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ÜLEVAADE LE KESKUSE VÄLITÖÖDEST NING VÕRU, 
SETU JA MULGI KEELENÄITEID AASTATEST 2016–2018

Eva Saar ja Triin Todesk

Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse (edaspidi 
LE keskus) üks tähtsatest ülesannetest on alal hoida välitööde traditsiooni 
Lõuna-Eesti eri piirkondade keele- ja pärimuskultuuriainese kogumiseks. 
LE keskuse korraldatavatel välitöödel on samas oluline roll nooremale 
põlvkonnale ehk üliõpilastele välitööde kogemuse andmiseks – on ju 
murdepraktika tänapäeval peamiselt just rahastusvõimaluste keerukuse 
ja ebastabiilsuse tõttu taandunud ülikooli õppeainete seas valikkursuseks. 
Aastatel 2016–2018 toimunud Lõuna-Eesti keeleala välitöid Võru-, Setu- 
ja Mulgimaal on toetanud kultuuriministeerium vastavalt Vana-Võromaa, 
Setomaa ja Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmetest.

Võrreldes Eesti murrete kogumise kuldajaga 20. sajandil (vt nt Pajusalu 
jt 2009: 34–45) on kohaliku keele kõnelemine ja valdamine kahtlemata 
langevas trendis, murrete nivelleerumise uurimisest on saanud dialekto-
loogia eriharu. Häid keelejuhte vanemast põlvkonnast leidub ka praegu nii 
võru, setu kui ka mulgi keele alal, ent välitöödel ühe hea keelejuhi  juurest 
teiseni jõudmiseks tuleb sageli läbida pikki vahemaid. Need ajad, kui 
oli „mõtet“ üliõpilased välitöödel paaridesse jaotada ja samas paigas eri 
külatänavatesse suunata, on möödumas. On külasid, kus põlist keelekuju 
enam ei kuulegi, näiteks Mulgimaal praeguses Kulla külas asuva endise 
Kaubi küla maadel ütles meile üks keelejuht, et viimane mulk (mulgi keele 
kõneleja) suri siin 50 aastat tagasi; sealne vanem elanikkond on surnud, 
neid ei asenda taludes mitte sama suguvõsa nooremad põlvkonnad, mis 
oleks keele jätkusuutlikkuse võti, vaid sageli hoopiski uued mujalt tulnud 
elanikud.

Järgnevalt esitame mõned näited viimastel suvedel välitöödel  kogutud 
keelematerjalist litereerituna lihtsustatud transkriptsioonis. Siiski on 
 akuudiga [´] tähistatud palatalisatsioon (mille esinemine ja ajuti ka i 
 naabruses puudumine on väga huvitav eriti mulgi keele puhul) ja graavi-
sega [`] sõna ees kolmas välde, kokkuhääldus ja liitsõnade osad on eral-
datud võrdusmärgiga [=], väiksemad pausid on märgitud sulgudes ühe 
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 punktiga ning lausete piir sulgudes kolme punktiga. Võru ja setu keele-
näidetes on tähistatud ka larüngaalklusiil. LE keskuse välitöödel kogutud 
keele materjal on praeguste ja tulevaste uurijate tarbeks talletatud TÜ eesti 
 murrete ja sugulaskeelte arhiivi (http://www.murre.ut.ee/arhiiv/). 

Võrumaa välitööd 2016

Välitööd võru keelealal toimusid kahepäevasena 25.–26. juulil Rõuge 
ja Haanja ümbruses, Rõuge alevikus ning Muhkametsa, Purka ja Trolla 
külas. Osalesid äsja magistrikraadi kaitsnud Anton Malmi, doktorandid 
Kätlin Aare, Laivi Org, Triin Todesk, Helen Türk ja Eva Saar,  foneetika 
vanemteadur Eva Liina Asu-Garcia ning eesti keele ajaloo ja murrete 
 professor Karl Pajusalu. Ehkki töötasime vaid kaks päeva, kogunes 
murde arhiivi salvestisi üle 6 tunni. Lisaks oli välitööde eesmärgiks täien-
dada ka eesti keele spontaanse kõne foneetilist korpust, mille tarbeks oli 
kokku lepitud argidialoogide salvestamine, kus keelejuhid vestlesid vabalt 
valitud teemadel ilma küsitleja sekkumiseta.

