator üliõpilaste endi päritolu: Võromaalt pärit mistahes eri-
ala üliõpilased leiavad üles võro keele ja kultuuri kursused, Mulgimaalt 
juurtega noored mulgi keele kursuse, Setomaa juurtega noored seto keele 
ja kultuuri õppeained.
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LE keskuse korraldatava akadeemilise õppetöö juurde kuuluvad sageli 
õppeekskursioonid. Esimesi üliõpilaste õppereise toimus 2007. aas-
tal Mulgimaale, sellel osalesid kursuse „Lõunaeesti keel I“ üliõpilased. 
 Mitmetel kursustel ongi saanud õppereisid kursuse lahutamatuks osaks. 
Eks ole nii Lõuna-Eesti kultuurigeograafia kui ka kultuurilugu õppijate 
jaoks palju hoomatavamad oma silmaga uudistades. 

Kursuse „Lõunaeesti kultuurigeograafia“ üliõpilaste õppereis Lõuna-
Eestisse ja Põhja-Läti lõunaeestikeelsetele aladele toimus 2009. aastal, 
Seto- ja Võromaale 2011., 2013., 2016. ja 2020. aastal. Neid õppereise on 
juhendanud kursuse õppejõud Marju Kõivupuu ja Taavi Pae, 2020. aastal 
oli üheks giidiks ka Ahto Raudoja, kuna sellel sõidul osalesid ka seto keele 
kursuse üliõpilased.

Aastal 2010 leidis aset seminari „Seto sõnaq ja sõnatagodsõq“ ringkäik 
Värska ümbruses, seal jagasid seletusi Nikolai Laanetu, Anti Lillak, Urmas 
Kalla, Evar Saar (Võro Instituut) ja Mariko Faster (Võro Instituut).

Mulgi keele kursuse üliõpilaste õppereis Mulgimaale 2018. Õppereisi juhendasid 
Kristi Ilves ja Karl Pajusalu. Foto: Eva Saar.
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2017. aasta mais toimus kursuse „Lõunaeesti kultuurilugu“ kultuuri-
looline õppeekskursioon marsruudil Mooste-Värska-Räpina-Vastseliina 
(juhendas Nele Reimann) ning novembris seto keele kursuse üliõpilaste 
kultuurilooline õppeekskursioon Setomaale, kus juhendajateks ning giidi-
deks olid Paul Hagu ja Kauksi Ülle.

Mulgi keele 2018. a kursuse õppeekskursioonil Mulgimaale tutvuti 
kõigi viie Mulgimaa kihelkonnaga ning praktiseeriti kursusel omandatud 
mulgi keele oskust. Õppeekskursiooni juhendas Karl Pajusalu, Mulgimaa 
giidiks oli Kristi Ilves.

Iseenesestmõistetavalt viisid külalislektorid Tiia Allas, Urmas 
Kalla, Eduard Parhomenko ja Evar Saar 2019. aastal Madis Kõivu ja 
tema  loominguga seotud paikadesse kursuse „Koha vaim ja mõtlemine 
Madis Kõivu võroainelistes teostes“ osalenud. Selle õppereisi juures on 
märkimis väärne, et see toimus täiel määral „isemajandavalt“ ja kursusel 
osalejate omaalgatusel. 

Kursuste „Lõunaeesti kultuurigeograafia“ ja „Seto keel“ üliõpilaste Lõuna-Eesti 
õppe-ekskursioon 2020. Obinitsas võõrustasid üliõpilasi meeleoluka kontserdiga 
Kauksi Ülle ja Evar Riitsaar. Foto: Eva Saar. 
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Välitööd mulgi keele ja kultuuriainese kogumiseks 2017. aastal. Lahke keelejuht 
võttis Obriku külas vastu kogu murdepraktika seltskonna. Foto: Kristi Ilves.