Võru keelenäited

Trolla k, keelejuht (KJ) snd 1943. Küsitlejad Laivi Org, Kätlin Aare, Eva 
Saar; litereering Eva Saar.

KJ: Kasaritsa vald (.) valla=maja on sääl kus nüüd (.) nohh (.) see `kaup-
luss oli (.) raamatu=kogu ja (.) sääl ol´l valla=maja kah (...) mäletä=ku 
koolihn kävemi (.) koolist lätsimi iks raamatu=kokku / kõik oli läbi mõtsa 
(.) sinna on ma=i=tea kas paar kilo=meetrit va (...)

LO: a kõnõlõgi kooliaost viil (...)

KJ: Kolepi koolihn käve (...) viie=kümne `katsandal `aastal lõpõti (...) aga 
`seitsme=kümne viiendal `aastal `veebruari kuu `palli tuu kooli=majakõnõ 
maha (...) se muidu oli seitsme=klassiline kuul´ (.) sis ta sai `katsass (.) ja 
kõgõ lõpuss ol´l alg=kuul´ (.) nelä=klassiline (...)

ja sis ma=i=tea kuis tuu midägi nä ol´l sääl (.) `määndsekine 
maa=majakõnõ tä ol´l (.) katõ=`kõrdnõ puu=maja (.) et ol´l määndsegi 
vahe=lae (.) määnegi kütte=`kolde viga ol´l ja sis ol´l `kostki `korstna 
mant määndseitki näʔ kibenit `sinna täidisse vahele läinu ja sis ol´l sääl 
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nakanu `üüsse palama ja (...) vana muusika=õpetaja (.) i=tää mis täl 
tuu nimi ol´l (.) tuu `pässi ainuld uma viiuligõsõga `väl´lä (.) muidu kõik 
`palli ärʔ sinna `sisse (...) nüüd om sinna kivi `pantu ja kooli- (.) sellest (.) 
mälestus=kivi (...) varemagõsõ omma `pistü sääl (.) vai nohh vundamendi 
sääne (.) puul (...) kat´s kilo=meeetrit ol´l meil kotust `kuuli (.) jalaga 
kävemi (...)

LO: kas sinna kavvõmba nuka `lat´si ka käve vä?

KJ: jahh viiendase `klassi tulliva kõik (...) siss olliva õgal (.) egä külähn 
olli kuul´ (.) alg=kooli (...) siss tulliva kõik (...) Tootsil ol´l alg=kuul´ (.) 
Jaani=mäel (.) Sammukal (...) sis jahh säält tulliva kõik sinnaʔ kokku (...) 
siist Jaani=mäelt ka tulliva Kolepile (.) ja siist `Siksalist kahh (...) et=et 
viies klaśs ol´l alati kuni üle kolme=kümne latse ol´l koolin (...)

LO: a nuuʔ käve ka sis kotust vä?

KJ: ei (.) internaadin olliva (...) internaat´ ol´l ka sääl (...)

KA: a palju seal internaadis elas inimesi?

KJ: või=ma=i mäletä (...) kat´s tarrõ ol´l (...) poiste internaat´ ol´l 
all=korruse pääl (.) a tütar=lastele ol´l ülevähn (...) sääl iks ol´l näid (...) 
ma esi es käüʔ ja ma sääl es olõʔ (.) käve kotust (...)

***

KJ: Jaań  ol´l seitsegend katõsa [sündinud] (...) tuu tal´v ol´l maru külm 
tal´v (.) neligend üt´s `kraati `külmä vai (...) siin ol´l suur `saarna=puu (.) 
tuu külmi ärʔ (.) sis ol´l siin `uibu mis ärʔ `külmi ja maru=hääʔ ploomiʔ 
(.) nuuʔ `külmi kõik är ja (...) tuu `saarnagõnõ ol´l `seitsme=`kümne (.) 
`seitsme=`kümne edimetse `aasta seitsmess juuli (.) tuu om mul surmani 
meelehn ku tul´l igävene suur torm (...) `pikne `paukse ja=ja=ja sjoo 
`saarna ol´l nohh (.) mis tä ol´l vast sääne (.) no tuu käve nii=muudu (...) ja 
sis mul oli siin ol´l vana aida asemele olli tomati istutedu (.) nuuʔ  ̀häitsiva 
kõik (.) ja sis nohh säändseʔ kandsuʔ jäivä `järge (...)

`Aarne sis (.) mis tä ol´l nel´lä=`aastane vai (.) et „ema ma `pel´ga“ 
(.) a ma `pel´gsi esi kahh (...) Erja vana juudass tuu ol´l sis mis tä ol´l (.) 
katõ=`kuunõ vai (...) tuu magasi ma es `julgõ minnäʔ sinnäʔ tarõ manu 
kahh (.) es saa minnäʔ ja siss vana=esä peräst üt´el´ et [...] ka peljäss tuu 
ol´l `rõiva=kapihn (...) jahh (...) no `tõesti sääne maru ol´l ni=et (...) et 
Pauli puul `murdusõ puu ärʔ kõik katusõ pääle ja=ja sis siin aiahn murdu 
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suurõ vahtr- (.) see (.) haav mis sääl ol´l tuu murdu maahaʔ jaʔ (...) ja 
sis sääl aiahn olli mul ne sibulaʔ ja=ja tilli ja kõik=sis ku `väl´lä tulli sis 
`täpselt nii nigu köögihn tiit salatit lõigut (.) sääne lõhn ol´l (...) nuuʔ tilliʔ 
nuuʔ olliva ja sibula näät ku `tõmbat sis tuul `tõmbas näid `tś ärru (.) nuu 
olli kõik piuhh=pauhh nigu `lamba `niitsi ärä (...) ja sis kolhoosi kartuli 
olli sääl järve `viirde minnäʔ (...) kartuli=ladvaʔ olli järvehn ja (...) `täitsa 
lõpp (...) aga Haań i pääl pole `ussigi paugutanu (.) mitte midägi es olõʔ 
tennüʔ (...)

Mulgimaa välitööd 2017

Mulgimaa välitööd toimusid kohe semestri lõpul, vahetult enne jaani-
päeva, 16.– 20. juunil. Keeleainest koguti peamiselt Tarvastu kihelkonnas 
Mustla ja Suislepa ümbruses: Järvekülas, Unnametsas, Tinnikurus, ning 
Helme kihelkonda jäävas Kannukülas. Osales 9 inimest: Tartu Ülikooli 
üliõpilased Käbi Suvi, Helen Hint, Radek Kakoš (Tšehhist), Angelina 
Savolainen, Anastasiia Karpushkina (pärit Moskvast) ja mulgi keele huvi-
lisest Peterburi Riikliku Ülikooli üliõpilane Liisa Djatšenko. Neid juhen-
dasid õppejõud Madis Arukask, Eva Saar ja Triin Todesk. Pea pooltele üli-
õpilastele oli ka eesti keel võõrkeel, kõnelemata mulgi keelest. Seetõttu oli 
suureks abiks sissejuhatav kiirkursus mulgi keele õpetajalt ja emakeelena 
kõnelejalt Kristi Ilveselt. Võrdlemisi lühikesest tööperioodist hoolimata 
õnnestus vestelda 17 keelejuhiga ning salvestada 20,5 tundi kõnet.

Mulgi keelenäited

Helme kihelkond, Kannuküla, keelejuht( KJ) snd 1935. Küsitlenud ja 
 lindistanud Eva Saar (ES) ja Madis Arukask (MA) 2017. Litereering 
A. Savolainen ja A. Karpushkina 2017, täiendanud ja parandanud Triin 
Todesk 2019.

KJ: seda luuletust eij=ole `kuskil raamatus ega `mitte `kuskil (...) /---/ sii 
om uu=udar ja ree=kõdar (...) sellel `tütrel `jälle tüdär (.) no mi sest et 
meest eij=ole (.) mia esi tõi terve tosine (.) no kes mu kunagi kõrd kosinu 
omm (.) küünin `aeti küüdse `külgi (.) parsil pal´lu pessetati (.) tapu päl 
tõine=kõrd tallati lava=pääl või laias litsuti (.) no kes toda tiid=s kost 
konagi nakasse või `kohtun `kaibame akasse (.) `Kotter sii tõi koti `kesvi (.) 
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`Piiter paar `puuta peluskit (.) `Kaarel kaits kõva karas´kit (.) aga  ̀Villem 
vana viielitse (.) Leemet lepast leeme=lus´ka (...) sii om et- Endrik Aadam-
soni luuletus=jah (.) ja see oli (.) õpilaste sehen oli ta `ringi käinu Anne 
käest mina `saingi ta veel (.) ega te Anne pool eij=käind ju (...)