Üks olulisi õppetöö vorme on olnud välitööd lõunaeesti keele- ja 
kultuuri ainese kogumiseks (vt nt Saar ja Todesk 2019). LE keskus on 
 jäänud tänaseks TÜ keeleteaduslike välitööde põhiliseks korral dajaks, 
seega ka välitööde traditsiooni hoidjaks. Keskuse loomisest alates on 
vaheldumisi käidud välitöödel Setomaal (2001 ja 2014 Mikitamäe, 
2018 Mokornulk ja Luhamaa nulk), Võromaal (2002 Urvaste kihelkond, 
2003 Põlva kihelkond, 2004 Räpina kihelkond, 2016 Rõuge kihelkond) 
ja Mulgi maal (2015 Helme kihelkond, 2017 Tarvastu kihelkond, 2019 
 Tarvastu, Helme ja Halliste kihelkond). Lisaks Eesti territooriumile on 
välitöid tehtud ka Läti võrokeelsetes piirkondades (2008 Vana-Laitsnas, 
2013 Apes). LE keskus on välitöödel kogutud materjalid praeguste ja tule-
vaste uurijate tarbeks talletatud TÜ eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivis. 
Palju kogutud keeleainest on jõudnud koostatavatesse sõnaraamatutesse 
(mulgi, seto, võro) ja uurimistöödesse.

Alates LE keskuse tegutsemise algusaastatest on keskus korraldanud 
lisaks statsionaarõppele ka täiendkoolitusi täiskasvanutele. Täiend-
koolitused on enamasti suunatud haridus- ja kultuuritöötajatele, ent alati 
on oodatud ka teised huvilised. 
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2002. aasta sügisel algas 
esmakordselt Kagu-Eesti üld-
hariduskoolide õpetajatele 
mõeldud täienduskoolitus-
kursus „Lõuna-Eesti keel ja 
kultuur“. Toimusid loengud 
arheoloogiast, lõunaeestikeel-
sest kirjandusest ja lõunaeesti 
keelest. Kursus kestis pea terve 
õppeaasta, selle õppejõududeks 
olid Paul Hagu, Karl Pajusalu, 
Sulev Iva, Ülo Tonts, Heiki 
Valk, Mati Laur, Ago Pajur, 
Kristel Rattus ja Mare Piho.

Täiendkoolituskursusi on 
alates 2015. aastast viidud ka 
n-ö koha peale, koolitujatele 
lähemale. Nii on Mart Velsker 
õpetanud lõunaeesti kirjandust 
täiendkoolitustel nii Võros, 
Põlvas kui ka Mulgimaal Tõr-
vas, Sulev Iva õpetanud võro 
keelt lisaks Tartule ka täiend-
koolitustel Võros ja Räpinas, 
mulgi keele täiendkoolitusi on 
toimunud Viljandis (õppejõud 
Karl Pajusalu, Alli Laande, Kristi Ilves).

Viimasel kümnendil on Tartu Ülikoolis kaitstud LE keskuse otsesemal 
või kaudsemal toetusel mitmeid lõunaeesti keele- ja kultuuri teemalisi 
uurimistöid, sh nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritööd. Enamik 
artikli lisas 1 loetletud töödest on kaitstud eesti ja üldkeeleteaduse insti-
tuudis.

Välitöödel ammutatakse lisaks keele-
ainesele palju muid tarkusi. Mulgimaa 
väli töödel (2019) näitas keelejuht Aime 
Märtson, kuidas sõrmusega vererõhku 
mõõta. Patsiendiks oli LE keskuse koordi-
naator Eva Saar. Foto LE keskuse arhiivist.
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Lõunaeesti teadusuuringud ja nende tutvustamine

LE keskus on olnud osaline mitmete suurte keeleteaduslike väljaannete 
koostamisel ning vedanud ka ise erinevaid teadusprojekte.

Oluliseks teetähiseks lõunaeesti keele uurimisel on 2014. aastal Eesti 
Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös ilmunud „Lõunaeesti keele-
saarte tekstid“ (Mets jt 2014), mis avaldati akadeemilise murdetekstide 
sarja „Eesti murded“ viimase ehk IX köitena. Mahukas tekstikogu sisaldab 
19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi teise pooleni kogutud tekste hääbunud 
Kraasna, Lutsi ja Leivu keelealadelt, olles tänuväärseks allikmaterjaliks 
nende keelekujude uurimisel läänemeresoome keelte üldisel taustal (vt nt 
Norvik jt 2021 [ilmumas]).

Liina Lindströmi juhtimisel ning teadlaste ja mitmete kraadiõppurite 
abiga on Tartu Ülikoolis koostamisel interdistsiplinaarne seto korpus 
(vt https://setko.ut.ee/), mis on tulevikus samuti oluliseks alusmaterjaliks 
seto keele uurimisel ning võimaldab tundma õppida eri piirkondade seto 
keelt, kultuuri, traditsioone ja õigeusu kiriku pärandit. 

Viimasel kümnendil on saanud suure hoo sisse lõunaeesti sõna-
raamatute koostamine, osa neist on juba jõudnud ilmuda. Mulgi Kultuuri 
Instituudi, Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse 
instituudi koostöös ilmus „Mulgi sõnastik“ (Laande, Todesk 2013). See 
sisaldab ligikaudu 5000 märksõna ning oli eeltööks koostatavale suu-
rele mulgi sõnaraamatule (vt MS), mille maht on kasvanud pea 20 000 
märksõnale. TÜ keeleteadlased lõid kaasa ka Võro Instituudi välja antud 
„Eesti-võro sõnaraamatu“ (Faster jt 2014) koostamisel. 2013. aastal 
alustas Mari Metsa eestvedamisel tööd seto sõnaraamatu töörühm. Suure 
seto-eesti sõnaraamatu (SES) valmimiseni läheb veel mõni aasta, see-
pärast andis töörühm otsekui oma töö vahearuandena 2020. aastal välja 
„Seto eripäraste sõnade sõnaraamatu“ (SESS), mis sisaldab üle 3600 
teistes lõunaeesti keeltes tundmata (või seni registreerimata) märksõna.

Lõunaeesti keskuse teadusseminarid ja konverentsid

LE keskus on kõigi tegutsemisaastate jooksul olnud interdistsiplinaarne 
uurimiskeskus, mille tähtsaks rolliks on eri teadusvaldkondade uurimis-
tulemuste koondamine ja avalikkusele vahendamine. Juba kakskümmend 
aastat on keskus korraldanud Eesti teadlastele, üliõpilastele ja laiemale 
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LE keskuse ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kunstide keskuse koostöös sündis 
2018. aastal seminar „Nuka vaim Lõuna-Eesti kunstis“. Jane Remmi maalist 
kujundas reklaamplakati Veiko Klemmer.
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huviliste ringile suunatud lõunaeestiteemalisi seminare ja konverentse, 
käsitluse all on olnud erinevad teadusvaldkonnad: rahvaluule, kultuuri-
lugu, keel, kirjandus, ajalugu, arheoloogia, arhitektuur, kunst (vt lisa 2). 
Regulaarselt on uurimistulemusi tutvustatud LE keskuse aasta raamatutes. 
Ühine on ikka olnud teadusuuringutes ja muudes tege vustes hõlmatud ja 
käsitletav piirkond – Lõuna-Eesti. LE keskuse  seminare,  konverentse ja 
neil käsitletud teemasid lugejani toov aastaraamat on suuna tud Lõuna-
Eesti keeltest ja kultuuripiirkondadest huvitatutele, üli õpi lastele ja tead-
lastele, aga ka laiemale avalikkusele.

LE keskuse seminaridel ja konverentsidel on pööratud tähelepanu 
samuti Lõuna-Eesti ajaloolistele naaberaladele. Tähelepanu all on olnud 
kogu ajalooline Liivimaa ning veel laiemalt pea kõigi lõuna-läänemere-
soome rahvaste ja etniliste rühmade keeleline ja kultuuriline eripära (vt ka 
K. Pajusalu artiklit selles aastaraamatus). 

LE keskuse 2005. aasta kevadseminari „Lõuna-Eesti ja Venemaa“ lõpetas Värska 
gümnaasiumi noorteansambli Zetod kontsert vana anatoomikumi õuel. Foto: 
LE keskuse arhiivist.
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Maailma tabanud pandeemia ja kriisi tõttu jäid kahjuks ära 2020. aas-
tale kavandatud suuremad kokkusaamised, uurimistöö ja sõnaraamatute 
koostamine jätkus siiski erinevates väiksemates töörühmades.

LE keskuse seminare ja konverentse on sageli lõpetanud kultuuriline 
iloõdak, kus on esinenud muusikud, etendatud näitemänge, tutvustatud 
uusi lõunaeestikeelseid väljaandeid – raamatuid, helikandjaid jm. Näiteks 
on iloõdakutel üles astunud ansambel Lõkõriq (2001), seto meeste koor 
Liinatśuraq	(2001,	2003,	2014),	Pulga	Jaan	(2002),	Meelika	Hainsoo	ja	
Tuule Kann (2004), Värska gümnaasiuminoorte ansambel Zetod (2005), 
folklooriansambel Väike Hellero (2006), laulupark Ytsiotsõ (2013). Esi-
tatud on ka näitemänge, nt Terje Lillmaa esitas setokeelse näitemängu 
„Kikkakõnõ ja kassikõnõ“ (2002), Stuudio Theatrum lavakava Võromaa 
juttudest ja lauludest (2005), Taarka Pärimusteater etenduse „Leelo otsib 
setot“ (2013).