***

ES: aga ol´li rasse ka vai (...)

KJ: koolin (...)

ES: ees- `eesti keelen (...)

KJ: ess ole `tuhkagi `raske no sis ess mõistagi ma=i mäletägi (...) ma 
mäleta käisi sidest veel `puhke=kodus `kuskil Võsul vä (...) olli `anti  tuusik 
ja (...) ja=ja sääl tõise `ütlivä=ett mul´k oled kõnele nüüd mul´gi kiilt 
`mitte üits sõna mul´gi kiilt es tule `miilde (...) no ega vanast noo ju mul´gi 
kiilt es kõnelda ju (.) no va- vanast jah päris vanast=iki siss ku ma laits oli 
siss muidugi kõneli vana ini- tädid ja mul siin kõik iki (.) aga (.) koolin ja 
kui sides olid ja sääl es tohi ju mul´gi kiilt es ole (...) ike (.) viisakalt pidid 
ju kõneleme (.) iki (.) risti=inimese kiilt (.) nüüd omm sedasi et (.) pead 
mul´gi kiilt kõneleme (...) Tarvastu vallan oled mul´k siis pead mul´gi kiilt 
kõnelema (.) mina kõnele sedas=kuidas jumal juhatab (...) jah (...)

***

ES: mis tuu nälja=rong om (...) nälja=rong sa `ütlid (...) /---/

KJ: sa eij=tää mis sii om vä (...) /---/ tuu om tuu kauba=puś s (...) /---/

ES: a mille ta just näl´lä=rong om (...)

KJ: no mina=i tää mille jaost sedäsi om tedä `kutsma akatu noh (.) 
näl´lä=rong (.) vaata sii om nendel näl´lästele kes esi `puudi ei=jõvva 
minnä nii ee (.) läeve sinna näl´lä=rongi pääle ike saave no raasike 
 ̀rohkep massave aga noh (.) pinsjunär ju rikas inimene (.) ega `rikkapet 
eestin eij=ole ju (.) noh (...) ja ja ja sis ta (.) läep nälja=rongi peale (.) 
vanast oli Karolin iki (.) mm `algusen nakas iki pääle oli meit iki `rohkem 
iki neli viis `tükki siin (.) aga noh nüüd olemme `kokku kujunu (.) nüd mm 
mia teine=kord lähe kui (.) kana=sabasid muidu koerale (.) meie `poodin 
eij=ole neid kana=sabasid `müija aga sääl on (...)
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Setomaa välitööd 2018

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse välitööd sõnavara 
 täpsustamiseks Setomaal Mokornulgas ja Luhamaa nulgas toimusid 
kolme päevasena 15.–17. juulil. Välitöödel osalesid seto-eesti sõnaraamatu 
töörühma liikmed Maeve Leivo, Paul Hagu, Eva Saar ja Karl Pajusalu, 
samuti Nele Reimann ja Miina Norvik ning Madis Arukase juhenda misel 
kaks eesti keelt võõrkeelena õppivat üliõpilast, Anna Mazepa ja Sofi a 
 Lütter. 

Kuumade päevade välitööde meeleolu annavad väga hästi edasi üli-
õpilase päevikukatked: 

„Me tulime hommikul bussiga Värskasse. Edasi läksime poodi ja sõit-
sime autoga Seto Talumuuseumi. Ma käisin selles muuseumis kunagi koos 
perega, aga see oli väga ammu. Mul oli huvitav veel üks kord seda kohta 
külastada. Seto Talumuuseumis on võimalik näha XIX sajandi lõpu ja 
XX sajandi alguse taluarhitektuuri. Seal on poolkinnine hoov, elumaja, 
riide-, vilja-, söögiait, laut heinaküüniga, töötuba, varju alused, suitsu-
saun, potivabrik, sepikoda, rehi ja tsäimaja. Need hooned on origi naalid, 
pärit Põhja-Setomaalt. Oli tore, et koos meiega oli õppejõud, nii et oli 
alati võimalus esitada küsimusi ja kuulata põhjalikumalt jutte igast kohast, 
mida me külastasime. Seto muuseumis on ehitatud unikaalne  tsäimaja, 
kus me sõime. Me tellisime Seto paksu putrõ ja juustu, oli  maitsev.