Lõunaeesti keskuse jututarõd ja näitused

Tartus pole vist ühtki lõunaeesti keele- ja kultuurisõpra, kes ei teaks LE 
keskuse jututarõsid. Jututarõde, raamatuesitluste, näituste ja muude 
sündmuste peamine eesmärk on olnud võro, seto ja mulgi keele ja kul-
tuuri  tutvustamine laiemale avalikkusele Tartus, selleks on juba 20 aastat 
kutsu tud külalisesinejateks nimekaid Võro-, Seto-, Tartu- ja Mulgimaa 
inimesi, ent mitte ainult. Laiemalt võttes oleme tõmmanud piiri Lõuna- ja 
Põhja-Eesti vahele Kodaverest Kihnuni, nii on peetud ka kodavere keele 
jutu taresid ja kihnu filmiõhtuid jms. Mitmel korral on tähelepanu saanud 
ajaloolise Liivimaa nimikultuur – liivi kultuur –, kõnelemata muidugi 
Lõuna-Eesti keelesaartest Lätis (Leivu, Lutsi) ja Venemaal (Kraasna). 
Seega on LE kultuurisündmuste haare olnud küllaltki lai.

LE keskuse korraldatavad jututarõd, näitused, esitlused jms on olnud 
eelkõige suunatud Lõuna-Eestist pärit ning võro, seto, mulgi, tartu jt 
Lõuna-Eesti keeltest ja kultuurist innustunud üliõpilastele, õppejõududele, 
õpetajatele ja teistele huvilistele. Kahtlemata on sellega antud oma panus 
Lõuna-Eesti eri piirkondade mainekujundusse ning nii on keskusel olnud 
oma missioon lõunaeesti üliõpilaste ja teiste kultuurisündmustel osalejate 
identiteedi toetamisel ja tugevdamisel.
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LE keskuse kõige esimene jututarõ toimus 15. veebruaril 2001. aas-
tal, külaliseks oli tol korral luuletaja, näitekirjanik ja tõlkija, ajakirja 
 Akadeemia peatoimetaja Ain Kaalep, kes rääkis oma luulekogust „Hauka-
maa laulu’“. Selles luulekogus on ka luuletus, mis sobib hästi ilmestama 
lõunaeesti kirjakeelte taassündi:

Ehülaul
/Ain Kaalep/
Provansi, naapoli ja savo keelen
om raamatit nii paḷḷu, et mii’ naid
ei tiiä’ kõịki ... A om noidki’ maid,
kon olõ-i umma kiṛakẹẹlt joht meelen.

Üṭṣ maa tansaan om, niida lähiksen,
et käega putu’ võit taad hennäst õkva,
taad kullõldaki’ kõnõlaman vẹẹl.

No’ kos! Kül’ vahtsõ kiṛavägevüse,
ku õṇnõ kõịk mii’ tahami’ ka’ saa
taa maa, taa Sakala- ja Uandimaa,
ja suurõmba ku’ minu tsüdsähüse’ ...

Kauksi Ülle LE keskuses oma juubelinäituse avamisel (2012). Keskus asus toona 
aadressil Lossi 3–133. Foto: Sille Annuk, Postimees.
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Kodaverekeelne näitemäng Assikvere Külätiätri esituses LE keskuse jututares 
2018. aastal. Foto: Eva Saar. 

Kodavere jututare publik 2018. Foto: Eva Saar
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Mulgi jututare ja Ülle Rosenbergi näituse „Ämäriguaa luu pilte pääl“ avamine 
9.03.2020. Hämarikuaja lugusid jutustab mulgi keele ja kultuuri edendaja Kristi 
Ilves. Foto: Eva Saar.

Andres Treial oma fotonäituse „Mõskmisõ luuminõ“ taustal 01.09.2020. Foto: 
Eva Saar. 
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Jututarõde kõrval on LE keskus olnud ka vilgas näituste (vt lisa 3) vahen-
daja ja korraldaja. Aegadel, mil keskusel olid veel tegutsemiseks suure-
mad ruumid (vanas anatoomikumis ja hiljem Lossi 3–133), olidki näitused 
üles seatud LE keskusesse. Viimastel aastatel on LE keskus näitusi ekspo-
neerinud praeguses asukohas, Jakobi 2 õppehoone IV korruse fuajees ja 
koridorides. Osa näitusi on aset leidnud ka TÜ raamatukogus.

Kokkuvõtteks

LE keskus on seni ainus koht maailmas, kus süstemaatiliselt õpetatakse 
Lõuna-Eesti piirkondlikke keeli – võro, seto ja mulgi keelt kõrghariduse 
tasemel. Nii lõunaeesti keele ja kultuuri alane õppetöö kui ka teadus-
uuringud toetavad piirkondlike põliskeelte ja kultuuride akadeemilise õppe 
ja uurimise järjepidevust. Kohalike keele ja kultuuri instituutide kõrval on 
kindlasti ka TÜ LE keskuse tegevuse üks tulemusi see, et lõunaeestlased 
on taas harjunud rohkem omas keeles lugema ja kirjutama, omakeelset 
meediat tarbima (nt Uma Leht, Setomaa, Üitsainus Mulgimaa või kasvõi 
Facebooki põliskeelte grupid), kasutama ja eksponeerima oma emakeelt 
kasvõi sel moel, et panevad rõõmuga selga pusa kirjaga „Illos naanõ“ või 
„Kae perrä“ ning oma töötoa uksele sildi „Tan või pruuki võro kiilt“. Tartu 
Ülikoolis on LE keskus aga panustanud eriti tulevikku, sellesse, et jätku-
valt sirguks kõrgharidusega ja keeleteadlikke lõunaeesti või muudegi juur-
tega üliõpilasi, kes edaspidi löövad aktiivselt kaasa omakeelses keele- ja 
kultuuriruumis. Osa keskuse kursustel õppinutest ongi juba võime lised 
ka kõrghariduse tasemel piirkondlikke keeli ja kultuure õpetama ning 
neid ka teadlasena uurima. Seni tehtud töö kannab tasapisi vilja: näeme, 
et  praegugi on peale tulemas uus tegus põlvkond aktiivseid lõunaeesti 
 üliõpilasi, magistrante ja doktorante, kes juba lähitulevikus võtavad loode-
tavasti keskuse tegevuse arendamise enda kätte. Seetõttu võime optimist-
likult soovida TÜ LE keskusele pikka iga – et Lõuna-Eesti põliskeeled ja 
-kultuurid oleks ikka elujõulised ja leiaks head maad kasvamiseks!
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Lisa 1. 2011.–2021. a Tartu Ülikoolis kaitstud lõunaeesti keele- ja 
kultuurialaseid töid
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Marge Kuslap 2011. Priinimed Tarvastu kihelkonna Vana-Suislepa mõisas 
1826. aastal. Juhendaja Peeter Päll.

Kadi Käärt 2011. Vokaalharmoonia ja kõrisulghääliku kasutus noorte 
 kirjalikus võro keeles. Juhendaja Sulev Iva. 
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Toni Tombak 2016. Murdekasutuse analüüs Mats Traadi romaani „Puud 
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Eva Velsker. 

Anne Tammeleht 2018. Maarja Pähnapuu seto keel. Juhendajad Karl Paju-
salu ja Paul Hagu.

Laura Jõgar 2020. Lõunaeesti sõnavara tundmine Tartu õpilaste hulgas. 
Juhendaja Karl Pajusalu.

Janek Vaab 2021. Lõunaeesti kõrisulghäälik. Juhendaja Karl Pajusalu.
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Lisa 2. Kronoloogiline lühiülevaade seminaridel ja konverentsidel 
käsitletud teemadest (lähemalt saab lugeda LE keskuse kroonikast 
(vt https://www.keel.ut.ee/et/instituut/kroonikaaigraamat)

30. november 2001 toimus esimene Lõuna-Eesti humanitaaruuringute 
seminar, kus riikliku programmi „Lõunaeesti keel ja kultuur“ nõukogu 
esimees Kaido Kama tutvustas programmi eesmärke ja tegijat ootavaid 
töid; Karl Pajusalu andis ülevaate lõunaeesti keele uuringutest, Ülo Tonts 
lõunaeestikeelse kirjanduse uurimisest, Mare Kõiva Lõuna-Eesti rahva-
luule ja -usundi uurimisest ning Heiki Valk Lõuna-Eesti arheoloogilistest 
uuringutest.