Nägime Arvo Kukumägi hauda. Edasi otsisime kedagi, kellega oleks 
võimalik rääkida ja keda saaks salvestada. Hooldekodu kõrval oli mees, 
kellega natuke rääkisime. /.../ Oli päris palav päev, mul pea käis ringi. 

Obinitsa külas oli raske kedagi leida, sest oli palav ja kõik olid toas, 
me ei näinud inimesi majade kõrval. Ja see küla ei ole nagu vene küla, 
kus kõik majad on kõrvuti. Majad asuvad teineteisest kaugel. Õnneks leid-
sime vanaema, keda salvestasime ja kes jutustas meile iseendast. Ta elas 
vanamoodi ehitatud majas, ruumis, kus ta magas, oli väga madal lagi. /.../

Pärast sõitsime Värskasse, järve ääre saime kokku teiste õppejõudu-
dega. Oli nii palav, et ma olin õnnelik, et sain järves ujuda. Edasi sõitsime 
suvemajja ja tee pealt keerasime Piusa koobaste kõrvale. Me ei käinud 
koopaid vaatamas, aga nägime palju liiva metsa kõrval, oli väga ilus. 
Nagu mere ääres.

Suvekodus natuke puhkasime ja ööbisime. Maja kõrval oli Setomaa 
lipp, kõrval oli väike (ma ei tea täpselt, kuidas eesti keeles öelda) püha-
koda. Me viisime koos sinna ikooni. Õhtul nägime jaaniusse. Meie selts-
konnas olid õppejõud meie osakonnast, oli huvitav nendega suhelda. 



158

Ujumast tulles külastasime „Värska ülikooli“. Foto: Miina Norvik.

Üliõpilased Anna Mazepa ja Sofia Lütter ning õppejõud Madis Arukask keele-
juhti küsitlemas. Foto: Eva Saar.
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Igaüks tegeleb oma teemaga. Mulle meeldis, et need inimesed on tõesti 
nii palju huvitatud sellest, millega töötavad. Ma ei saa öelda, et mind 
huvitas kõik, millest nad rääkisid, aga rohkem huvitas see, kui palju nad 
armastavad oma tööd ja et nad nii suure fanatismiga sellest jutustavad. 
Me õhtustasime koos, kõik oli väga maitsev ja meid võeti külalislahkelt 
vastu. Käisime saunas ja sain tuttavaks Setomaa kuningaga, kes laulis 
meile seto laule. Oli lahe.“

Seto keelenäited

Keelejuhid (KJ), Luhamaa nulk, Määsi ja Napi küla, 16.07.2018. Küsitle-
jad Paul Hagu ja Eva Saar. Salvestanud ja litereerinud Eva Saar.

ES: me olõs `tahtnu seto keeleh kõnõlda veidükse (...)
KJ: ah seto keeleh (...)
ES: võime tulla `tarrõ või?
KJ: mul om tarõ `väega soe vai kuum (.) no taaha (.) mi olõ väläh vast (...) 
no `võite=ks tullaʔ egä mul midägi olõ-i `vasta (.) `tulkõ iks (...) /---/ kuis 
ti tahate `tulkõ kaegõ määne om (...) `istkõ no kaege kos ti saat (...)