13. juunil 2002 toimunud seminaril „Lõunaeesti mõistest“ vaadeldi Lõuna-
Eesti piire, kontakte ja sisemist liigendust eri teadusalade vaate punktist. 
Seminaril osales 42 rahvaluule, ajaloo, arheoloogia, keele ja kirjanduse 
uurijat, teadlast ja üliõpilast erinevatest Eesti teadusasutustest. 

22. mai 2003 seminar „Lõuna-Eesti eri vaatepunktidest“ tõi kokku erine-
vate alade üliõpilased, magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisteema 
hõlmab või riivab Lõuna-Eestit. 

11. detsembril 2003 käsitleti seminaril erinevaid Lõuna-Eesti andmebaase. 
3. aprillil 2004 korraldasid TÜ läänemeresoome keelte õppetool ja LE keskus 

liivi päeva, mis koosnes seminarist ja liivi kirjanduse õhtust. 
6.–7. märtsil 2004 korraldas LE keskus koos TÜ arheoloogia õppetooliga 

Karula Rahvuspargi keskuses kevadkooli teemal „Muutused materiaal-
ses kultuuris ja keeles“. 

4. juuni 2004 seminaril kõrvutati Lõuna-Eestit ja muud Eestit, kõneldi keel-
test-murretest, keeleõigusest ja -poliitikast, kirikuloolisest päri musest jpm. 

10. detsember 2004 seminaril oli fookuses lõunaeesti keelesaarte kultuur ja 
keel, sh arheoloogia, kohanimed, rahvaluule jm.

13. mai 2005 toimus koostöös TÜ läänemeresoome õppetooliga seminar 
„Liivi kirjakeele päev II“.

16. juunil 2005 analüüsiti seminaril „Lõuna-Eesti ja Venemaa“ Lõuna-Eesti 
ja Venemaa kokkupuutepunkte ning suhteid ajaloos ja tänapäeval. 

20. detsembri 2005 seminaril „Lõunaeesti kirjandustraditsioon“ said kuula-
jad ülevaate vanemast ja kaasaegsest lõunaeestikeelsest kirjan dusest, selle 
peamistest vooludest ja eripäradest.

2. juuni 2006 toimus Eduard Vääri 80. sünniaastapäevale pühendatud inter-
distsiplinaarne seminar „Leivu ja liivi“, kus vaadeldi leivu ja liivi keele 
eripäraseid jooni, arheoloogiat, rahvaluulet. 
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8. detsembril 2006 vaadeldi seminaril „Lõunaeesti kunst“ lõunaeesti kunst-
nikke ja nende loomingut.

30. märts 2007 – aset leidis Seto Noorte Seltsi konverents.
04. mai 2007 – kõneldi liivi keele seminaril liivi grammatika ja õppe kirjan-

duse teemadel.
14. juuni 2007 korraldati koostöös TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudiga semi-

nar „Lõunaeesti arheoloogia“.
14. detsembri 2007 seminari fookuses oli lõunaeesti kultuurilugu.
12. juuni 2008 seminaril kõneldi tartu keelest ja kultuurist.
12. detsembril 2008 toimunud seminaril „Lõunaeestlased Lätis“ käsitleti 

taas lõunaeesti keelesaarte keelt ja kultuuri, aga ka laiemaid lõunaeesti 
asustusloo küsimusi.

05. juuni 2009 seminaril „Setomaa koguteos – hetkeseis ja välja vaated“ 
analüüsiti kavandatava väljaande kahe esimese köite valmimise prob-
leemis tikku. 

14. detsembri 2009 seminaril „Kogukond ja loodus Lõuna-Eestis“ üritati 
välja tuua Lõuna-Eesti inimasurkonna ja selle elukeskkonna eripärasusi 
ka võrdluses põhjapoolsete naabritega.

17. juunil 2010 toimus seminar „Seto sõnaq ja sõnatagodsõq“, mille ees-
märgiks oli erinevate valdkondade kaupa tutvustada eripärast seto sõna-
vara ja analüüsida selle tähendusi.

03. detsembril 2010 tähistati Kalle Elleri ja Marju Kõivupuu juubelisünni-
päevi seminaril „Aig jõudnõs, vari pikenes“.

30. septembri 2011 seminar „Lõunaeesti sõnaraamatud“ oli pühendatud 
Paul Hagu 65. sünnipäevale ja lõppes Hao Paali avvostamisõ õdaguga. 
Seminari ettekanded käsitlesid lõunaeesti – mulgi, seto, võro ja ka lõuna-
eesti keelesaarte – sõnaraamatute koostamist ning sellega seotud sõnavara 
küsimusi.

7. juunil 2012 toimus Saatses Seto Muuseumis koostöös Seto Instituudiga 
seminar „Omanäoline Lõuna-Eesti“. Sellel seminaril esinesid ettekanne-
tega nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Ülikooli tudengid. Seminar lõppes 
ühise ekskursiooniga Saatse ümbruses, giidiks Raudoja Ahto.

21. septembril 2012 oli pidulik seminar-näitus-sümpoosion „Säält ma saiõ 
sõnakõrra. Kauksi Ülle 50“ koostöös Tartu Kirjanduse Majaga. Seminaril 
vaadeldi Kauksi Ülle loomingut eri vaatenurkadest.

15.–16. novembril 2013 toimus konverents „Kohalik kirjandus: lõunaeesti 
vaateid / Kotusõkirändüs: lõunõeesti kaehuisi“. Konverentsi korraldas 
LE keskus ühiselt TÜ kirjanduse ja teatriteaduse osakonna, TÜ eesti keele 
osakonna ning Võro Seltsiga VKKF.
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12. detsembril 2014 toimus lõunaeesti rahvaluulele ja etnoloogiale pühen-
datud seminar „Harali pärimus“. 

8. mail 2015 korraldas LE keskus Setomaal, soome-ugri kultuuripealinnas 
Obinitsas seto sõnaraamatu seminari, mille oluliseks osaks oli seto-eesti 
sõnaraamatu töörühma avalik koosolek. Külalistena on kohal ka kihn lased 
ja mulgid, kes tutvustasid oma murdesõnaraamatuid. Seminari järel  toimus 
Kauksi Ülle juhatusel seto kultuuri- ja kirjandus looliselt olulisi paiku 
 tutvustav ringkäik Obinitsas ja selle ümbruses.

17. detsembril 2015 oli lõunaeesti ainelisele kultuurile pühendatud seminar 
„Muldhirrest kodolämmäni“, kus kõneldi palkehituse ajaloost, seto tare-
sisustuse muutumisest ajas, suitsusaunast ja sauna kombestikust, tsässonate 
arhitektuurist jm.

9. juunil 2016 toimus LE keskuse ja Seto Instituudi koostöös Värska Talu-
muuseumis seminari vormis seto sõnaraamatu töörühma avalik arutelu, 
kus vaadeldi eri valdkondade seto sõnavara. Teiste seas lõid kaasa MTÜ 
Seto Käsitüükogo liikmed Kõivo Anne, Sarve Õie ja Kala Ingrit, kes tõid 
fookusse naiste käsitööalase sõnavara.

1. oktoobril 2016 korraldasid LE keskus ja Seto Instituut Obinitsa küla-
keskuses rahvaluuleteadlase, seto liikumise eestvedaja ja LE keskuse nõu-
kogu esimehe Paul Hagu 70. sünnipäevale pühendatud juubeli konverentsi 
„Mul viil sõnaˀ sõõrunõsõˀ ... – PAUL HAGU 70“. Konve rentsil esi nesid 
lisaks Eesti ülikoolide ja teadusasutuste teadlastele ka külalised Soomest 
(Osmo Pekonen, Jyväskylä), Venemaalt (Olga Kalinina, Peterburi) ja 
Islandilt (Terry Gunnell).

17. novembril 2017 oli taas seto sõnaraamatu väliseminar, seekord  Värskas.
8. juunil 2018 toimus LE keskuse seminar „Kynõlduq synaq“, mis ühendas 

ühelt poolt võro, seto ja mulgi teemad, teisalt keele, rahvaluule ja kirjan-
duse. Ettekannete keskmes olid lõunaeesti keel ning lõunaeestikeelne suu-
line ja kirjalik looming.

14. detsembril 2018 toimus menukas seminar „Nuka vaim Lõuna-Eesti 
kunstis“, kus vaadeldi nii kunsti Lõuna-Eestis kui ka Lõuna-Eestit kuns-
tis. Seminari korraldas LE keskus koostöös TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 
kunstide keskusega Tartus.

6. detsembril 2019 tähistas LE keskus põliskeelte aastat seminariga „Lõuna-
Eesti keeled põliskeelte aastal“.
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Lisa 3. LE keskuse näituste kronoloogia 
(avamise kuupäevadega) 

15. detsember 2004 – Tartu Ülikooli maalikunsti osakonna õpilase Andrus 
Raagi maalinäitus.