***
KJ: noh noorõh täl õks om elukõ läinu noh tööhhö om võimalik käia ja (.) 
ja sis (.) raha `palka `saada a (.) sisse=tulekut jo maast tulõ-i midägi (.) 
mis mul maa om (.) tuu (.) too-i taa midägi (...) kat´s `aastat tagasi juba (.) 
ei kolm saa (.) `ütsä=tõist=kümnendäl septembril ku viimätse lehmä vei 
äräʔ (...) es olõ piimäga midägi tetäʔ ja nohh (.) nii vana kah et (.) jõua-as 
inämp (...)
PH: `eski veit sa sis pal´lo vai kavva `aiga `vasta (.) selle=pärast et jah 
(.) ku kohegi `anda olõ-i vai tähendäs noh nii=`viisi et pia=`aigu maahha 
naka valama sis (.) om tuu vaiv (.) tasu-i ärä (...)
KJ: jahh (.) tuu (.) koho=`piimä sai külh nii pal´lo et sääl om prügi=mägi 
vai koh säändseid puid panna ma põlõti ja (.) `sinnä vei et sis om harakatõl 
hää süvväʔ (...) jahh ja=no kellele (.) mõni võt´t iks `vasta ku vei (...) lehm 
ka lät´s kurjast ja (...)

***
PH: kas timähavva maasikit om siin=kandin olnu (.) mõts=maasikit ma 
`mõtlõ (...)
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KJ: mõts=maasikit `ol´le (.) nohh mul om tah sügäv=külm (.) meil õks om 
nii pia=`aigu `hulka `pantu (...)
PH: ahah (.) muidu om tima=havva kehv `aasta `olnu (...)
KJ: möödunud `aasta vägä pal´lo (.) meil ol´l nii iks maasikit et noh neid 
kogo aig süü-es (.) võta et (.) joba uue `ol´le sis sai ärʔ vanaʔ `võetu kah 
sis süväst=külmäst (...) maasikaid `ommõ ja mustikaid olõvat ka mõtsah nii 
pal´lo õt (.) et `küllus (.) siin marja=`mõtsu ei olõ ja seene=`mõtsu olõ-õi 
(.) aga mõtsaʔ ommaq maahha `võetuʔ (...)

***
PH: ma naka küsümä et mis puu see om kas ta om nulg või om määne muu 
asi?
KJ: nulg jah om (...) meil (.) meil tõi kõgõ siiä üt´s `tsusksi mõtsast (...) 
tõi kuuse (.) a sis mul poig ol´l Miśso koolih oppaja (...) sjoo tehnika 
auto=juhi oppust and´ lastele (...) ja Miśso `kooli `toodi ka `kuuski (...) jaʔ 
tõi `mullõ ka kat´s hõbõ=`kuuskõ (...) ma `ütli et taa om `väega väigokõnõ 
(.) annaʔ õks suuremb (.) no noʔ=s tulõ ärʔ lõigada (...) jahh (.) noʔ tulʔ 
är lõigada (.) kaeʔ mis (...)
PH: taa roni selle (.) katuse `säl´gä (.) muud hätä eij=ole midägi (...) või 
sis är `laasi `veitkene säält=puult (...)
KJ: a üt´el´däs et tuu väega `lahkᴜnu om (.) et ärʔ müürü ka ärʔ lahk (...)
PH: aa (.) seda nüid kaa (...) tõõnõ asi om et se nulg om ka sääne (.) et 
ku taa `korgembass kasuss (.) nakas `pikset `korjama (...) tuust arvatas 
kahh (...) kuigi siin om taḿ m `korgõmpal (...)
KJ: see on vanemba poja taḿ m (.) pulma= taḿ m (...) istᴜtet jahh tuu (.) 
pulma=`aigu istᴜtedi jaʔ (...) sjoo üt´el´däss et närviline (...) olõ-õi hüä (...) 
a käśk kõgõ (.) et `istage är kõrval (.) `tõistõ `paika (...) jäi `istamalda ni 
noʔ `kasvi suurest (...)
PH: nüid inämp `ümbre istᴜtada ei annaʔ (...)
KJ: no=jahh (...) noʔ eij=ole muud=ku är lõigada õnnõ (...) a hõbõ=kuuś k 
ol´l sääl (.) ja panni õuna=puile ja maŕ a=`puhmile sõnnikut (.) sis olliʔ 
kõik´ lehmäʔ ja old sõnnikut hulga (...) ja panni kuusõlõ kaa (...) a tuu ol´l 
nii alast kõik=s (.) üleni (.) kana tek´k pesä (.) ja `haudõ muna alt nigu 
nätäki olõ-õs (...) a ku sõnniku panni är ni `kuivi ärʔ (...)
PH: pal´lo sai (...)
KJ: pal´lo sai (.) jahh tuu taha-s pal´lu (...)