8. veebruar 2005 – Võro kunstniku Angela Orro maalinäitus „Figuurid“.
13. märts 2005 – Marje Ernitsa muinasjututeemaline pildinäitus.
28. aprill 2005 – Mulgi fotograafi Rein Laiveriku Karula-teemaline loodus-

fotode näitus „Ühe päeva lood“.
19. oktoober 2005 – Lembit Karu tušijoonistuste näitus „Valgushetke sala-

dus“.
30. november 2005 – Andres Kuperjanovi fotonäitus „Lõuna-Korea lõuna-

eestlase pilgu läbi“.
22. veebruar 2006 – Võromaalt pärit kunstniku Eve Valperi folkloori aines-

tikuline maalinäitus „Laulumaastikud. Kuidas puudutada nägemust“.
27. aprill 2006 – Setomaalt pärit tekstiilikunstniku Ulve Kangro käsitöönäitus 

„Unustatud vana setu pits“.
24. mai 2006 – Kadi Kängsepa näitus „Maalid“.
21. september 2006 – fotonäitus „10 aastat Karula rahvusparki“ (koostöös 

Karula Rahvuspargiga; fotode autorid olid Tõnis Saadre, Sirje Voitka, Aila 
Ropsik ja Ene Rüütel).

8. november 2006 – Tiia Keskranna ja Marge Häide näitus „Hetked liiva-
kellaga“.

6. detsember 2006 – Liive Koppeli maalinäitus „Hetketi heldem ja heledam“ / 
„Pilgahuisi heldemb ja hellemb“.

8. detsember 2006 – Evar Riitsaare, Eero Ijavoineni, Toomas Kuusingu ja 
Lembit Kiissoni näitus „Obinitsa Grupeering” TÜ raamatukogus.

18. aprill 2007 – Ilmar Vananurme fotonäitus „Mu Setomaa inemiisi“.
17. detsember 2007 – Andrus Raagi maalinäitus „Muusa kahe kaaslasega II“.
27. veebruar 2008 – Mari Metsa fotonäitus „Aastaajad Tartus“.
10. aprill 2008 – Enno Alliku maalinäitus.
24. september 2008 – võrokeelsete laste joonistuste näitus.
5. november 2008 – Maavalla Koja fotonäitus „Maavalla looduslikud pyha-

paigad“.
11. veebruar 2009 – Ilmar Vananurme fotonäitus Seto Kuningriigi päevade 

ajaloost.
15. aprill 2009 – näitus fotofestivali „Mulgimaa 2008“ käigus valinud pare-

matest töödest.
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2. september 2009 – Aimi Palmi setupitsilise keraamika ja Veera Reissare 
tekstiilikogu näitus „Seto paik om palĺ o hüä“.

4. november 2010 – Riin Tammiste näitus „Guatemala saa kokku Setomaaga“. 
20. oktoober 2011 – Andrus Raagi isikunäitus „Ootamatu kohtumine“.
22. mai 2012 – kolme liivi kunstniku, Baiba Damberga, Valt Ernštreiti ja Lilita 

Lîce tööde näitus: akvarellid, graafika ja siidimaalingud.
21. september 2012 – fotonäitus „Kauksi Ülle 50“.
6. oktoober 2015 – rändnäitus „Savvusann – mi uma sann“ TÜ raamatukogus.
7. veebruar 2017 – Uma Pido 2016 plakatite fotonäitus (fotode ja kujunduse 

autor Peeter Laurits).
18. september 2017 – Mulgi aabitsa „Mütäs Mati luu“ illustratsioonide näitus.
11. oktoober 2017 – Aapo Ilvese näitus „Iidsed fotod filmivõtetelt“.
14. detsember 2018 – Vana-Võromaaga seotud kunstnike ühisnäitus „Siin ma 

olõ“.
10. aprill 2019 – Evar Riitsaare autoriehete ja seto ehtekunsti fotonäitus „Sõle-

kiri“.
13. mai 2019 – Joosep Sepa näitus „„Mino Võromaa“ illustratsioonid“.
9. märts 2020 – Ülle Rosenbergi näitus „Ämäriguaa luu pilte pääl“.
1. september 2020 – Andres Treiali fotonäitus „Mõskmisõ luuminõ“ (Vana-

Võromaa suitsusaunatraditsioonist).
3. november 2020 – näitus „Edgar Valteri imeline pokumaailm“.




